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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK1
3D

trojrozmerný

ACVT

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie

Akčný plán

Akčný plán k Národnému programu reforiem Slovensko 2020

Aliancia

Aliancia sektorových rád

angl.

po anglicky

APS

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

APZ

Asociácia priemyselných zväzov

AZZZ SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

BIBB

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie

BIM

informačné modelovanie budov (angl. Building Information
Modeling)

BMBF

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu SRN

BOZP

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CAD

počítačom podporovaný dizajn (angl. Computer assisted design)

CAD/CAM

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

CAHAI

Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu

CEDEFOP

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

CIP

Centrálny informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie

CNC

počítačom riadený stroj (angl. Computer Numerical Control)

COVID-19

infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom izolovaným v roku
2019

CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CRM

riadenie vzťahov so zákazníkmi (angl. Customer relationship
management)

CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

CSR

spoločenská zodpovednosť firiem (angl. Corporate Social
Responsibility)

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

1 Pod značkou rozumieme napr. značky chemických prvkov, topografické značky atď.
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CŽV

celoživotné vzdelávanie

DevOps

vývoj a prevádzka (angl. Development and Operations)

DMS

Systém na správu dokumentov (angl. Document management
system)

EHP

Európsky hospodársky priestor

EIA

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

EIF

Európsky investičný fond

EK

Európska komisia

EKR

Európsky kvalifikačný rámec

EP

Európsky parlament

EQF

Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification
Framework)

ESCO

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

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

EÚ

Európska únia

EVTA

Európske združenie odborného vzdelávania

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

HAVO

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

HBO

vyššie odborné vzdelávanie (hol. Hoger Beroepsonderwijs)

HDP

hrubý domáci produkt

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia na aktualizáciu SK ISCO-08

HPP

hrubý prevádzkový prebytok

HR

ľudské zdroje (angl. Human Resources)

i. n.

inde neuvedený/inde nezaradený

IKT

informačno – komunikačné technológie

ILO

Medzinárodná organizácie práce

INTRO

Introduction to digital learning

IR CAI

Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie

IS NSP/SRI

Informačný systém NSP/SRI
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IS

informačný systém

ISCED

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

ISCO-08

Klasifikácia zamestnaní

ISCP

Informačný systém o cene práce

ISTP

Integrovaný systém typových pozícií

IT

informačné technológie

ITAS

IT asociácia Slovenska

KMK

stála konferencia ministrov školstva a kultúry

KOZ

Konfederácia odborových zväzov

MBO

odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs)

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MKCH

Medzinárodná klasifikácia chorôb

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MSP

malé a stredné podniky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVaEZ

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovesnkej
republiky

MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NGEU

Nástroj pre budúce generácie EÚ

NIP

Národný inšpektorát práce

NP SRI

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

NSK

Národná sústava kvalifikácií

NSP

Národná sústava povolaní

NŠZ

Národný štandard zamestnania

OECD

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

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

OSN

Organizácia spojených národov

OV

odborná vedomosť

OVP

odborné vzdelávanie a príprava

OZ

odborná zručnosť

PC

osobný počítač (angl. Personal Computer)

PDF

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

PIAAC

Program hodnotenia kompetencií dospelých

PISA

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

PVV

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

QFD

zabezpečenie kvalitných funkcií (angl. Quality funkction
deployment)

ReferNet

Európska sieť referenčných a odborných informácií

ROME

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

RPÚ

Registrovaný pracovný úraz

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov

RV

Riadiaci výbor

RV SRI

Riadiaci výbor SRI

SAAVS

Slovenská akreditačná agentúra vysokého školstva

SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAV

Slovenská akadémia vied

SCAMPER

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

SCM

riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply chain mangement)

Sektorové rady

Sector Skills Councils

SIH

Slovak Investment Holding

SK ISCO-08

Národná klasifikácia zamestnaní
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SK NACE Rev. 2

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SLA

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

SOK

Systém overovania kvalifikácií

SOŠ

stredná odborná škola

SOU

stredné odborné učilište

SPÚ

smrteľný pracovný úraz

SR

Slovenská republika

SRK

Slovenská rektorská konferencia

SRI

Sektorovo riadené inovácie

SRN

Spolková republika Nemecko

SSRĽZ

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

STU

Slovenská technická univerzita

SZČ

samostatná zárobková činnosť

SZČO

samostatne zárobkovo činné osoby

SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVP 42,45

Štátny vzdelávací program pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel

ŠVP 33

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

TQM

totálne riadenie kvality (angl. Total quality management)

TRIZ

tvorba a riešenie inovačných zadaní

ŤUZ

ťažká ujma na zdraví

UI

umelá inteligencia

UoZ

uchádzači o zamestnanie

UNESCO

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

Ústredie PSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚV

ústredný výbor

UX

užívateľské skúsenosti (angl. User Experience)
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V4

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

VAVO

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

VFR

Viacročný finančný rámec

VMBO

prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs)

VOŠ

vyššia odborná škola

VPM

voľné pracovné miesto

VŠ

vysoká škola

VWO

prípravné vedecké vzdelávanie (hol. Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs)

WBL

Work based learning (učenie sa prácou)

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WO

vedecké vzdelávanie (hol. Wetenschappelijk Onderwijs)

Z.z.

Zbierka zákonov

Zb.

Zbierka

ZCHFP

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

46

ÚVOD
Priebežná správa č. 7 popisuje vykonané práce Realizačného tímu SRI a ďalších odborných tímov
v ôsmej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce
v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Zachytáva realizačné obdobie od 17. júna 2020 do 17. októbra
2020.
Realizačné obdobie bolo sprevádzané intenzívnou snahou Aliancie sektorových rád a sektorových rád
zúročiť výsledky sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do pripravovaných reformných
opatrení v rámci vytvárania Plánu obnovy. Zástupcovia Aliancie sektorových rád vyvolali v letnom
období niekoľko rokovaní s kľúčovými predstaviteľmi vlády SR, aby predstavili činnosť sektorových rád,
akčné plány jednotlivých stratégií a ponúkli expertné zázemie na vytvorenie pracovných skupín v rámci
podpory Inštitútu vzdelávacej politiky na prípravu reformných tém do pripravovaného Plánu obnovy.
Týchto rokovaní sa zúčastnil minister financií Eduard Heger, zástupcovia Inštitútu finančnej politiky,
Útvaru hodnoty za peniaze, minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, predseda
Úradu vlády SR Július Jakab a minister hospodárstva Richard Sulík. Na základe uvedených rokovaní
vypracovala Aliancia sektorových rád reformný plán pre oblasť formálneho systému vzdelávania
a ďalšieho vzdelávania dospelých, ktorý bol predložený na rokovanie Ekonomického krízového štábu.
Možno konštatovať, že z navrhovaných reformných opatrení sa v predstavenej verzii Národného
integrovaného reformného plánu „Moderné a úspešné Slovensko“ viaceré objavujú, avšak kľúčová
téma pre trh práce, a to oblasť ďalšieho vzdelávania, najmä zamestnancov, ktorých bude potrebné
preškoliť v súvislosti s digitalizáciou, robotizáciou a automatizáciou má len čiastočné spracovanie.
Absentujú aj témy rozvoja duálneho systému vzdelávania, kariérového a výchovného poradenstva,
elektromobilita, či kultúra a rozvoj kreatívneho priemyslu. V súvislosti s určenými postupmi odbornej
diskusie k „Modernému a úspešnému Slovensku“ budú aj zástupcovia Aliancie sektorových rád
komunikovať priority sektorových rád v oblasti zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania
s potrebami trhu práce.
Zástupcovia Aliancie sektorových rád sa v sledovanom období venovali aj pripomienkovému konaniu
k novým hodnotiacim štandardom pre akreditáciu vysokých škôl a študijných programov, ktoré
vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. V tejto oblasti sa podarilo do štandardov
presadiť kľúčové témy sledovanie a vyhodnocovanie uplatnenia absolventov ako súčasť akreditačného
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procesu a do zoznamu posudzovateľov doplniť okrem zamestnávateľov aj profesijné a stavovské
organizácie.
Kľúčovou témou pre sektorové rady v sledovanom období boli inovácie. Ich primárnou činnosťou bola
identifikácia súčasných a budúcich inovácií a určenie súvisiacich nových vedomostí a zručností
očakávaných v pracovných procesoch v budúcom období. V sledovanom období sa taktiež realizovali
piate rokovania sektorových rád. Do procesu ich organizácie opäť zasiahli mimoriadne udalosti
spôsobené epidémiou respiračného ochorenia COVID-19. Tieto okolnosti nenarušili harmonogram
plánovaných rokovaní, len bolo nevyhnutné meniť formu rokovaní, komunikácie a spôsoby
zabezpečovania plánovaných úloh. V diskusiách na rokovaniach sektorových rád sa preukázalo, že
mimoriadne udalosti podstatne zosilňujú požiadavky na predvídanie budúcich okolností, súvisiacich s
odbornou vybavenosťou a s flexibilitou osôb na trhu práce. Vďaka tomu, že sa sektorové rady v prvej
vlne pružne prispôsobili online prostrediu a práci v Informačnom systéme SRI sa nenarušila kontinuita
určených činností v tomto období. Mimoriadne dôležitým bol výber TOP 10 oblastí pre rozvoj ľudských
zdrojov za všetkých 24 sektorových rád, ktorý bude slúžiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ako podklad na tvorbu Národnej stratégie rozvoja ľudských zdrojov Práca 4.0.
Aktivita č. 1 dokumentuje prácu Realizačného tímu SRI v rámci pravidelného monitoringu aktuálnych
udalostí z diania vo vrcholných inštitúciách EÚ a nimi vydávaných právnych dokumentov záväzného,
resp. odporúčacieho charakteru pre členské štáty EÚ. Zároveň predkladá odpočet plnenia uvedených
úloh a záväzkov, ktorý je výsledkom plnenia uznesení vlády SR, resp. vlastných iniciatív ústredných
orgánov štátnej správy k európskej agende. Zároveň dokumentuje realizované aktivity súvisiace
s organizačno-technickým a metodickým vedením Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI,
sektorových rád a ich pracovných skupín. Mimoriadne náročnou úlohou ovplyvnenou postupným
prijímaním obmedzení na úrovni SR bolo dodržanie stanoveného harmonogramu prípravy a realizácie
piatych rokovaní sektorových rád. O piate rokovania sektorových rád prejavili záujem vrcholní
predstavitelia rezortov s vecnou príslušnosťou k jednotlivým sektorovým radám. Ich prezentácie boli
zamerané najmä na predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR, rozpracovanie jeho priorít
na úrovni rezortu a predstavenie vízií smerovania sektora z pohľadu príslušného orgánu štátnej správy.
Tieto prezentácie boli významným prínosom pre členov sektorových rád z hľadiska synchronizácie
činnosti sektorovej rady s prioritami vlády SR. Ďalšou významnou témou piatych rokovaní boli
reformné opatrenia pre finalizáciu Národného integrovaného reformného plánu „Moderné a úspešné
Slovensko“ a Plánu obnovy v súlade s vypracovanými sektorovými stratégiami rozvoja ľudských
zdrojov. Sektorové rady sa taktiež zaoberali inováciami a ich vplyvom na kompetenčný model
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pracovnej sily, vyhodnotenie a revíziu národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Do
programu rokovaní bola zaradená aj téma rankingu poskytovateľov vzdelávania, čím sa odštartovala
verejná diskusia k nastaveniu takéhoto hodnotiaceho systému v SR.
Novou aktivitou v sledovanom období bolo začatie medzisektorových online debát na tému
„Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“. Ide o sériu 9 verejných online debát, ktoré
sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v
partnerskej spolupráci so SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra
proaktívnych škôl, digitálnakoalícia.sk, ISEIA - Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských
vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu SRI a za
podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.
Zástupcovia Aliancie sektorových rád a všetkých sektorových rád sa vždy v utorok (od 6.10. do 18.12.)
budú aktívne debát zúčastňovať a predstavovať priority vlastných sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov.
Správa EK o strategickom výhľade za rok 2020 zo dňa 9. septembra 20202 zdôrazňuje význam inovácií
na zabezpečenie odolnejšej ekonomiky a spoločnosti, keďže nový koronavírus so sebou priniesol
zásadné zmeny a ešte viac urýchlil procesy technologickej, demografickej a environmentálnej
transformácie všetkých oblastí pracovného i mimopracovného života. Aktivita č. 2 v tejto súvislosti
prináša sektorové charakteristiky vývojových tendencií uplatňovania ľudských zdrojov v rámci
jednotlivých sektorov NSP/SRI. Aktuálne publikované vekové pyramídy zamestnanosti v 24
charakterizovaných sektoroch NSP/SRI zobrazujú vnútornú demografickú štruktúru ľudských zdrojov
v každom sektore za roky 2010 a 2019 tak, aby vynikli zmeny vo vekovo-pohlavnom zložení sektorov,
ktoré nastali v priebehu uplynulých desiatich rokov. Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre
medzi rokmi 2010 a 2019 je v sektorových charakteristikách nadväzne uvedené taktiež špecifické
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Sektorové charakteristiky ďalej obsahujú mapu regionálne diferencovanej
početnosti ekonomických subjektov pôsobiacich v sektore, ako aj podiely zamestnancov
ekonomických subjektov v predmetnom sektore v členení podľa druhu vlastníctva.

2 EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo dňa 9. septembra 2020.
COM(2020) 493 final. [online]. EUR-Lex, 2020. [cit. 2020-29-09]. Dostupné na internete: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0493&qid=1601366910249&from=SK> .
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Aktivita č. 3 kontinuálne dokumentuje všetky aktivity súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ.
V sledovanom období pokračovali pravidelné školenia pre autorov NŠZ a členov pracovných skupín.
S vývojom IS SRI sa aktualizoval manuál na prácu v systéme. Sektorové rady pracovali na tvorbe a revízii
NŠZ podľa stanovených harmonogramov. V rámci ukončenia tohto procesu dostala Aliancia
sektorových rád na posúdenie a schválenie prvé dve etapy sfinalizovaných 107 NŠZ, ktoré sú po
schválení zverejňované na stránke www.sustavapovolani.sk. V rámci tejto aktivity je kľúčová
metodická podpora tvorby a revízie NŠZ. Významnou oblasťou tejto aktivity je aj správa
kompetenčného modelu, v rámci ktorej sa priebežne aktualizuje databáza odborných vedomostí
a odborných zručností, ktorá je nevyhnutným predpokladom úspešnosti prác na tvorbe a revízii NŠZ.
Počas celého sledovaného obdobia Realizačný tím SRI prevádzkuje a vyvíja dve prostredia v rámci IS
NSP/SRI, a to privátnu zónu určenú pre členov Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI,
sektorových rád a ich pracovných skupín a verejnú zónu určenú pre širokú verejnosť publikovanú na
stránke www.sustavapovolani.sk. Aktivita č. 4 dokumentuje práce na nasadení novej grafickej verzie
platformy, vývoji a optimalizácii nástrojov v IS NSP/SRI, a to najmä v oblasti aktualizácie informácií vo
verejnej zóne systému, tvorby a nasadenia nových funkcionalít týkajúcich sa modulu Tvorba a revízia
NŠZ. V tejto realizačnej etape boli pre autorov NŠZ a členov pracovných skupín nasadené pomocné
nástroje na zefektívnenie práce v rámci tvorby a revízie NŠZ, a to najmä v oblasti párovania vedomostí
a zručností, inovácií a vzájomného porovnávania NŠZ. Mimoriadne dôležitou aktivitou v rámci IS
NSP/SRI bolo ukončenie revízie klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a príprava legislatívneho procesu
dôležitého na vydanie vyhlášky Štatistického úradu SR na uvedenie revidovanej verzie do praxe.
Zároveň boli kontinuálne zabezpečované aj úlohy vyplývajúce zo skúmania prvkov dobrej praxe
v európskom priestore a v ďalších krajinách. Výber skúmaných krajín je uskutočňovaný na základe
líderstva v rámci reforiem systémov vzdelávania, resp. prípravy pracovnej sily v rámci očakávaného
vývoja na trhu práce. Tieto práce sú predmetom Aktivity č. 5. V sledovanom období boli skúmané
prístupy Slovinska, Fínska, Českej republiky, Rakúska, Spolkovej republiky Nemecka, Estónska, Kanady,
Francúzska, Holandska, Veľkej Británie, Poľska, Ukrajiny, Austrálie, Singapuru a Izraelu v oblastiach
systému vzdelávania, zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce a transformácie systému
vzdelávania v súlade s vývojovými trendmi.
V závere možno konštatovať, že vybudované odborné tímy Národného projektu SRI sú
plnohodnotnými partnermi pre predstaviteľov vlády SR v období prípravy reformných opatrení pre
našu krajinu a zároveň sú schopné plniť aj operatívne úlohy súvisiace s mimoriadnou situáciou. Vedia
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byť expertným zázemím a partnerom všetkých rezortov na zisťovanie postojov, názorov a tendencií
zamestnávateľskej obce v tomto náročnom období. Spoločným cieľom všetkých zúčastnených strán je
udržať zamestnanosť, ponúknuť istoty a perspektívu dlhodobého pracovného uplatnenia sa našich
občanov a v súvislosti s tým aj spoluúčasť pri nastavovaní moderného, funkčného vzdelávacieho
systému adekvátneho potrebám trhu práce.
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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
Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do
systému

celoživotného

vzdelávania

s

osobitným

zreteľom

na

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva
Realizačný tím NP SRI venuje zvýšenú pozornosť udalostiam, ktoré v súčasnom období výrazne
ovplyvňujú život v Európe a v celom svete. Ide jednak o následky prvej vlny pandémie COVID 19 na
zdraví a životoch ľudí, ako aj o ekonomické dôsledky, najmä značné škody v hospodárstve všetkých
krajín sveta, ktoré pripravili o prácu zamestnancov mnohých organizácií, firiem, podnikateľov a tým aj
zníženie ich životnej úrovne. Svet sa problematicky vyrovnáva s dôsledkami prvej vlny pandémie
a vzápätí nastúpila druhá vlna, ktorá hrozí ďalšími nepredvídateľnými škodami v mnohých oblastiach
života obyvateľov. Možno predpokladať, že do vynájdenia účinnej vakcíny proti vírusu COVID 19 budú
ľudstvo ohrozovať všetky doterajšie sprievodné negatívne javy pandémie.
Kým od jednotlivcov – občanov lídri krajín očakávajú rešpektovanie nastolených, priebežne
aktualizovaných,

odborníkmi

odporúčaných

postupov

ochrany

zdravia

v bežnom

živote,

v hospodárstve jednotlivých krajín zas občania od svojich vlád a medzinárodných zoskupení očakávajú
ubezpečenie, že sa napriek všetkým predpovediam zachová prosperita odvetví hospodárstva. Vyžaduje
to však finančne náročné štátne dotácie, vzájomnú medzinárodnú solidaritu a tiež pomoc od
nadnárodných inštitúcií. Na európskej úrovni je to pre Slovenskú republiku (ďalej len „SR“)
predovšetkým pomoc od vrcholných inštitúcií Európskej únie (ďalej len „EÚ“). O ich prístupe, zámeroch
a prijatých opatreniach v rôznych oblastiach boli zaznamenané informácie aj v Priebežnej správe č. 6,
ktorá bola Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) predložená
Realizačným tímom NP SRI začiatkom druhej polovice júna 2020.
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Uvedená správa bola doplnená aj o opatrenia SR a ďalších krajín k riešeniu ekonomických otázok v čase
pandémie. Zaznamenaná bola tiež reflexia jednotlivých sektorov hospodárstva v dokumentoch
schválených vládou SR, najmä v jej programovom vyhlásení.
V predkladanej Priebežnej správe č. 7 je kontinuálne prezentovaný monitoring udalostí a dokumentov
tak európskeho, ako aj národného rozmeru, a to najmä z hľadiska udržateľnosti pracovných miest
a v súvislosti s dlhodobo prebiehajúcim trendom dlhodobej nezamestnanosti najmä mladých
nezamestnaných s nízkou kvalifikačnou úrovňou, bez vzdelania, osôb z marginalizovaných komunít
a chudobných regiónov. Znásobujú ho požiadavky na zvyšovanie kvalifikovanosti pracovnej sily, ktoré
prináša aktuálne obdobie rozvoja inovácií, moderných technológií, automatizácie, čo je nevyhnutné
akceptovať v záujme udržania konkurencieschopnosti hospodárstva našej republiky v európskom aj
celosvetovom ekonomickom priestore. Naplnenie požiadaviek na pracovné sily zodpovedajúce
potrebám zamestnávateľov je náročnou výzvou najmä na vzdelávací systém, ktorý urgentne vyžaduje
zásadné reformy a podporu, a to práve v období príprav reformných plánov obnovy.

1.1.1

Európsky a medzinárodný rozmer udalostí a dokumentov

V máji 2020 predstavila EK návrh Plánu obnovy pre Európu v rozsahu využitia možností rozpočtu EÚ,
aby sa čím skôr pristúpilo k náprave škôd zapríčinených pandémiou COVID – 19, najmä v záujme
ochrany a vytvárania nových pracovných miest. S cieľom urobiť EÚ nezávislejšou a odolnejšou
v celosvetovej ekonomickej súťaži prostredníctvom razantnejšieho štartu ekonomiky EÚ, ale aj
v súvislosti s ambíciami a víziou EK na ohľaduplnejší prístup k životnému prostrediu a trend digitalizácie
bol návrh Plánu obnovy pre Európu, z hľadiska financovania, predstavený dvomi formami:
▪

Posilnený dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 (1 100 mld EUR);

▪

Next Generation EU - nový nástroj obnovy s finančným krytím vo výške 750 mld EUR, ktorý
posilní rozpočet EÚ prostredníctvom nových finančných prostriedkov získaných na finančných
trhoch v rokoch 2021 – 2024.

Spolu s tromi dôležitými bezpečnostnými sieťami pre pracovníkov, podniky a štáty, ktoré 23. apríla
2020 schválila Európska rada a ktoré predstavujú 540 mld EUR, by tieto opatrenia prijaté na úrovni
EÚ predstavovali viac ako 1,290 bilióna EUR.
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Dňa 19. júna 2020 sa uskutočnila videokonferencia členov Európskej rady. SR na tomto rokovaní
zastupoval predseda vlády I. Matovič. Išlo o prvú diskusiu o novom návrhu viacročného finančného
rámca na roky 2021 až 2027 a návrhu Nástroja EÚ pre budúce generácie, ktoré koncom mája zverejnila
EK. Cieľom videokonferencie bolo zblížiť pozície členských štátov k revidovaným návrhom. Aj keď
niektoré štáty spochybňovali alokačné kritériá a dáta využívané pri stanovovaní národných „obálok“
nástroja obnovy, prejavila sa už jednoznačná podpora a nutnosť rýchlej dohody.
V dňoch 17. – 21. júla 2020 zasadala Európska rada, na ktorej lídri EÚ dosiahli dohodu na pláne obnovy
a viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027.
EK uvádza, že nasledovať budú rokovania s Európskym parlamentom, aby urýchlene finišovali práce na
súvisiacich právnych predpisoch. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch musia po prijatí členské štáty čo
najskôr schváliť v súlade s príslušnými ústavnými požiadavkami. Kým zákonodarcovia – Európsky
parlament a Európska rada – nedosiahnu konečnú dohodu, uvedené informácie predstavujú návrh EK
z 26. mája 2020.
Závery

z

rokovania

Európskej

rady

(17.–21.7.2020)

sú

uvedené

na

jej

stránke:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/21/european-councilconclusions-17-21-july-2020/, kde sa, v úvode, uvádza:
„Prvá časť týchto záverov sa venuje úsiliu o obnovu, ktoré má významný, cielený a časovo obmedzený
charakter. Významný, pretože účinky krízy sú ďalekosiahle. Cielený, pretože sa musí zamerať na
regióny a odvetvia, ktoré kríza najviac zasiahla. A časovo obmedzený, pretože Viacročný finančný
rámec (ďalej len „VFR“) a pravidlá, ktorými sa riadi, zostávajú základným rámcom pre plánovanie a
plnenie rozpočtu. Nástroj pre budúce generácie EÚ (ďalej len „NGEU“) aj VFR prispejú k transformácii
EÚ prostredníctvom jej hlavných politík, najmä prostredníctvom Európskej zelenej dohody, digitálnej
revolúcie a odolnosti.“
Druhá časť týchto záverov sa zaoberá VFR na roky 2021 až 2027. Vychádza z návrhu predloženého vo
februári, ktorý sa upravil s cieľom reagovať na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, ako aj s ohľadom
na opatrenia prijaté v rámci NGEU“.
V bode A 12. a A 13. Záverov z rokovania Európskej rady je prezentovaná otázka naliehavosti postupu
príslušných subjektov pri realizácii poskytnutia podpory na obnovu nasledovne:
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“A12.Podpora na obnovu sa musí poskytnúť urýchlene, a preto je dôležité vytvoriť správne
podmienky na rýchlu implementáciu investičných projektov, najmä v oblasti infraštruktúry. Komisia
sa vyzýva, aby pred októbrovým zasadnutím Európskej rady predložila návrhy na urýchlenie a
zjednodušenie postupov v členských štátoch.“
“A13. Právne záväzky programu navýšeného o prostriedky z NGEU sa prijmú do 31. decembra 2023.
Súvisiace platby sa uskutočnia do 31. decembra 2026.”
Aj v tejto súvislosti medzi aktuálne európske dokumenty nesporne patrí Správa o stave Únie3, ktorú
16. septembra 2020 predniesla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Jej vízia predpokladá, že
Európa vyjde z pandémie silnejšia, aj vďaka nástroju Next Generation EU. Ako povedala predsedníčka
EK „Ak má Európa vzísť z pandémie koronavírusu silnejšia, musí investovať do obehového
hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, podporovať inovácie do čistých technológií a vytvárať
zelené pracovné miesta.“
Ďalej uviedla, že na to, aby Európa bola ekologická a digitálna EK prijala záväzky, medzi ktoré patrí:
▪

chrániť životy a živobytia v Európe, zdravie našich občanov a stabilitu nášho hospodárstva,

▪

posilniť stavebné kamene Európskej zelenej dohody a zvýšiť naše ambície,

▪

ujať sa vedúcej úlohy pri digitálnej transformácii, najmä pokiaľ ide o údaje, technológie
a infraštruktúru.

▪

v maximálnej možnej miere využívať výhody vyplývajúce z nášho jednotného trhu,

▪

byť aj naďalej hnacou silou globálnej reakcie proti ochoreniu COVID-19, kým svet čaká na
prístupnú, cenovo dostupnú a bezpečnú vakcínu,

▪

asertívnejšie reagovať na globálne záležitosti a prehlbovať naše vzťahy s najbližšími susedmi a
globálnymi partnermi EÚ,

▪

uplatniť nový prístup k migrácii, zachovať si ostražitosť, pokiaľ ide o ochranu právneho štátu, a
budovať Úniu, v ktorej rasizmus a diskriminácia nemajú miesto.

3 EURÓPSKA KOMISIA. Stav Únie 2020.[online]. 2020.[cit. 2020-09-17]. Dostupné na internete:
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
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Dôležitou výzvou je, že EK v oblasti klímy navrhuje zníženie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň
o 55 %. Je to dôkaz záujmu o kontinuitu celosvetového vedúceho postavenia EÚ v tejto oblasti. Na
uskutočnenie tohto cieľa už EK aktuálne podnikla viaceré kroky smerom k zmenám príslušnej
legislatívy. Nie je to len EK, ale aj iné vrcholné inštitúcie EÚ, ktoré zodpovedne pristupujú k tomuto
globálnemu problému ľudstva.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Európsky parlament a Rada (EÚ) vydali už v decembri 2018
Nariadenie o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy č. 2018/1999, v zmysle ktorého je
každý členský štát povinný predložiť EK návrh svojho integrovaného národného energetického
a klimatického plánu na roky 2021 až 2030. K návrhu plánu Slovenska z januára 2019 EK vydala svoje
odporúčanie 18.júna 20194, ktorým sa príslušné slovenské štátne inštitúcie zodpovedne zaoberali (viď
časť 1.1.2 tejto správy).
EK očakáva, že priemysel pomôže pri zabezpečovaní opatrení pre konkurencieschopnosť krajín EÚ, a
to v obidvoch primárnych oblastiach, environmentálnej a digitálnej. To znamená pri zabezpečovaní
klimatickej neutrality Európy do roku 2050 a pri formovaní jej digitálnej budúcnosti.
EK v marci 2020 predložila Európsku priemyselnú stratégiu5, čím poukázala na význam európskeho
priemyslu. Cieľom Európskej priemyselnej stratégie je zabezpečiť, aby európsky priemysel udával smer
pri vstupe do tejto novej éry.
EK v novom prístupe k európskej priemyselnej politike uvádza množstvo opatrení, ktoré podporia
subjekty európskeho priemyslu, a to tak veľké ako malé spoločnosti, startupy, výskumné pracoviská,
služby, ako aj sociálnych partnerov. Pre malé a stredné podniky v pomoci ide o možnosť podnikať na
jednotnom trhu, k prístupu k financovaniu, k podnikaniu bez nadbytočnej byrokratickej záťaže. EK si
kladie za úlohu analyzovať prípadné riziká a úzko spolupracovať s priemyselným fórom, ktoré sa
zriaďuje. Majú ho tvoriť práve zástupcovia vyššie horeuvedených subjektov.
Medzi iniciatívy priamo súvisiace s Európskou priemyselnou stratégiou patria:

4 EURÓPSKA KOMISIA. ODPORÚČANIE KOMISIE z 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného národného energetického
a klimatického plánu Slovenska na obdobie 2021 – 2030 {SWD(2019) 274 final} [online].2019.[cit.2020-0917].Dostupné na internete: https://www.mhsr.sk/uploads/files/ZP3409sn.pdf
5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrialstrategy_sk
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▪

Priemysel 2030 Priemyselný okrúhly stôl na vysokej úrovni – cieľ: nezávislé poradenstvo
skupiny 20 odborníkov o budúcich opatreniach priemyselnej politiky EÚ, ktorá v júni 2019
zverejnila Víziu priemyslu do roku 2030.

▪

Strategické fórum pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu – cieľ: identifikovať
kľúčové strategické hodnotové reťazce v Európe a navrhnúť spoločnú víziu pre spoločné akcie a
investície medzi EÚ, členskými krajinami a priemyslom (skupina 45 členov zastupujúcich krajiny
EÚ, priemysel a výskum).

Fórum analyzovalo niekoľko európskych priemyselných hodnotových reťazcov a vybralo šesť reťazcov,
kde je potrebné ďalšie spoločné a koordinované úsilie:
▪

pripojené, čisté a autonómne vozidlá,

▪

vodíkové technológie a systémy,

▪

inteligentné zdravie,

▪

priemyselný internet vecí,

▪

priemysel s nízkymi emisiami CO2,

▪

kyber ochrana.

▪

Transformácia energeticky náročných priemyselných odvetví EÚ na klimaticky neutrálne
hospodárstvo do roku 2050

V novembri 2019 skupina na vysokej úrovni pre energeticky náročné odvetvia zverejnila hlavný plán
transformácie energeticky náročných priemyselných odvetví EÚ tak, aby do roku 2050 umožnili
klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo.
EK podporuje priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom všetkých svojich hlavných iniciatív:
Investičného plánu pre Európu, stratégie jednotného trhu, stratégie jednotného digitálneho trhu,
balíka obehového hospodárstva, energetickej únie, únie kapitálových trhov, novej agendy zručností
pre Európu a obchodu pre všetky stratégie.
Práve pre priemyselné odvetvia, ale aj ďalšie segmenty hospodárstva a pre celú spoločnosť je
zaujímavé porovnanie Slovenska s inými ekonomikami z hľadiska pokroku v inováciách.
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Svetová organizácia duševného vlastníctva v novom vydaní Globálneho inovačného indexu 2020
uviedla informácie o najnovšom rebríčku krajín v inováciách, o stave ich financovania a o tom, ako
pandémia COVID-19 ovplyvňuje prístup podnikateľov k rôznym formám financovania inovácií.6
Spomedzi 131 ekonomík uvedených v Globálnom inovačnom indexe patrí Slovensku 39. miesto. Index
sa skladá cca z 80 ukazovateľov, členených na inovačné vstupy a výstupy. Medzi inovačné vstupy patrí
vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov.
Inovačné výstupy ukazujú do akej miery nápady na nové výrobky a služby z inovatívnych odvetví
ovplyvňujú možnosť, aby tieto výrobky a služby prenikli na trh.
V súvislosti s výsledkami Slovenska v oblasti inovácií v porovaní s inými krajinami predseda Úradu
priemyselného vlastníctva uviedol, že Slovensko:
▪

vytvára viac inovačných výstupov napriek slabším finančným možnostiam,

▪

v porovnaní s európskymi ekonomikami napreduje v oblasti infraštruktúry,

▪

dosahuje najlepšie výsledky vo vedomostných a technologických výstupoch a

▪

silnou stránkou Slovenska sú kreatívne tovary a služby.

EK tiež prezentovala hodnotenie európskych inovácií a dňa 23. júna 2020 zverejnila hodnotiacu tabuľku
do roku 20207 .

6 https://www.mhsr.sk/aktuality/v-najnovsom-rebricku-inovacii-dosiahlo-slovensko-39-miesto-zo-131ekonomik-sveta
7 EURÓPSKA KOMISIA. Priemyselná politika.2020[cit.2020-10-11].Dostupné na internete:
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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Obrázok č. 1

Hodnotenie európskych inovácií

EK uviedla, že inovačná výkonnosť EÚ prevyšuje výkonnosť USA. Slovensko má významné výsledky v
oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti zamestnanosti v inovačných
odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií. Najslabšími miestami sú
financie, duševné vlastníctvo a výskumný systém. Nad priemerom EÚ je priemerný ročný rast HDP,
podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a
celková podnikateľská činnosť. Naproti tomu výrazne pod priemerom EÚ je podiel zamestnanosti v
službách a službách založených na znalostiach. Dosiahnuté výsledky ukázali na príležitosti na lepšiu
koordináciu inovačných politík EÚ, ktoré pomôžu posilniť úlohu inovácií pri prekonávaní pandémie
COVID – 19. EÚ podporou výskumu a inovácií, ktoré sú nevyhnutnosťou na oživenie ekonomík
členských štátov EÚ nesporne cieľavedome reaguje na krízu.
EK zaujala cieľavedomý a vizionársky prístup aj v ďalších významných dokumentoch. Dňa 9. septembra
2020 zverejnila Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Správu o strategickom výhľade
za rok 2020 pod názvom Strategický výhľad – vytýčenie smeru k odolnejšej Európe8. Priamo to súvisí
s jedným z najvýznamnejších aktuálnych dokumentov Plánom obnovy pre Európu, ktorého cieľom je
8

EURÓPSKA KOMISIA. OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE z 9.9.2020
[online].2020.[cit.2020-10-11].Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_sk
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vybudovať EÚ odolnejšiu, udržateľnejšiu a spravodlivejšiu. Strategický výhľad má byť zárukou pri
príprave politík EÚ na budúcnosť v tom, že sa pri uskutočňovaní krátkodobých iniciatív bude
zohľadňovať dlhodobejšia perspektíva. EK týmto dokumentom chce strategický výhľad postaviť do
stredobodu tvorby politík, najmä z hľadiska určených priorít v rámci týchto rozmerov: sociálnohospodársky, geopolitický, zelený a digitálny rozmer.
Tak ako sa to uvádza už v názve dokumentu Strategický výhľad – vytýčenie smeru k odolnejšej Európe,
EK zdôrazňuje význam slova „odolnosť“, ako prejav schopnosti nielen zdolať výzvy, ale súčasne
podstúpiť udržateľnú, spravodlivú a demokratickú transformáciu spoločenstva.
Za odolnejšiu EK považuje takú Európu, ktorá sa z krízy zotaví rýchlejšie, ktorú zocelia existujúce aj
budúce výzvy, keď politiky zamerané na zlepšenie odolnosti môžu priniesť spolu s riešením slabých
miest aj posilnené príležitosti. Do tohto rámca patrí prehodnotenie budúcnosti v takých oblastiach ako
sú dobré životné podmienky, práca, pracovné trhy a zručnosti, podpora demokracie, budovanie
spojenectiev v oblasti vznikajúcich technológií a investovanie do zelenej a digitálnej transformácie.
V budúcom roku pôjde v agende strategického výhľadu napr. aj o budúcnosť pracovných miest
a zručností pre oblasť zelenej transformácie, prehlbovanie vzájomného pôsobenia digitálnej a zelenej
transformácie.
V sociálno-hospodárskom rozmere EK poukazuje na potrebu riešiť slabé miesta, pretože krízou došlo
v druhom štvrťroku 2020 k poklesu sezónne upraveného HDP o 12,1 % v eurozóne a o 11,7 % v EÚ,
nastalo výrazné narušenie pracovných trhov, masívne straty pracovných miest, dochádza k strate
zručností pracovných síl v období, keď začínajú byť digitálne a ďalšie špecializované zručnosti
kľúčovými pre budúce zamestnania. Strategický výhľad je preto dôležitý aj pri formovaní povolaní

budúcnosti, keďže pomáha identifikovať nové zručnosti potrebné v zelenom a digitálnom
hospodárstve, osvojovať si nové vzorce správania a nadväzovať nové partnerstvá a pochopiť
vzájomné spolupôsobenie nových technológií, pracovných miest a vzdelávania.
Strategický výhľad pripomína budúcnosť pracovných miest a zručností v prospech a v rámci zelenej
transformácie, a konštatuje, že zelená transformácia si vyžaduje zásadnú zmenu a prerozdelenie
pracovných miest a zručností v širokom spektre odvetví a verejných služieb. Pripomína absenciu
systémového pohľadu na zmeny trhu práce, ktoré prinesie zelená transformácia. Ten by priniesol
dôležitý podklad pre stratégie rekvalifikácie a podpory ľudí, ktorých pracovné miesta sa v dôsledku

60

priemyselnej transformácie menia alebo zanikajú. Považuje to za dôležité na usmernenie budúcich
priorít EÚ vo vývoji vzdelávania, celoživotného vzdelávania a legálnej migrácie.
Spätná väzba vlády SR, príslušných ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy SR, ako
aj odborných tímov NP SRI, t.j. reakcie na príslušné dokumenty vrcholných inštitúcií EÚ, ich výzvy
a podnety pre členské štáty EÚ sú zaznamenané v časti 1.1.2 tejto správy a v jej ďalších aktivitách.

1.1.2 Národný rozmer
Realizačný tím NP SRI sa počas jednotlivých realizačných etáp projektu usiluje o dôsledný monitoring
inovačných procesov a ich identifikáciu v odvetviach hospodárstva SR. Stredobodom záujmu všetkých
odborných tímov je predkladať zadávateľovi projektu aktuálne a objektívne informácie o dopade
inovačných zmien na pracovné sily a požiadavkách na úroveň ich kľúčových kompetencií, odborných
vedomostí a odborných zručností. Ide o proces, ktorý kreuje oblasť požiadaviek na ich kvalifikovanosť
v záujme udržateľnosti a konkurencieschopnosti Slovenska v európskom, a tiež svetovom meradle.
Zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov, vzdelávacích inštitúcií a ďalšie subjekty združené
v sektorových radách majú príležitosť na formulovanie kvalifikačných požiadaviek na odbornosť
zamestnancov v sektoroch, ako aj absolventov škôl, aby boli úspešní a flexibilní na trhu práce.
Zúčastňujú sa tiež na prácach v oblasti systemizácie zamestnaní, čo môžu primerane využiť pri tvorbe
podnikových katalógov a kvalifikovanom rozvoji ľudských zdrojov v zamestnávateľských organizáciách.
Majú k dispozícii vybudovaný Informačný systém SRI, ktorý je zo strany Realizačného tímu SRI
priebežne aktualizovaný a dostupný.
V predchádzajúcom realizačnom období bola v centre pracovného nasadenia odborných tímov NP SRI
finalizácia tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Tieto dokumenty boli za všetky
sektorové rady (24) odovzdané MPSVR SR ako prílohy k Priebežnej správe č. 6 ako podklad na tvorbu
stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Strategické zámery sektorov hospodárstva SR úzko korešpondujú
so zámermi predstavenými v Programovom vyhlásení vlády SR (ďalej len „PVV“), ktorá v tomto svojom
zásadnom dokumente venovala osobitnú pozornosť problematike strategického plánovania s cieľom
zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska v rebríčku vyspelých európskych krajín. V nadväznosti
na kapitolu PVV Tvorba strategickej vízie bola samostatnou časťou Priebežnej správy č. 6 Analýza
reflexie sektorov hospodárstva SR v PVV z hľadiska ľudských zdrojov a súvisiacich inovačných
procesov.
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Treba zdôrazniť, že v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov sú zadefinované tak
strategické opatrenia pre jednotlivé odvetvia hospodárstva, oblasti, do ktorých smerujú, ako aj
konkrétne aktivity na splnenie opatrení s určením termínov plnenia, ako aj formy monitoringu.
Vzhľadom na dôležitosť uvedených segmentov sektorových stratégií a ich osobitný význam pre rozvoj
jednotlivých sektorov, je potrebné kontinuálne sa zaoberať naďalej týmito odbornými výstupmi
projektu, zdokonaľovať ich a prerokovávať tak na rokovaniach sektorových rád, ako aj na ďalších
odborných úrovniach, aby verzia stratégií, naplánovaná na nasledujúci rok, spĺňala ešte vyššie
nastavené kritériá. Realizačný tím SRI už realizoval a pripravuje prezentácie vybraných,
najvýznamnejších častí sektorových stratégií aj predstaviteľom vlády SR, ministrom, štátnym
tajomníkom a generálnym tajomníkom služobných úradov ministerstiev s cieľom čo najefektívnejšie
ich využiť v aktuálnom období návrhu reforiem do Plánu obnovy. Podrobnejšie sa tejto téme venuje
časť. 1.2 tejto priebežnej správy o činnosti Aliancie sektorových rád (ďalej len „aliancia“).
Realizačný tím NP SRI sa obrátil na vedúcich predstaviteľov ministerstiev relevantných k jednotlivým
sektorom združeným v sektorových radách o účasť, prípadne krátke vystúpenia na rokovaniach
sektorových rád ku prioritám Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania príslušných
sektorov do roku 2024, ktoré sa považujú za kľúčové pri smerovaní aktivít sektorových rád. Zároveň
treba poznamenať, že zástupcovia viacerých ministerstiev aktívne pracujú v príslušných sektorových
radách, sú ich členmi, zúčastňujú sa na prácach sektorových rád, predkladajú návrhy a podnety
a aktívne sa zúčastňujú diskusií k nastoleným problémom.
V nasledujúcej tabuľke je zaznamenaná jednak účasť vedúcich predstaviteľov ministerstiev, ako aj tých
zástupcov ministerstiev, ktorí sú členmi sektorových rád a zúčastnili sa ich piatych rokovaní.
Zároveň treba poznamenať, že niektorí pozvaní hostia svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili
pracovnou zaneprázdnenosťou, služobnými cestami, resp. odoslali svoje písomné stanoviská
a vyjadrenia (napr. p. Ing. Ján Dutko, MV SR pre Sektorovú radu Remeslá a osobné služby).
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Tabuľka č. 1
Prehľad o účasti zástupcov ministerstiev na piatych rokovaniach sektorových rád
p.č. Sektorová rada
Názov inštitúcie
Zástupca inštitúcie
Pracovné zaradenie zástupcu
Ministerstva
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
1
pôdohospodárstva a Ing. Peter Juhász
riaditeľ odboru živočíšnej výroby (člen Sektorovej rady)
a rybolov
rozvoja vidieka SR
2

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

3

pre potravinárstvo

4

pre textil, odevy, obuv a spracovanie
kože

5
6
7

pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel
pre chémiu a farmáciu

11

pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky a nekovové materiály
pre automobilový priemysel
a strojárstvo
pre elektrotechniku

12

pre energetiku, plyn a elektrinu

13

pre vodu, odpad a životné prostredie

8
9
10

Mgr. Lenka Ferenčáková riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR
Ministerstvo
hospodárstva
hlavný štátny radca odboru energetickej a surovinovej
Slovenskej republiky RNDr. Dušan Onačila
politiky MH SR
Ministerstvo
Ing. Jaroslav Remža,
pov. výk. funkcie generálneho riaditeľa, Sekcia
pôdohospodárstva
PhD.
potravinárstva a obchodu,
a rozvoja vidieka SR
hlavný štátny radca odboru priemyselného rozvoja (člen
Ministerstvo
Ing. Ondrej Petričko
Sektorovej rady)
hospodárstva SR
x
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
hospodárstva SR

x
Ing. Božena Brinzová

referentka (členka Sektorovej rady)

Ing. Božena Brinzová

referentka (členka Sektorovej rady)

JUDr. Vladimír Riška,
LL.M.

hlavný štátny radca odboru priemyselnej politiky sekcia
konkurencieschopnosti MH SR

Ing. Jaroslava Gazdíková hlavný štátny radca (členka Sektorovej rady)

x
x
Ministerstvo
hospodárstva SR
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x
x
Ing. Miroslav Petrus,
PhD.
Mgr. Juraj Smatana
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x
x
člen odboru palivá a energetika (člen Sektorovej rady)
štátny tajomník

p.č.

Sektorová rada

14

pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu

15

pre obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch

16

Názov inštitúcie
Ministerstvo
životného
prostredia SR
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR

Zástupca inštitúcie

Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR

Ing. Rastislav Sekerák

Ministerstvo
pre dopravu, logistiku, poštové služby dopravy a výstavby
SR

17

pre informačné technológie
a telekomunikácie

18

pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo

Ing. Lýdia Bekerová
Ing. Tibor Németh

Pracovné zaradenie zástupcu
riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia pre oblasť
odpadového hospodárstva
hlavný štátny radca sekcie vôd (členka Sektorovej rady)
generálny riaditeľ Sekcia výstavby

Mgr. Csilla Krnáčová

riaditeľka Odboru vzdelávania (členka Sektorovej rady)

Mgr. Michal Bakyta

Mag. (FH) Radúz Dula
Ing. Peter Hrapko
PhDr. Jarmila
Kukumberg

Ministerstvo
dopravy a výstavby Ing. Viliam Podhorský
SR
Ministerstvo financií
Mgr. Martin Peter
SR
PaedDr. Hana Blažíčková

19

20

pre kultúru a vydavateľstvo

pre vzdelávanie, výchovu a šport

Ministerstvo kultúry PhDr. Radoslav Ragač,
SR
PhD.
PaedDr. Eleonora
Kováčová
Mgr. Lýdia Babiaková
Ministerstvo
školstva, vedy,
Mgr. Miroslava Dujičová,
výskumu a športu
PhD.
SR
PhDr. Anna Jurkovičová
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oddelenie štátnej politiky cestovného ruchu (člen
Sektorovej rady)
generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu (člen Sektorovej
rady)
vedúci oddelenia projektov verejnej osobnej dopravy
a integrovanej dopravy, zastupujúci štátneho tajomníka
ministerstva
osobný úrad ministerstva (členka Sektorovej rady)
odbor elektronických komunikácií (člen Sektorovej rady)
riaditeľ odboru bankovníctva (člen Sektorovej rady)
tajomníčka Rady vlády SR pre kultúru (členka Sektorovej
rady)
generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva (člen
Sektorovej rady)
štátny radca (členka Sektorovej rady)
štátny radca (členka Sektorovej rady)
hlavný štátny radca (členka Sektorovej rady)
štátny radca (členka Sektorovej rady)

p.č.

21

22

23

24

Sektorová rada

pre verejné služby a správu

pre administratívu, ekonomiku,
manažment

pre zdravotníctvo, sociálne služby

pre remeslá a osobné služby

Názov inštitúcie

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo obrany
SR
Ministerstvo kultúry
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
životného
prostredia SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
hospodárstva SR

Ministerstvo
zdravotníctva SR

Zástupca inštitúcie
Mgr. Bibiana Lazarová
Mgr., Bc. Peter
Ondreička

Pracovné zaradenie zástupcu
hlavný štátny radca (členka Sektorovej rady)
hlavný štátny radca (člen Sektorovej rady)

PhDr. Edita Hindická

oddelenie vzdelávania zamestnancov MV (členka Sektorovej
rady)

Ing. Melinda Ivancsaiová

analytička Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (členka Sektorovej rady)

PaedDr., PhDr. Vladimír
Kováčik MBA, MSC
PaedDr. Eleonora
Kováčová

špecialista celoživotného vzdelávania na MOSR (člen
Sektorovej rady)
hlavný štátny radca osobný úrad (členka Sektorovej rady)

Ing. Katarína Plišňáková

odbor miestnej štátnej správy a samosprávy (členka
Sektorovej rady)

Mgr. Karina Remišová

špecialistka pre oblasť vzdelávania (členka Sektorovej rady)

Mgr. Mária Uhrecká
RNDr. Adrián Krajňák,
PhD.

riaditeľka odboru organizácie a systematizácie (členka
Sektorovej rady)
odbor priemyselnej politiky, sekcia konkurencieschopnosti
(člen Sektorovej rady)

prof. PhDr. Mgr. Monika poverená generálna riaditeľka Sekcia zdravotníckeho
Jankechová, PhD.
vzdelávania (členka Sektorovej rady)
Ing. Miloslava Kováčová,
referentka osobný úrad (členka Sektorovej rady)
MPH

Ministerstvo vnútra
Ing. Ján Dutko
SR

Zdroj: Trexima Bratislava
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Ospravedlnená neúčasť

Sektorové rady majú tiež príležitosť predstaviť prioritné časti svojich sektorových stratégií na deviatich
medzisektorových online debatách organizovaných pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej
v jednotlivých krajoch SR. Debaty sa uskutočnia v termíne od 6. októbra 2020 do 8. decembra 2020.
Prezentáciu informácií o sektorových stratégiách a o projekte SRI vôbec bude mať na úvodnej debate
manažérka projektu SRI Lucia Lednárová Dítětová a na debatách v krajoch zástupcovia sektorových rád
tak, aby informácie boli sprístupnené odbornej aj laickej verejnosti. Podrobné informácie o týchto
podujatiach sú uvedené v časti 1.4.1. tejto priebežnej správy.
V záujme získania objektívneho obrazu o kvalite strategických dokumentov a ich ďalšieho
skvalitňovania boli v sledovanom období sektorové stratégie podrobené internej (v rámci riešiteľskej
organizácie) aj externej oponentúre (experti z praxe, ako aj univerzitného prostredia). Popri pozitívnej
odozve z oponentských posudkov rezonovali aj niektoré kritické zistenia týkajúce sa napr.
nepostačujúceho analytického zhodnotenia numerických údajov v jednotlivých stratégiách, absencie
tém týkajúcich sa ľudských zdrojov v SWOT analýzach, časového horizontu na realizáciu jednotlivých
aktivít (len do roku 2025) a absencie dlhodobého horizontu.
Realizačný tím SRI a zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských združení na základe
pozitívneho hodnotenia úrovne týchto projektových výstupov usúdili, že je vhodné, aby bol zámer
a obsah stratégií predložený inštitúciám a autoritám pripravujúcim práve v aktuálnom období návrh
reformných podkladov do Plánu obnovy Slovenska do roku 2023. To platí najmä o kľúčových
sektorových opatreniach navrhnutých sektorovými radami a odporúčaných Aliancii sektorových rád na
implementáciu v strategickom plánovaní ľudských zdrojov. Ide v nich o témy, ktoré boli najviac
komunikované a mali najväčšiu prioritu pri výbere TOP 10 sektorových opatrení z celkového počtu
navrhnutých opatrení všetkými sektorovými radami.
Na promptnú orientáciu v príslušnosti jednotlivých subjektov uvedených v sektorových stratégiách na
plnenie sektorových opatrení pripravuje Realizačný tím SRI webovú „Roadmap“, na ktorej bude možné
vidieť požiadavky sektorových rád na jednotlivé inštitúcie a najmä očakávaný časový harmonogram ich
realizácie. Pôjde o graficky príťažlivé spracovanie na www.sustavapovolani.sk. Účel zverejnenia
akčného plánu z jednotlivých sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov je príprava online nástroja
na strategické riadenie reforiem v jednotlivých rezortoch. Podrobnejšie sa touto problematikou bude
zaoberať Priebežná správa č. 8.
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Realizácia úloh NP SRI sa prioritne odvíja od záverov rokovaní vlády SR, jej uznesení k aktuálnemu
vývoju hospodárstva SR v úzkej nadväznosti na udalosti a významné dokumenty Európskej komisie
(ďalej len “EK”) a ďalších vrcholných inštitúcií EÚ. Tento trend sa uplatnil aj v predchádzajúcej
Priebežnej správe č. 6. V najvýznamnejších dokumentoch národného významu dominovalo v jej obsahu
PVV na roky 2020 - 2024, prístup novej vlády k výzve a ambíciám na zabezpečenie postavenia Slovenska
na úroveň hospodárskych výsledkov vyspelých európskych krajín. Dôkazom toho je aj zapracovanie
aktuálneho stavu sektorov hospodárstva SR na plnenie cieľov PVV uvedené v časti 1.2.2 Priebežnej
správy č. 6 pod názvom Analýza reflexie sektorov hospodárstva SR v Programovom vyhlásení vlády SR
z hľadiska rozvoja ľudských zdrojov a súvisiacich inovačných procesov.
Opatrenia PVV v oblasti systémových zmien sú v kontexte s úlohami NP SRI, najmä v súvislosti so
zameraním a obsahom sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú výsledkom činnosti
odborných tímov SRI, osobitne expertov – zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v sektorových
radách. Spätná väzba na opatrenia PVV je prezentovaná v odkaze príslušných sektorových rád na
nasledovné oblasti:
▪

Efektívny a moderný verejný sektor,

▪

Zodpovedná ochrana životného prostredia,

▪

Autonómne poľnohospodárstvo a potravinárstvo,

▪

Doprava 21. storočia a podpora automobilového priemyslu,

▪

Ďalšie odvetvia priemyslu podliehajúce inováciám (elektrotechnika, energetika, ťažba a úprava
surovín, geológia, hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo, sklo, stavebníctvo, textil),

▪

Prierezové sektory národného hospodárstva (remeslá, obchod, marketing, gastronómia,
cestovný ruch, administratíva, ekonomika, manažment, bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo, informačné technológie a telekomunikácie).

Realizačný tím SRI naďalej pozorne monitoruje ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov
pandémie COVID 19 a stimuláciu jednotlivých sektorov hospodárstva. Nová vláda pružne zareagovala
vlastnými národnými opatreniami na zmiernenie dopadov pandémie. Hneď na začiatku druhej polovice
marca schválila opatrenia zamerané na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID 19.
Okruhy opatrení a ich zameranie sú uvedené v časti 1.1.2 Priebežnej správy č. 6. V tejto časti je taktiež
informácia o rokovaní vlády SR 18.5.2020, na ktorom boli schválené:
▪

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020,
67

▪

Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 – 2023.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 sa zameriava na dlhodobejší proces príprav
štrukturálnych reforiem a popisuje opatrenia, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ
pre Slovensko, zohľadňujúc aj PVV na roky 2020 až 2024. Komplexný prístup stanovovania priorít,
ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života.
Najväčšou prioritou pre súčasné obdobie je boj s následkami krízy vyvolanej pandémiou COVID-19.
V súvislosti s tým sa pre udržateľnosť slovenskej ekonomiky za dôležité výzvy považujú:
▪

trh práce,

▪

alokačná efektívnosť,

▪

vzdelávanie.

V súvislosti s horeuvedenými výzvami je zaväzujúcim dokumentom pre všetky subjekty plnenie úloh
z Akčného plánu k Národnému programu reforiem Slovensko 20209 (ďalej len “Akčný plán”), ktorý tvorí
Prílohu č. 2 Národného programu reforiem. Vecný rámec úloh, zodpovedné subjekty a termíny
plnenia úlohy sú stanovené v uznesení vlády SR č. 298 z 18. mája 2020.
Citované uznesenie popri povinnosti predložiť Národný program reforiem Slovensko 2020 EK do
18.5.2020 ukladá podpredsedníčke vlády SR, podpredsedovi vlády SR, určeným ministrom vlády SR
a splnomocnenkyni vlády SR pre rómske komunity v bode B.2. uznesenia:
„zabezpečiť plnenie úloh Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2020 v termínoch
uvedených v prílohe č. 2 Akčný plán Národného programu reforiem SR 2020 a predložiť
podpredsedovi vlády a ministrovi financií aktualizáciu plnenia Akčného plánu Národného programu
reforiem SR 2020 vo svojej gescii podľa prílohy č. 3 a odpočet plnenia ostatných opatrení Národného
programu reforiem SR 2020 podľa prílohy č. 4 do 30. októbra 2020, 29. januára 2021“.
V zmysle bodu B.3.:

9 https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-programreforiem/narodny-program-reforiem.html
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„predložiť návrh nových opatrení do Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2021 podľa
prílohy č. 5 do 29. januára 2021“.
V citovanom uznesení vláda SR zároveň odporúča predsedom samosprávnych krajov, predsedovi
Združenia miest a obcí Slovenska a prezidentovi Únie miest Slovenska v bode C.1.:
„podieľať sa na implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2020 a jeho
premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégií“.
V realizácii Akčného plánu čakajú náročné úlohy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“), ktoré sú uvedené nižšie, a to:
4.1 Dôchodková reforma
Termín: 31.12.2020
Gestor: MF SR, MPSVR SR
5.1 Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie pre sporiteľov v druhom pilieri
Termín: 31.12.2020
Gestor: MPSVR SR
8.1 Revízia výdavkov na dlhodobú starostlivosť
Termín: 31.12.2020
Gestor: MF SR, MZ SR, MPSVR SR
14.2 Zlepšovanie efektívnosti a účinnosti služieb zamestnanosti so zameraním sa na znevýhodnené
skupiny (zavedenie profilácie klientov)
Termín: 30.6.2021
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Gestor: MPSVR SR
15.2 Zlepšenie podmienok zamestnanosti pre rodičov s malými deťmi (nárokovateľnosť miesta v
materskej škole, dostupné kapacity zariadení starostlivosti o deti)
Termín: 30.6.2021
Gestor: MPSVR SR
16.2 Integrácia ohrozených skupín, najmä marginalizovaných rómskych komunít (vzdelávanie, trh
práce, sociálna inklúzia a iné oblasti)
Termín: 31.12.2020
Gestor: MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MV SR, ÚSVRK
Ako

vyplýva

z horeuvedeného

prehľadu,

MPSVR

SR

má

v

rámci

Akčného

plánu

zodpovednosť/spoluzodpovednosť za plnenie šiestich úloh, a to buď samostatne alebo v spolupráci s
ďalšími rezortmi. Ide o úlohy súvisiace s jeho širokou pôsobnosťou zahŕňajúcou prácu a zamestnanosť,
rodinu a sociálnu pomoc, sociálne poistenie a dôchodkový systém. Jeho pôsobnosť tak pokrýva
celoživotnú periódu občanov, na základe čoho služby rezortu využívajú denne tisícky občanov.
Demografické štatistiky už niekoľko rokov upozorňujú na starnutie obyvateľstva, s čím je spojený rad
celospoločenských úloh spadajúcich do oblasti prípravy obyvateľstva na obdobie poberania
starobného dôchodku, ako aj zabezpečenia adekvátnej úrovne zdravotných a sociálnych služieb.
Zodpovedný prístup k týmto témam je jadrom opatrení pod č. 4.1, 5.1 a 8.1 (Dôchodková reforma,
Zavedenie sporiacej stratégie pre sporiteľov v druhom pilieri a Revízia výdavkov na dlhodobú
starostlivosť). Tieto úlohy sú v Akčnom pláne určené na splnenie do 31.12.2020.
Úlohy pod č. 14.2 a 16.2. sú zamerané na podporu, inklúziu a pomoc dlhodobo nezamestnaným
(občanom s nízkym vzdelaním, bez vzdelania, príslušníkom rómskych komunít), ktorí sa ťažko uplatňujú
na trhu práce a potrebujú špecializované a individualizované poradenské služby. Na pomoc rodičom s
malými deťmi všeobecne je orientované opatrenie č. 15.2, realizáciou ktorého sa predpokladá
zlepšenie podmienok na zamestnanie rodičov s malými deťmi, a to zlepšením kapacít detských jaslí a
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materských škôl, ako aj systémová legislatívna zmena o nároku na miesto v takomto zariadení pre
všetky deti do troch rokov.
Jedna zo základných výziev celej spoločnosti je dosiahnuť, aby vzdelávací systém flexibilne reagoval na
požiadavky trhu práce, čo predurčuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort školstva, vedy,
výskumu a športu k čo najužšej spolupráci. Je to aj priorita pri realizácii úloh NP SRI. Preto aj úlohy,
ktoré čakajú v rámci Akčného plánu k NPR sú rovnako v centre pozornosti všetkých odborných tímov
projektu. Dokument z tohto pohľadu prináša najmä tieto úlohy, ktorých nositeľom je MŠVVaŠ SR:
11. 2 Vyššia kvalita a lepšia podpora učiteľov
Pokračuje sa v dorovnávaní priemerných platov učiteľov na úroveň zamestnancov s rovnakým stupňom
vzdelania aspoň na úroveň priemeru krajín OECD.
Termín: 30.6.2021
Gestor: MŠVVŠ SR
12. 2 Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce
Z prílohy č. 2 Akčný plán k NPR :„Do legislatívneho procesu bude predložený návrh upravujúci súčasný
systém predkladania a schvaľovania experimentálneho overovania odborov vzdelávania tak, aby boli
reflektované potreby trhu práce a spoločnosti. Pokračuje sa v projektoch výzvy „Prepojenie
stredoškolského vzdelávania s praxou“ s alokáciou 30 mil. EUR s dôrazom na praktické vzdelávanie. V
oblasti vysokého školstva sa zverejnia výstupy dotazníkového zberu mapujúce uplatnenie absolventov
pre zvýšenie informovanosti študentov, škôl a tvorcov politík. Pokračuje sa v podpore tvorby
profesijných bakalárskych programov prostredníctvom výzvy. Zosúladenie ponuky a dopytu
absolventov stredných škôl rieši novoprijatá vyhláška s účinnosťou od októbra 2019, ktorou sa
ustanovujú nové kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Rezort
školstva aktualizoval nedostatkové odbory a odbory nad rozsah potrieb trhu práce. Pokračuje sa vo
vytváraní východísk pre programy vyššieho odborného vzdelávania (post sekundárne programy) v
rámci existujúceho systému experimentálneho overovania. V systéme duálneho vzdelávania sa v roku
2018 oproti roku 2017 zvýšil počet participujúcich zamestnávateľov o tretinu. V decembri 2019 sa
spustil prieskum, ktorý primárne zisťuje pripravenosť absolventov VŠ pre potreby trhu práce. Vysoké
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školy predložili 29 žiadostí o podporu tvorby profesijne orientovaných bakalárskych programov v rámci
otvorenej výzvy „Vysoká škola pre prax “.“
Termín: 31.12.2020
Gestor: MŠVVŠ SR
13. 2 Dokončenie procesu prípravy pre fungovanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo a príprava metodiky pre periodické hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl
„Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVS“) zverejní záväzné štandardy
pre tvorbu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania jednotlivých
vysokých škôl, tvorbu študijných programov a habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie
profesorov. Takisto bude zverejnená metodika na vyhodnocovanie štandardov spolu s postupmi,
kritériami a ukazovateľmi, ktoré budú vyhodnocovať pracovné skupiny výkonnej rady a zamestnanci
agentúry. Na základe schválenej novely zákona o vysokých školách sa pripraví metodika nových
záväzných pravidiel pre hodnotenie výskumnej činnosti vysokých škôl. Od vysokých škôl sa očakáva
prevzatie zodpovednosti za výsledky vo vzdelávaní svojich absolventov, adekvátna spolupráca so
zamestnávateľmi a inými zúčastnenými stranami. K zmenám pozitívne prispieva aj revízia sústavy
študijných odborov, ktorá zredukovala viac ako 370 študijných odborov na 48“.
Termín: 31.12.2020
Gestor: MŠVVŠ SR
NPR a Akčnému plánu NPR venovali odborné tímy NP SRI v sledovanom období prípravy Priebežnej
správy č.7 zvýšenú pozornosť, o čom svedčí aj reflexia sektorov hospodárstva z hľadiska ľudských
zdrojov na NPR, ktorá je prezentovaná v informáciách tajomníkov vybraných sektorových rád (viď
bod 3.4 informácií).
V súvislosti s termínmi určenými jednotlivým gestorom na plnenie opatrení Akčného plánu NPR SR
2020 je v dokumente NPR uvedené, že Príloha č. 3 k NPR uvádza požiadavku na Odpočet plnenia
opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2020 v nasledovnej forme:
▪

číslo úlohy NPR z AP,
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▪

názov úlohy,

▪

spôsob implementácie (Zákon č.x, vyhláška, uznesenie, opatrenie),

▪

popis doterajšieho plnenia úlohy,

▪

cieľ úlohy,

▪

reakcia na CSR10,

▪

predpokladané vplyvy na príjmy/výdavky VS v roku 2020.

Z horeuvedeného prehľadu detailov odpočtu úloh, ktorý je ustanovený v uznesení vlády SR k takým
významným dokumentom, za aké sa považujú NPR a Akčný plán k NPR je evidentný zodpovedný
prístup vlády SR k prioritám slovenského hospodárstva v aktuálnom aj budúcom období.
Vláda SR na svojom rokovaní 18.5.2020 schválila uznesením č. 297/2020 Program stability SR na roky
2020 až 2023. Detailne sú základné ciele tohto dokumentu uvedené v Priebežnej správe č. 6. Z hľadiska
aktuálnej situácie v príprave reformných opatrení možno poukázať na kontinuitu prác vrcholných
štátnych inštitúcií v tejto oblasti. Ako sa uvádza v časti 5 dokumentu s názvom štrukturálne politiky
opatrenia smerujú k naštartovaniu ekonomického rastu s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť
verejných financií. Podľa Programu stability SR na roky 2020 až 2023 medzi hlavné štrukturálne výzvy
hospodárstva SR patria vzdelávanie a trh práce.
Aj v tomto dokumente sa zdôrazňuje záujem vlády SR posilňovať inkluzívny prístup k vzdelávaniu,
zosúlaďovať vzdelávanie a trh práce, rozvíjať podmienky v oblasti celoživotného vzdelávania aj
prostredníctvom systému overovania zručností, ktoré boli získané mimo formálneho systému
vzdelávania. Všetko to dokumentuje úsilie na podporu pracovných miest, ktoré sú čoraz výraznejšie
pod vplyvom inovačných zmien, čo ohrozuje najmä skupiny občanov bez vzdelania, resp. s nízkou
úrovňou kvalifikácie. Opatrenia v tejto oblasti sú kontinuálne s návrhmi, ktoré predložili sektorové rady
v rámci prípravy sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, preto je aj nastavenie opatrení Paktu
stability SR na roky 2020 až 2023 v centre pozornosti odborných tímov NP SRI.
Ako ukázala analýza hodnotenia inovačných trendov v členských krajinách EÚ (viď časť 1.1.1 tejto
správy), pretrvávajú príležitosti na lepšiu koordináciu inovačných politík EÚ, ktoré pomôžu posilniť
význam inovácií pri prekonávaní pandémie COVID – 19. EÚ reaguje na krízu podporou výskumu a
inovácií, ktoré sú nevyhnutnosťou na oživenie ekonomík členských štátov EÚ. V analýze je aj pohľad na

10 Špecifické odporúčania EK, ktoré boli schválené na zasadnutí Európskej rady a prijaté Radou EÚ (odpočet NPR
2020 bude reagovať na CSR vydané a schválené v júli 2020)
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silné a slabé stránky Slovenska, čo umožňuje porovnanie s inovačnými trendmi identifikovanými
výkonnými odbornými tímami NP SRI – sektorovými radami.
Inovačné a technologické zmeny v jednotlivých odvetviach hospodárstva SR sú stredobodom
pozornosti sektorových rád pri realizácii úloh NP SRI. S ich identifikáciou začali odborné tímy projektu
v predchádzajúcich realizačných etapách v rámci tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
a tento trend kontinuálne pokračuje vo fáze tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní,
ktoré sú rámcom kompetencií jednotlivých profesií priamo závislých od inovačných zmien
v sektoroch. Kompetenčný model NŠZ garantovaných sektorovými radami je priamo odvodený
od neustáleho rozvoja, prípravy a vzdelávania zamestnancov v jednotlivých profesiách. V súvislosti s
tým sú na odborných fórach rôznej úrovne pertraktované dopady inovačných zmien, ktoré sa prejavia
nielen v úbytku niektorých súčasných profesií, ale aj v požiadavkách na zvýšenie úrovne odborných
zručností, vedomostí a kompetencií pracovných síl v súvislosti so vznikom nových pracovných pozícií.
Prinesie to potrebu sofistikovanejšej organizácie práce a riadenia agilných pracovných tímov. Nárast
nových foriem a spôsobov práce založených na automatizácii a digitalizácii sa uplatní aj v nových
modeloch pracovných vzťahov. Úspech čaká na pripravených, v tomto prípade na tie sektory, ktoré
budú dôsledne identifikovať vyvíjané nové produkty, moderné technológie a inovácie. A v nadväznosti
na ich identifikáciu sektorové rady majú za úlohu kontinuálne zabezpečovať prenos inovácií do
kompetenčného modelu NŠZ v rámci procesu ich tvorby a revízie. Sústavné a systematické plnenie
tejto úlohy patrí do centra pozornosti sektorových rád na ich piatych rokovaniach, ktoré kulminovali
v mesiacoch september – október 2020.
Realizačný tím SRI považuje za kľúčové vyhodnocovanie, ako identifikované inovačné a technologické
zmeny ovplyvňujú NŠZ garantované jednotlivými sektorovými radami, prípadne aj NŠZ v garancii iných
sektorových rád. Prenos inovačných prvkov do procesu tvorby a revízie NŠZ a do štruktúry NŠZ je
zaznamenaný v Informáciách o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorových
rád a ich ďalších úlohách pri realizácii NP SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 7. Tieto
informácie (za každú sektorovú radu, celkom 24) tvoria prílohy k predkladanej priebežnej správe.
V informáciách tajomníkov sú zaujímavé fakty a zistenia z tejto oblasti za jednotlivé sektorové rady
uvedené pod bodom č. 3.2. a ich súhrnná analýza pod názvom Kľúčové inovačné zmeny identifikované
v sektorových stratégiách v časti 1.4.3 tejto priebežnej správy.
Za každú sektorovú radu sú z hľadiska identifikovaných inovačných a technologických zmien sledované
tri kategórie, a to:
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▪

garantované NŠZ, u ktorých sa predpokladá zmena odborných vedomostí a zručností,

▪

zamestnania, ktoré by mali vzniknúť na základe inovačných a technologických zmien,

▪

NŠZ, u ktorých sa predpokladá zánik vplyvom inovácií.

Sektorové rady sú vedené k tomu, aby monitorovali inovačné trendy v príslušných sektoroch, a to vo
väzbe na odborné vedomosti a odborné zručnosti, ktoré prestanú byť v sektore uplatniteľné, ako aj
novo identifikované, pretože obidve tieto skutočnosti v konečnom dôsledku ovplyvňujú počet NŠZ
garantovaných sektorovými radami.
V tejto oblasti činnosti sektorových rád sa reflektujú ďalšie dva faktory:
▪

počet inovačných zmien identifikovaných v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov,

▪

počet inovačných zmien novo identifikovaných po odovzdaní sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov zadávateľovi projektu – MPSVR SR.

Základom udržateľnosti rozvoja spoločnosti je vzdelanosť, a je to práve vzdelávací systém, ktorý
zabezpečuje rozvoj ľudských zdrojov a patrí mu aj úloha zabezpečovať prenos najnovších poznatkov
vedy, výskumu a inovácií do vzdelávania, a to cez generácie, ktoré školy pripravujú pre reálny život.
Vychádzajúc z tohto poslania systému vzdelávania má v celom procese prenosu inovácií významné
a výnimočné úlohy s dopadom na všetky odvetvia hospodárstva Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport, ktorá má v garancii 76 NŠZ. Inovácie identifikované touto sektorovou radou majú
dopad na povolania v sektore vzdelávania, ale aj v iných sektoroch, t. j. na kľúčové kompetencie,
odborné vedomosti a zručnosti budúcich absolventov a s tým súvisiacu ďalšiu prípravu ľudských
zdrojov.
Členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport identifikovali 39 inovácií priamo
ovplyvňujúcich povolania v uvedenom rezorte. Pre ilustráciu uvádzame výber inovácií nasledovne:
▪

Inovácia Mobile devices in education (Mobilné zariadenia vo vzdelávaní) - mobilné zariadenia,
ako sú notebooky, osobní digitálni asistenti, mobilné telefóny, tablety, čítačky na e-knihy ako
vzdelávací nástroj s veľkým potenciálom vo vyučovaní nielen v triedach, ale aj v dištančnom
vzdelávaní;

▪

The LMS (Learning Management Systems) world (Systémy riadenia vzdelávania), ako základ na
riadenie a vytváranie obsahu na podporu e-vzdelávania umožní lepšie poskytovať vzdelávanie
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na diaľku, poskytovať študentom materiál na vzdelávanie a smerovať študentov vo využívaní
vzdelávacích materiálov zo sveta, voľne prístupných alebo nachádzajúcich sa na rôznych
databázach, umožňuje testovať nadobudnuté vedomosti študentov;
▪

MOOCs (Massive Open Online Courses) (Masívne online poskytovanie kurzov) a Online
Learning (Online vzdelávanie), či už pre vlastných študentov alebo pre záujemcov o štúdium zo
sveta. Práve v spojení LMS a MOOCs by sa mohli naše vzdelávacie systémy najmä vyšších stupňov
priblížiť viac k zamestnávateľom, ale aj svetu, čo podporuje filozofia Open educational
possibilities (Možnosti otvoreného vzdelávania);

▪

Educational entrepreneurships (Podnikanie vo vzdelávaní) - ako inovačné spôsoby na
transformáciu vzdelávania v smere využitia nových technológií a aj na vzdelávanie na využívanie
týchto nových technológií;

▪

3d printing (3D tlač)- táto technológia sa dá využiť od prípravy špeciálnych pomôcok na
vyučovanie aj na nižších stupňoch vzdelávania, až po „výrobu“ zložitých zariadení využiteľných
napr. v medicíne. Vyžaduje to však dobrú prípravu architektov návrhu a programátorov, ktorí
objekty vyrobené 3D tlačou, dokážu naprogramovať;

▪

AI - Artifical Intelligene (Umelá inteligencia) a Big data and data analysis (Analýza veľkých dát a
údajov) sú nevyhnutným predpokladom na vzdelávanie mladej generácie pre potreby
súčasného a budúceho inovačného rozvoja v najrôznejších oblastiach života spoločnosti, počnúc
spoločensko-ekonomickými procesmi a končiac technológiami v najrôznejších oblastiach reálnej
praxe;

▪

Internet of Things (Internet vecí) - rozvoj komunikácie cez najnovšie generácie sietí v prepojení
rôznych senzorických systémov a sietí do systémov vyšších úrovní na zber, agregáciu údajov a
riadenie v najrôznejších oblastiach života spoločnosti od energetiky, dopravy, ale aj
zdravotníckej starostlivosti a podobne.

Medzi ďalšie identifikované inovácie, ovplyvňujúce národné štandardy zamestnaní v rezorte, patria:
▪

Flipped classroom/blended learning (Zmiešané učenie);

▪

Gaming in education (Hranie hier vo vzdelávaní);

▪

Social media in education (Sociálne médiá vo vzdelávaní);

▪

Virtual reality in education (Virtuálna realita vo vzdelávaní);

▪

Robotizácia;

▪

Simulácia;

▪

Wearables;
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▪

Výpočty v cloude;

▪

Crowdsourcing in academia;

▪

Digital humanities develops;

▪

digitálne dvojča.

Aj členovia sektorových rád s ekonomickým zameraním zodpovedne pristupujú k monitoringu
inovačných trendov v ich odvetviach a prenosu zistených informácií do výstupov NP SRI z oblasti tvorby
a revízie národných štandardov zamestnaní. K takýmto sektorovým radám patrí aj Sektorová rada pre
potravinárstvo.
Sektorová rada pre potravinárstvo vytvorila pracovnú skupinu za účelom analýzy vplyvu inovácií na
NŠZ, ktoré garantuje. Jej členmi sú zástupcovia Potravinárskej komory Slovenska, SPU v Nitre, Fakulty
biotechnológie a potravinárstva, STU v Bratislave, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a zástupcu Realizačného tímu projektu (tajomníka
sektorovej rady). Aj takéto zloženie odborníkov je zárukou zvládnutia teoretických východísk
problematiky inovácií a ich prenosu do kompetenčného modelu, najmä požiadaviek na úroveň
odborných vedomostí a odborných zručností pracovných síl v odvetví.
V súvislosti s problematikou inovácií je z hľadiska postojov ústredných orgánov štátnej správy SR
zaujímavý a podnetný prístup Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len
„MZVaEZ SR“), ktoré začalo s organizovaním Inovačných dní pre zástupcov zastupiteľských úradov
iných krajín spojených s návštevou inovatívnych podnikov v SR. Uviedla to štátna tajomníčka
ministerstva p. Ingrid Brocková v besede pre televíziu TA3. Predpokladá, že by takýto prístup mohol
inšpirovať zastupiteľské úrady k recipročným podujatiam v prístupe odborníkov SR k informáciám z
inovatívneho prostredia iných krajín.
Členovia vlády SR sú priebežne informovaní o postupoch a opatreniach EK a ďalších vrcholných
inštitúcií EÚ v príprave na finalizáciu procesu obnovy európskej ekonomiky v súvislosti s dôsledkami
krízy spôsobenej pandémiou COVID – 19.
V tomto kontexte predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len
„MIRRI SR“) v spolupráci s MZVaEZ SR na rokovanie vlády SR dňa 23.9.2020 Správu o dosiahnutých
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výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 203011. K správe prijala vláda SR uznesenie
č. 576/2020.
Slovensko Agendu 2030, ako kľúčovú agendu pre zabezpečenie globálneho udržateľného rozvoja,
premietlo v roku 2018 do národnej implementácie Agendy 2030 so šiestimi prioritami. V časti
Monitorovanie a indikátory správa informuje o výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých národných
prioritách, najmä na základe indikátorov Eurostatu. Jedným z výsledkov je, že v globálnom rebríčku
udržateľného rozvoja sa Slovensko umiestnilo na 27. mieste zo 166 krajín.
Podľa výsledkov dosiahnutých v národnej priorite implementácie Agendy 2030 Vzdelanie pre dôstojný
život pandémia COVID – 19 priniesla výzvy na prehodnotenie obsahu a formy vzdelávania, čo
korešponduje aj so závermi sektorových rád NP SRI pri formulovaní priorít sektorov a návrhov ich
opatrení na potrebu zmien v tejto oblasti.
V správe o výsledkoch priorít implementácie Agendy 2030 sa tiež preukázala nepripravenosť našej
krajiny zabezpečiť vzdelávanie inou ako prezenčnou formou, ako aj na nepripravenosť zabezpečiť pre
všetky deti vzdelávanie online formou. V správe sa uvádza, že Slovensko i naďalej výrazne zaostáva za
priemerom krajín EÚ v účasti na celoživotnom vzdelávaní, ktoré je kľúčové v súvislosti s prechodom na
automatizáciu výroby a rekvalifikáciu existujúcich pracovných síl.
V uvádzanej národnej priorite Vzdelanie pre dôstojný život sa ako hlavné výzvy uvádzajú:
▪

Zvýšiť kvalitu vzdelávania a posilniť spoločenský status učiteľa

Cieľ: zvýšiť kvalitu vzdelávania a posilniť spoločenský status učiteľa v kontexte medzinárodného
porovnania, globálnych megatrendov a uplatňovania princípov znalostnej spoločnosti.
▪

Posilniť princípy inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme

11 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25258/1
78

Cieľ: posilniť princíp inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme, zabezpečiť rovné príležitosti pre všetkých
žiakov/študentov, bez ohľadu na ich sociálny status, zdravotný stav alebo národnostnú/etnickú
príslušnosť, s dôrazom na zvyšovanie príležitostí pre uplatňovanie pozitívnej sociálnej mobility.
▪

Vytvoriť podmienky dostupnosti kvalitných pracovných príležitostí

Cieľ: vytvoriť podmienky dostupnosti kvalitných pracovných príležitostí na otvorenom trhu práce pre
všetky skupiny obyvateľov.
▪

Zvýšiť pripravenosť pracovnej sily na potreby trhu práce a podporiť celoživotné vzdelávanie
jednotlivcov

Cieľ: prekonanie štrukturálnych nerovností medzi ponukou pracovnej sily a dopytom trhu práce,
zvýšenie pripravenosti pracovnej sily na aktuálne, ako aj budúce potreby trhu práce a zabezpečenie
dostatočných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca.
▪

Podporiť také spoločenské podmienky, aby mladí videli svoju budúcnosť na Slovensku

Cieľ: podporiť také spoločenské podmienky, v rámci ktorých fenomén označovaný ako „odliv mozgov“
nie je zásadný.
Z hľadiska úloh realizovaných v rámci Národného projektu SRI najviac s Agendou 2030 korešponduje
hlavná výzva: Zvýšiť pripravenosť pracovnej sily na potreby trhu práce a podporiť celoživotné
vzdelávanie jednotlivcov. Ako to ukázali aj návrhy opatrení členov sektorových rád v rámci
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, na dosiahnutie úspechu v takýchto spoločenských
výzvach je nevyhnutný funkčný systém celoživotného vzdelávania, ktorý by bol dostupný a atraktívny
pre všetky skupiny obyvateľov, a tiež také opatrenia v aktívnej politike trhu práce, ktoré prispejú k
rozvoju zručností a kompetencií uchádzačov o zamestnanie. Podľa výsledkov Eurostatu miera účasti
dospelých na vzdelávaní stále výrazne zaostáva, keď účasť dospelých vo veku 25-64 v SR je na úrovni
4%, zatiaľ čo priemer EÚ28 dosahuje 11,1 %.
Spätnou väzbou na požiadavku EK, aby členské štáty predložili návrhy svojich integrovaných národných
energetických a klimatických plánov na roky 2021 až 2030 je dôkaz o prístupe Ministerstva
hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), ktoré na svojej webovej stránke aktuálne prezentuje komplexný
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odborný dokument Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030
spracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v
oblasti klímy, BRATISLAVA, DECEMBER 201912. Ide o rozsiahly, detailne spracovaný materiál, ktorý
možno považovať za precízny faktografický podklad a platformu ďalších dokumentov predkladaných
v súvislosti s pripravovanou legislatívou EK v tejto oblasti.
Dokument v oddiele A poskytuje prehľad a postup stanovenia národného plánu, národné zámery a
ciele (osobitne za oblasť dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, energetickej bezpečnosti,
vnútorného trhu s energiou, za oblasť výskumu, inovácie a konkurencieschopnosti) a detailne analyzuje
politiky a opatrenia v uvedených oblastiach.
V časti Prehľad a postup stanovenia plánu sú uvedené informácie, že pri príprave národného
energetického a klimatického plánu prebiehali konzultácie s inštitúciami EÚ, informácie o účasti
zástupcov SR na rokovaniach pracovných skupín pri príprave textov nariadenia, o bilaterálnych a
multilaterálnych rozhovoroch s predstaviteľmi EK, telekonferencii v júli 2019 a i.
Monitoring programu rokovaní vlády SR poskytuje obraz aj o iniciatívnych materiáloch predložených
ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Dňa 27.5.2020 vláda prerokovala iniciatívny materiál MZVaEZ
SR Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 202013. K materiálu prijala uznesenie
č. 333/2020. Jeho základným východiskom bolo Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2020-2024 a jej euroatlantická orientácia.
Cieľom bola identifikácia prioritných okruhov európskej agendy a zlepšenie medzirezortnej
koordinácie pri presadzovaní priorít s členením materiálu na nasledovné aktuálne témy v EÚ:
▪

Európska zelená dohoda,

▪

priemyselná politika a štátna pomoc,

▪

digitalizácia,

▪

migrácia,

12 https://www.mhsr.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf
13 VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Prioritné úlohy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020.UV1107/2020
z mája
2020.
[online].
2020.[cit.
2020-06-30].
Dostupné
na
internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24904/1
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▪

plán obnovy a viacročný finančný rámec,

▪

post-Brexit a vzťahy so Spojeným kráľovstvom,

▪

Konferencia o budúcnosti EÚ,

▪

Mechanizmus EK na ochranu právneho štátu.

SR má právo podieľať sa na rozhodovaní o jednotlivých politikách EÚ a ich prioritných témach.
Zároveň má vyjadriť svoje východiskové pozície k nim. Stalo sa tak už v Programovom vyhlásení vlády
SR na obdobie rokov 2020 - 2024. Aj materiálom Prioritné úlohy európskej politiky Slovenskej republiky
na rok 2020 plní záväzky vo vypracovaní pozícií rezortov k európskym politikám, čo potvrdzuje výzva
na aktivitu a komunikáciu tak s partnerskými inštitúciami v SR, ako aj v krajinách EÚ.
O význame, ktorý vláda SR prikladá novým prvkom viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
a tiež Nástroju EÚ pre budúce generácie svedčí aktualizácia rámcovej pozície SR k týmto významným
prvkom procesu obnovy EÚ.
Dňa 17. júna 2020 prerokovala vláda SR iniciatívny materiál Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým
prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre
budúce generácie14 a prijala uznesenie č. 387/2020. Súvisí to s krízou spôsobenou pandémiou COVID19 a jej závažnými ekonomickými dopadmi, ktoré viedli EK revidovať návrh viacročného finančného
rámca na roky 2021 – 2027 a aj jeho nadstavbu Nástroj EÚ pre budúce generácie.
V súvislosti s novými prvkami revízie sa aktualizovala aj rámcová pozícia SR a jej hlavné priority
k tomuto procesu. Aktualizácia je založená na analýze návrhov EK, ktoré predstavujú optimalizáciu
rozpočtu SR a podmienok čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Časť objemu finančných
prostriedkov má SR využiť do roku 2024, avšak za stanovených podmienok – na základe vypracovaných
štrukturálnych reforiem (Plán pre obnovu), novej Partnerskej dohody na využívanie štrukturálnych
a investičných fondov, ako aj plánu na využívanie Fondu pre spravodlivú transformáciu. Členské štáty
EÚ budú mať k dispozícii aj zvýhodnené pôžičky, čo si taktiež bude vyžadovať vytvorenie určených
podmienok.

14 VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu
viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie. UV-12606/2020
z júna
2020.
[online].
2020.[cit.
2020-06-30].
Dostupné
na
internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24969/1
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K tomuto dokumentu vláda prijala uznesenie č. 387/2020, ktorým bolo uložené ministrovi
zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredsedovi vlády a ministrovi financií v spolupráci s
členmi vlády a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy postupovať pri rokovaniach
o viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 a Nástroji EÚ pre budúce generácie v súlade s aktuálnou
rámcovou pozíciou SR do 31. 12. 2020.
Dňa 12. augusta 2020 predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí na rokovanie vlády
SR Informáciu o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. – 21. júla
2020 s jediným bodom – návrhom Viacročného finančného rámca 2021 – 2027 a doplnkového Nástroja
EÚ pre budúce generácie.
Bolo uvedené, že SR bude môcť do roku 2027 využiť prostriedky z rozpočtu EÚ na rozvoj, infraštruktúru,
reforiem a investície v objeme 40,9 mld. EUR, ktoré budú doplnené povinným spolufinancovaním z
verejných zdrojov SR vo výške 2,9 mld. EUR.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí uviedol, že kompromisná dohoda je v zásade v
súlade s prioritami SR prijatými vládou SR na júnovom rokovaní uznesením č. 387/2020. Zdôraznil
podmienky poskytovania finančných prostriedkov, potrebu pripraviť a vypracovať národné plány na
využívanie prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosť, európskych a
investičných fondov, spoločnej poľnohospodárskej politiky a Fondu pre spravodlivú transformáciu.
Dňa 28. septembra 2020 prezidentka Zuzana Čaputová pozvala ministra financií Eduarda Hegera na
diskusiu k čerpaniu eurofondov na obnovu. Pritom ocenila kvalitu materiálu pripravovaného MF SR a
uviedla, že prioritou pre ňu sú investície do klímy, do vzdelávania a do toho, aby Slovensko bolo
sociálne férovejšou krajinou.
Podporuje, aby z Plánu obnovy a z fondov EÚ Slovensko využilo prostriedky na ochranu klímy cez
obnovu budov a domov, pretože s tým súvisí tepelné hospodárstvo a znečisťovanie ovzdušia.
Ako ďalšiu významnú oblasť považuje prezidentka investície do vzdelávania, do reforiem vzdelávacích
obsahov, do predškolského vzdelávania, finančnej motivácie učiteľov a na inkluzívne vzdelávanie. S
tým súvisia investície do inovácií a vedy a do kvality vysokých škôl.
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V sociálnej oblasti ide o cenovo dostupné bývanie, o obnovu systému rekvalifikácií ako systém ochrany
rodín ohrozených chudobou.
Minister financií SR videl prienik návrhu reforiem s návrhmi prezidentky, doplnil ešte zdravotníctvo.
Uviedol, že tvorcov reformného plánu čakajú náročné mesiace a diskusia.
Dňa 5. októbra 2020 MF SR zverejnilo dokument s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Pri jeho
názve figurujú logá: Inštitútu finančnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze, Inštitútu vzdelávacej
politiky, Inštitútu environmentálnej politiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcie
reformnej agendy.
Minister financií Eduard Heger uviedol, že sa nejedná o Plán obnovy, ktorý sa bude predkladať EK ale
o reformné menu, z ktorého sa majú vybrať priority.
Dokument obsahuje osem hlavných oblastí, do ktorých sa navrhuje smerovať finančné prostriedky
z Plánu obnovy a fondov EÚ.
Ide o nasledovné oblasti:
▪

Fiškálne reformy;

▪

Zelená ekonomika;

▪

Trh práce a sociálna udržateľnosť;

▪

Vzdelávanie;

▪

Veda, výskum a inovácie;

▪

Zdravie;

▪

Verejné inštitúcie a regulácie;

▪

Digitalizácia.

Každá z oblastí má zadefinované:
▪

problémy, ktoré viedli autorov k zaradeniu reformy do návrhu,

▪

časové míľniky k navrhnutým riešeniam problémov v oblastiach,

▪

hlavné prínosy,
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▪

dopady - vyjadrené v symboloch: Ekonomický rast, Zamestnanosť, Zelené, Udržateľnosť,
Konkurencieschopnosť, Digitálne a tiež symbol na budúce doplnenia,

▪

výsledky s uvedením cieľového roku, v ktorom sa očakáva naplnenie riešenia a jeho konkrétny
prínos.

Z hľadiska obsahu dokumentu, najmä interpretovaných problémov a predpokladaných prínosov
reforiem v jednotlivých oblastiach možno konštatovať v mnohých prípadoch kompatibilitu
s vyjadreniami a postojmi expertov sektorových rád podieľajúcich sa na vypracovaní sektorových
stratégií rozvoja ľudských zdrojov za jednotlivé sektory hospodárstva SR. Vzťahuje sa to aj na okruh
reformných oblastí vybraných v dokumente a dopadov na všetky odvetvia.
V reformnej oblasti Trh práce a sociálna udržateľnosť ide o riešenie širokého spektra problémov,
k čomu smeruje napr.:
▪

Zefektívnenie služieb zamestnanosti, dokumentované informáciou, že zamestnanosť nízko
kvalifikovaných patrí medzi najhoršie v EÚ a až 60 % nezamestnaných je dlhodobo bez práce
(viac len v Grécku).

▪

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, keď zamestnanosť ľudí z týchto komunít je len
na úrovni 1/3.

▪

Kvalitná a dostupná formálna starostlivosť o deti do troch rokov, pretože je nízka zamestnanosť
žien v porovnaní s EÚ a reformnými opatreniami by sa v roku 2024 zvýšila na úroveň priemeru
krajín V3.

▪

Zvýšenie zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím, keď zamestnanosť tejto časti
obyvateľstva je výrazne nižšia ako v EÚ a riziko chudoby je tak vyššie; v roku 2024 sa predpokladá
vyššia zamestnanosť invalidov (aspoň 50 %, dnes 40 %).

V reformnej oblasti Vzdelávanie sú nastolené v podstate všetky problémy, ktoré považujú za kľúčové
na riešenie aj členovia sektorových rád. Riešenie problémov je zamerané na:
▪

Dostupné materské školy, čím sa v cieľovom roku 2024 očakáva zníženie počtu detí s predčasne
ukončeným vzdelaním.

▪

Moderné školy a motivovaní učitelia, pretože kvalita vzdelávania je nedostatočná, spôsob
vyučovania je zastaraný, pretrváva slabá motivácia a podpora učiteľov; realizáciou reformných
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krokov sa v roku 2030 predpokladá v tejto oblasti zvýšenie zručností a vedomostí mladých
merané PISA testovaním zo 480 bodov na 505.
Posilnené vzdelávanie dospelých, keďže podiel vzdelávania dospelých je trikrát nižší ako je priemer EÚ;
riešením je zavedenie individuálnych poukazov na kurzy podľa vlastného výberu, uznávanie kvalifikácií
získaných v práci ako rovnocenných s formálnym vzdelávaním a posilnenie vzdelávania v pracovnom
prostredí – malo by to prispieť k zvýšeniu populácie v oblasti vzdelávania dospelých, menšiemu
ohrozeniu automatizáciou a k vyššej produktivite práce absolventov celoživotného vzdelávania.
▪

Reforma vysokých škôl súvisiaca s nízkou kvalitou našich VŠ v medzinárodných hodnoteniach,
nedostatočnou medzinárodnou spoluprácou a komplikáciami v štruktúre riadenia – reformou by
sa mal dosiahnuť napr. stav, že sa aspoň jedna slovenská univerzita umiestni medzi TOP 500
univerzitami na svete.

Realizačný tím SRI venuje zvýšenú pozornosť monitoringu sledovaných problémov a ich riešeniu
v oblasti Veda, výskum a inovácie. V tejto oblasti sa kumuluje niekoľko negatívnych javov, ktoré
svedčia o neefektívnom riadení politík výskumu a inovácií, úniku mozgov zo Slovenska, nedostatočnej
internacionalizácii univerzít a výskumných inštitúcií, o negatívnom fakte – 21. mieste v EÚ v rámci
výsledkov inovácií.
Ako riešenia problémov v tejto reformnej oblasti sa v dokumente uvádzajú:
▪

Efektívnejšie riadenie výskumu a inovácií s očakávaným výsledkom – zlepšením hodnotenia
výsledkov inovácií zo 66 % na 82 % priemeru EÚ.

▪

Stratégia lákania mozgov formou programu vybavovania povolení pre vysokokvalifikovaných
cudzincov, čo predstavuje podporu 1000 expertov zo zahraničia a 1000 študentov zo zahraničia
v roku 2024.

▪

Nové nástroje podpory pre výskum a inovácie vzhľadom na nízku a nestabilnú finančnú podporu,
napr. finančná podpora inovačným klastrom pre dosiahnutie výsledku napr. vo vytvorení
minimálne 5 inovačných klastrov a v zdvojnásobnení počtu prijatých patentov.

▪

Lepší prístup k medzinárodnej výskumnej infraštruktúre so zreteľom na nízku mieru zapájania sa
do medzinárodných projektov a konzorcií – výsledok: o 25 % viac publikácií s medzinárodným
spoluautorstvom.

▪

V reformnej oblasti Digitalizácia ide o návrh na riešenie problémov nasledovnými krokmi:
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▪

Centrálne riadenie, vzhľadom na absenciu centrálnej autority na navrhovanie dobrých služieb
a expertízy návrhov a posudzovania IT riešení.

▪

Lepšie digitálne služby pre občanov a podnikateľov, keďže síce pribúdajú nové služby, ale počet
ich používateľov sa nezvyšuje. Malo by to priniesť dostupnosť rýchleho pripojenia v súlade
s cieľmi EÚ a zníženie rozdielu v miere využívania rýchleho pripojenia o 50 %.

Činnosť Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru SRI
Činnosť Aliancie sektorových rád
V sledovanom období bolo prioritou zástupcov Aliancie sektorových rád predstaviť činnosť aliancie,
sektorových rád a ich pracovných skupín novým predstaviteľom kľúčových rezortov, stabilizovať
členskú základňu aliancie a vyvíjať úsilie na implementáciu kľúčových opatrení z vytvorených
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti s prípravou Plánu obnovy a s akčnými
plánmi ministerstiev. Jednotlivé ministerstvá majú povinnosť zabezpečiť plnenie úloh Národného
programu reforiem Slovenskej republiky 2020 v termínoch uvedených v prílohe č. 2 Akčný plán
Národného programu reforiem SR 2020 a predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií
aktualizáciu plnenia Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2020 vo svojej gescii podľa
prílohy č. 3 a odpočet plnenia ostatných opatrení Národného programu reforiem SR 2020 podľa prílohy
č. 4 do 30. októbra 2020, 29. januára 2021 a taktiež predložiť návrh nových opatrení do Národného
programu reforiem Slovenskej republiky 2021 podľa prílohy č. 5 do 29. januára 2021.
V týchto intenciách sa uskutočnili nasledovné aktivity:
1. Oslovenie ministra financií SR Eduarda Hegera (jún 2020) - zástupcovia Aliancie sektorových
rád, zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 35b Zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR),
Republiková

únia

zamestnávateľov (RÚZ),

Asociácia

priemyselných

zväzov

(APZ)

a Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) informovali ministra financií SR Eduarda
Hegera, že experti sektorových rád, primárne zo zamestnávateľského prostredia, sfinalizovali
sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné prvky v odvetviach,
ktoré zastupujú. Stratégie vyústili do komplexu strategických zámerov odvetví v horizonte
2030 a akčných plánov. Aktivity navrhnuté odborníkmi sú formulované v rámci jednotlivých
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oblastí strategických opatrení, medzi ktoré patria popri oblastiach celoživotného vzdelávania
aj významné procesné a systémové zmeny. Sú medzi nimi aj námety spadajúce do oblasti
odvodovej reformy a ďalšie návrhy vhodné na rozpracovanie v Národnom programe reforiem.
Sociálni partneri vyslovili predpoklad úzkej súčinnosti všetkých rezortov, najmä však
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR. Sociálni partneri
listom požiadali o posúdenie návrhu na akceptáciu sektorových stratégií rozvoja ľudských
zdrojov v procese rozpracovania Národného programu reforiem. Žiadali zaviesť požiadavky
zamestnávateľov na odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie potrebné
na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach v jednotlivých odvetviach
hospodárstva do všetkých odvetvových stratégií na úrovni Slovenskej republiky, najmä pokiaľ
ide o kľúčový dokument vo forme Národného programu reforiem. Taktiež navrhli zapracovanie
sektorových stratégií zaslaných alianciou do akčných plánov jednotlivých ministerstiev za
účelom implementácie potrieb zamestnávateľov a podpory zvýšenia pridanej hodnoty
kvalifikovanej

práce

na

Slovensku. Sektorové

stratégie

rozvoja

ľudských

zdrojov

poskytli Ministerstvu financií SR v elektronickej a tlačenej podobe a zároveň požiadali ministra
financií o osobné stretnutie k tejto téme. List sa uvádza v prílohe č. 1 tejto správy.
2.

Stabilizácia členskej základne aliancie (jún 2020) – sociálni partneri (AZZZ SR, RÚZ, APZ, KOZ
SR) zastúpení v aliancii sa obrátili listom na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Milana Krajniaka s požiadavkou na osobné stretnutie s cieľom podrobnejšieho predstavenia
činnosti sektorových rád a výsledkov práce expertov, prevažne zástupcov zamestnávateľov, v
prezentácii nimi navrhnutých strategických opatrení a odporúčaní zaznamenaných
v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú považované za významnú
platformu tvorby akčných plánov a tiež Národnej stratégie Práca 4.0. Zároveň sociálni partneri
požiadali ministra o vymenovanie prezidenta Aliancie sektorových rád a zvolanie jej riadneho
rokovania, čo by potvrdilo spoločný záujem Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a aliancie o implementáciu potrieb zamestnávateľov a podporu zosúlaďovania ich požiadaviek
v systéme celoživotného vzdelávania v našej republike. Dôležité bolo aj upozornenie na to, že
prezident aliancie predovšetkým stanovuje časový harmonogram jej činnosti a aktívna
činnosť aliancie je nevyhnutná na plnenie cieľov a určených výstupov NP SRI. Navrhli termín
rokovania aliancie na prelome mesiacov august a september 2020 za osobnej účasti ministra
a za osobnej účasti všetkých garantov a predsedov sektorových rád. List sa uvádza v prílohe
č. 2 tejto správy.
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Účasť zástupcov aliancie na rokovaní Ekonomického krízového štábu (10. júl 2020) –
Marián Magdoško (KOZ SR), Roman Karlubík (AZZZ SR), Alexej Beljajev (APZ),

Miroslav

Kiraľvarga (RÚZ), Mário Lelovský (ITAS) sa dňa 10.7.2020 zúčastnili rokovania Ekonomického
krízového štábu, kde bolo okrem iného prejednané aj to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR má k dispozícii výstupy z Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami
k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“), a to 24 sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov, ktoré boli pripravené v súčinnosti so zástupcami zamestnávateľov
pod gesciou aliancie. Tieto sú použiteľné na stanovenie priorít na rozvoj ľudských
zdrojov v republike a obsahujú konkrétne odporúčania, ktoré by mali byť súčasťou
pripravovaných reforiem. Na realizáciu konkrétnych projektov majú zástupcovia sociálnych
partnerov zoskupených v aliancii pripravené konkrétne návrhy, ktoré žiadajú preniesť do
globálnej stratégie SR. V tejto súvislosti boli odporúčaní experti aliancie a jednotlivých
sektorových rád na okamžitú spoluprácu. Zápis z rokovania sa uvádza v prílohe č. 3 tejto
správy.
3.

Príprava memoranda sociálnych partnerov (júl 2020) – vzhľadom na to, že kvalita ľudských
zdrojov je kľúčovým činiteľom v trvalo udržateľnej konkurenčnej schopnosti Slovenskej
republiky v globálnom svetovom hospodárstve sa sociálni partneri zastúpení v aliancii rozhodli
k príprave spoločného memoranda zameraného na využitie sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov a určenie principiálnych priorít pre rozvoj ľudských zdrojov v SR. Dostatok
kvalitných ľudských zdrojov, charakterizovaných ich odbornosťou, tvorivosťou, pružnosťou
v reakcii na zmeny a správnou motiváciou na dosiahnutie vrcholových výkonov, nie je možné
dosiahnuť iba

operatívnymi a krátkodobými riešeniami na mikro, ale aj makro úrovni.

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov sa môžu stať úrovňou spracovania základným
strategickým dokumentom pre strategické riadenie rozvoja ľudských zdrojov nielen v danom
sektore, ale spoločnosti ako celku. Po konzultáciách aliancie s predstaviteľmi sektorových rád
sa ustálil názor, že sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov nemôžu ostať len
papierovými dokumentmi, ktorých akčné opatrenia zostanú archivované. Preto záverečná časť
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov „monitoring realizácie stratégie“ je navrhnutá
ako komplex akcií a opatrení so zreteľnou systémovou previazanosťou v procesoch, čase
a zodpovednosti. Tým je vytvorený priestor, aby sa stratégie stali základným manuálom pre
strategické riadenie rozvoja ľudských zdrojov v danom sektore v horizonte do roku
2030. Súbor všetkých stratégií jednotlivých sektorov štátu sa stáva významným informačným
súborom poskytujúcim kvalifikované informácie o kvalitatívnej potrebe, časovej previazanosti
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nevyhnutných zmien (vrátane kompetenčných s legislatívnymi zmenami) vo všetkých formách
vzdelávania, ale aj v potrebách konkurenčnej schopnosti hospodárstva SR a riadení štátu
a verejnej správy. Pretože považujú členovia aliancie súčasný stav spracovaných sektorových
stratégií rozvoja ľudských zdrojov za prelomový v systéme strategického riadenia rozvoja
ľudských zdrojov odporúčajú:
▪

uskutočniť pracovné stretnutie na úrovni vedenia MPSVR SR s cieľom zhodnotenia
navrhovaných opatrení v stratégiách,

▪

prerokovať výsledky Národného projektu SRI v Hospodárskej a sociálnej rade SR a
v Ekonomickom krízovom štábe s odporúčaním zahrnúť navrhnuté sektorové opatrenia do
Národného programu reforiem,

▪

zo spracovaných stratégií vytvoriť sumarizujúcu STRATÉGIU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SR
– PRÁCA 4.0, v ktorej budú zosumarizované výstupy do agregovanej republikovej úrovne a
odstránená duplicita opatrení a akcií v jednotlivých sektorových stratégiách. Takúto stratégiu
prerokovať v Hospodárskej a sociálnej rade SR s následným prerokovaním vo vláde SR.

Predstavitelia sociálnych partnerov v memorande žiadajú akceptáciu vypracovaných sektorových
stratégii rozvoja ľudských zdrojov v procese rozpracovania Národného programu reforiem a v rámci
Fondu obnovy (Recovery & Resiliance Facility). Navrhujú zaviesť požiadavky zamestnávateľov na
odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie pracovných činností
na pracovných miestach v jednotlivých odvetviach hospodárstva do všetkých odvetvových stratégií na
úrovni SR, najmä pokiaľ ide o kľúčový dokument vo forme Národného programu reforiem. Taktiež
navrhujú zapracovanie sektorových stratégií zaslaných alianciou do akčných plánov jednotlivých
ministerstiev za účelom implementácie potrieb zamestnávateľov a podpory zvýšenia pridanej hodnoty
kvalifikovanej práce na Slovensku. Súčasťou memoranda je aj návrh 14-tich priorít vybraných zo
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do Národného programu reforiem a v rámci fondu
obnovy, a to nasledovne:
▪

Inovácia obsahu a foriem vzdelávania v stredných odborných školách a vo vysokých školách
v súlade s inováciami v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva

▪

Vytvorenie systému podpory výchovy inovátorov, talentov a kreatívcov – vytvorenie Národnej
politiky talentu SR (identifikácia, rozvoj a udržanie talentu na Slovensku) v zmysle Programového
vyhlásenia vlády SR

▪

Optimalizácia siete škôl a odborov vzdelania v SŠ a programov vzdelania vo VŠ v súlade s
reálnymi potrebami jednotlivcov i celej spoločnosti, s procesmi digitalizácie, automatizácie,
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transformácie

a sektorových

inovácií

s cieľom

návratnosti

investícií

do

vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov
▪

Digitálna transformácia vzdelávacieho systému

▪

Rozvíjanie nových vedomostí a zručností učiteľov 21. storočia, t. j. tých, ktorí sú vo vyučovacom
procese a tých, ktorí sa na povolanie učiteľa pripravujú

▪

Prognózovanie vývoja na trhu práce v súlade s vývojovými tendenciami a medzigeneračnou
výmenou tak, aby bolo možné v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte
ovplyvňovať kvalifikovanú prípravu pre trh práce

▪

Zdokonalenie plánovania výkonov v SŠ a zavedenie plánovania výkonov vo VŠ podľa potrieb
trhu práce a kvalifikovaných prognóz vývoja na trhu práce

▪

Urýchlené zavedenie cielených rekvalifikácií post covid generácie, ako sanáciu kvalifikovaného
potenciálu pracovnej sily po roku 2020, vrátane jej testovania na vhodnosť výkonu jednotlivých
profesií

▪

Zabezpečenie trvalo

udržateľných nových vedomostí a zručností pracovnej

sily

v rámci

odvetvových rekvalifikácií zameraných na digitálnu a zelenú Európu – Národná stratégia a akčný
plán celoživotného vzdelávania s využitím ILA (osobných vzdelávacích účtov)
▪

Zvýšenie úrovne digitálnych zručností všetkých skupín obyvateľstva s dôrazom na efektívne
a bezpečné využívanie digitálnych nástrojov ako počas štúdia, v práci, aj doma

▪

Podporovať spoluprácu zamestnávateľov, profesijných organizácií, reprezentantov vedy,
výskumu a škôl v rámci základného a aplikovaného výskumu vo VŠ

▪

Podporovať spoluprácu zamestnávateľov, profesijných organizácií a škôl v rámci skvalitňovania
získavania

inovovaných vedomostí a zručností v SŠ

a VŠ

zameranú na

digitalizáciu,

automatizáciu, transformáciu a podporu environmentálnych výziev 21. storočia
▪

Zavedenie pravidelného testovania gramotností v tematických oblastiach (matematická,
čitateľská, IT, jazyková, prírodovedná a spoločensko-vedná gramotnosť a pod.) a na ich
výsledkoch stavať optimalizáciu celoživotného vzdelávania v SR

▪

Zavedenie sledovania a vyhodnocovania kvality SŠ a VŠ v súčinnosti so zamestnávateľmi
a profesijnými organizáciami tak, aby sa permanentne zvyšoval potenciál a konkurencie
schopnosť mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce a podporila motivácia mladej generácie
s najvyšším potenciálom študovať a pracovať na Slovensku

Memorandum sa uvádza v prílohe č. 4 tejto správy.
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4. Rokovanie zástupcov aliancie s ministrom financií SR Eduardom Hegerom (21. júl 2020) – na
základe oslovenia ministra financií SR listom sociálnych partnerov sa uskutočnilo osobné
rokovanie

zástupcov aliancie s ministrom,

ktorého

kľúčovou

témou

bola

využiteľnosť spracovaných stratégií rozvoja ľudských zdrojov v rámci prípravy Národného
programu reforiem a požiadavka sociálnych partnerov odprezentovať vybraných 14 priorít pre
reformy ministrovi a následne na rokovaní Ekonomického krízového štábu. Minister pozitívne
hodnotil vytvorené štruktúry – sektorové rady na strategickú činnosť a uvítal spracované
opatrenia a akčné plány realizácie stratégií pre jednotlivé sektory. Stratégie boli ministrovi
odovzdané v tlačenej a elektronickej forme. Prevzal od zástupcov aliancie kľúčové priority
a prisľúbil zaoberať sa požiadavkami zamestnávateľov. Odporučil vyvolať osobné rokovanie
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na to, že reformné priority sú
principiálne určené na realizáciu v rezorte školstva. Zápis z rokovania sa uvádza v prílohe č. 5
tejto správy.

5. Rokovanie zástupcov aliancie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom
Gröhlingom (21. júl 2020) – minister školstva, vedy, výskumu a športu pozval zástupcov
aliancie na konzultačné stretnutie zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania na Slovensku. Uviedol, že ide o jednu z kľúčových priorít rezortu a vníma aj záujem
zamestnávateľov aktívne sa podieľať na stanovovaní kritérií na hodnotenie kvality. Jedným
z nástrojov je sledovanie a vyhodnocovanie uplatniteľnosti, ktorá rezonuje aj ako kľúčová téma
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Zástupcovia aliancie prezentovali možné
alternatívy využiteľné na sledovanie a vyhodnocovanie uplatnenia absolventov a porovnanie
požiadaviek trhu práce s reálnym príchodom absolventov jednotlivých študijných programov
na trh práce. Diskutovalo sa aj o miere autonómie vysokých škôl vo vzťahu k počtom
prijímaných študentov na jednotlivé študijné odbory a programy, ktoré nie sú v súlade
s prognózami vývoja na trhu práce a inovačnými trendmi na trhu práce. V rámci rokovania bola
otvorená aj téma využiteľnosti sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov pri príprave
reforiem v rezorte školstva, pričom k tejto téme bolo dohodnuté osobitné rokovanie. Zápis z
rokovania sa uvádza v prílohe č. 6 tejto správy.
6. Rokovanie zástupcu aliancie a Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a športu so
zástupcami vysokých škôl a Slovenskej akreditačnej agentúry Slovenska (ďalej len „SAAV
VŠ“) 23. júl 2020 – v sledovanom období zaslala SAAV VŠ tajomníčke aliancie podklady ku
konzultáciám k návrhu metodiky na vyhodnocovanie štandardov, a to v týchto oblastiach:
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▪

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A POSTUPY
- Spoločné postupy posudzovania pri konaniach agentúry

▪

METODIKA NA VYHODNOCOVANIE ŠTANDARDOV PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM
- Cyklus posudzovania vnútorného systému vysokej školy
- Prvé a pravidelné posudzovanie vnútorného systému
- Postup podávania žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému
- Postup vyhodnocovania súladu so štandardmi pre vnútorný systém
- Závery pracovnej skupiny pri posudzovaní súladu vnútorného systému
- Opravné opatrenia a následné činnosti pri posudzovaní súladu vnútorného systému
- Dohľad nad plnením štandardov
- Kritériá na posudzovanie súladu vnútorného systému vysokej školy so štandardmi pre
vnútorný systém
- Postupy pri vyhodnocovaní kritérií vnútorného systému

▪

METODIKA NA VYHODNOCOVANIE ŠTANDARDOV PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM
- Proces akreditácie študijného programu v odbore a stupni
- Postup podávania žiadosti o akreditáciu študijného programu
- Postupy vyhodnocovania súladu so štandardmi pre študijný program
- Závery pracovnej skupiny pri posudzovaní súladu študijného programu
- Následné činnosti agentúry
- Kritériá na vyhodnotenie štandardov pre študijný program
- Postupy vyhodnocovania kritérií pre študijné programy

▪

METODIKA NA VYHODNOCOVANIE ŠTANDARDOV PRE HABILITAČNÉ A INAUGUR. KONANIE
- Postup podávania žiadosti o akreditáciu habilitačného a inauguračného konania
- Postup vyhodnocovania plnenia štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie
- Odňatie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
- Kritériá na vyhodnotenie plnenia štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné
konanie
- Usmernenia k postupu vyhodnocovania kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie

▪

METODIKA HODNOTENIA VÝSTUPOV TVORIVÝCH ČINNOSTÍ
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- Vymedzenie oblastí hodnotenia a obdobia hodnotenia
- Hodnotené osoby
- Predkladanie výstupov tvorivej činnosti na hodnotenie
- Hodnotenie výstupov tvorivej činnosti
- Celkový profil kvality
- Osobitosti hodnotenia výstupov v skupine exaktných a prírodovedných odborov
- Osobitosti hodnotenia výstupov v skupine spoločenskovedných a humanitných odborov
- Osobitosti hodnotenia výstupov v skupine lekárskych a zdravotníckych odborov
- Osobitosti hodnotenia výstupov v skupine technických a technologických odborov
- Osobitosti hodnotenia výstupov v skupine umenia

▪

VYMEDZENIE POJMOV

Tajomníčka zaslala podkladový materiál zástupcom zamestnávateľov zastúpených v aliancii na
pripomienkovanie. Dňa 23.7.2020 sa konalo rokovanie za účasti vrcholných predstaviteľov SAA VŠ
a Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) a predstaviteľov NP SRI:
▪

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - prezident SRK

▪

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - viceprezidentka SRK

▪

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.- viceprezident SRK

▪

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc. – predseda výkonnej rady SAAV VŠ

▪

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – podpredseda výkonnej rady SAAV VŠ

▪

Ing. Martina Džubáková – metodik pre štandardizáciu SAAV VŠ

▪

PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová – tajomníčka aliancie

▪

PhDr. Dana Mažgútová – tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

Zúčastnené strany boli vyzvané na prezentáciu pripomienok a námetov na doplnenie štandardizácie.
Z pohľadu aliancie boli prezentované pripomienky týkajúce sa výberu indikatívnych povolaní na
uplatnenie sa absolventa študijného programu na trhu práce, zapojenie stavovských a profesijných
organizácií do procesu akreditácie. Formulované boli nasledovné pripomienky za alianciu:
▪

Strana 23, VS 2.1.1. v časti príklady zdrojov dôkazov doplniť „Rozhovor s rektorom vysokej školy
o stanovovaní a uplatňovaní politík kvality v prostredí vysokej školy a o uplatniteľnosti
absolventov vysokej školy. Rozhovory s vedením vysokej školy (predsedovia senátov, vedeckých/
93

umeleckých rád, prorektori, dekani, prodekani) o uplatňovaní politik kvality v zverených
oblastiach riadenia, alebo súčastiach vysokej školy a o uplatniteľnosti absolventov jednotlivých
fakúlt. Politiky zabezpečovania kvality vysokej školy11. Dlhodobý zámer vysokej školy. Zápisnice
preukazujúce rokovania o politikách vnútorného systému. Správy o periodickom hodnotení
vnútorného systému.“
▪

Strana 69, časť 2 postup....v bode 4. spojiť písmená d) a e)

▪

Strana 74 SP 2.8.1. doplniť „V študijnom programe sú indikované povolania podľa štatistickej
klasifikácie SK ISCO-08 vydanej Vyhláškou Štatistického úradu SR, na výkon ktorých je potrebná
získaná kvalifikácia.“

▪

Strana 74 SP 2.9.2. doplniť „V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov je obsah študijného programu zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť
zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických
profesijných zručností v príslušnom odvetví hospodárstva alebo spoločenskej praxe. Tieto
skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán.“

▪

Strana 83 SP 2.8.1. doplniť „V študijnom programe sú indikované povolania podľa štatistickej
klasifikácie SK ISCO-08 vydanej Vyhláškou Štatistického úradu SR, na výkon ktorých je potrebná
získaná kvalifikácia.“

▪

Strana 83 doplniť do SP 2.8.2. „Príklady zdrojov dôkazov: Indikované povolania podľa
štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 vydanej Vyhláškou Štatistického úradu SR. Postupy prieskumu
pracovného trhu.“

▪

Strana 117 SP 10.1.1. doplniť do Etapy I. „Posudzovatelia sa sústreďujú na vyhodnotenie
dôkazov, že vysoká škola má pravidlá na zverejňovanie informácií o študijnom programe. Hlavne
informácie o vzdelávacích cieľoch a výstupoch študijného programu, miere uplatniteľnosti
absolventov študijných programov, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu
a odporúčaných osobnostných predpokladoch....“

▪

Strana 156 doplniť „Prenositeľné spôsobilosti sú spôsobilosti – kľúčové kompetencie
odporúčané Radou Európskej únie 2018/C 189/01, ktoré nie sú špecificky viazané na konkrétnu
prácu alebo profesiu, ale dajú sa použiť a ďalej rozvíjať v rozličných situáciách a podmienkach.

▪

Strana 158 bod 49 zainteresované strany doplniť „ a externé zainteresované strany
(zamestnávatelia, stavovské a profesijné organizácie a ďalší reprezentanti príslušných odvetví
hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi vysokej školy, domáci a zahraniční partneri
vysokej školy a pod.).
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Na rokovaní bola komunikovaná aj požiadavka SAAV VŠ na vyzvanie zástupcov zamestnávateľov na
zapísanie sa do zoznamu posudzovateľov akreditácií. Aliancia túto úlohu prijala a rozposlala všetkým
zamestnávateľom, profesijným a stavovským organizáciám zastúpeným v aliancii, sektorových radách
a ich pracovných skupinách výzvu na zápis do zoznamu. Postup na získanie štatútu posudzovateľa je
nasledovný:
▪

splnenie vypísaných kritérií na posudzovateľov,

▪

vyplnenie registračného formuláru a nahranie profesijného životopisu do IS,

▪

posúdenie profilu záujemcu SAAV VŠ,

▪

indikatívne zapísanie posudzovateľa do zoznamu,

▪

absolvovanie školenia a testu určeného na overenie spôsobilosti posudzovateľa,

▪

rozhodnutie o zápise posudzovateľa do zoznamu.

V priebehu ďalšieho sledovaného obdobia bude vyhodnocovaný záujem zamestnávateľov o pozície
posudzovateľov. Záujem zamestnávateľov považuje aliancia za kľúč k reforme vysokoškolského
vzdelávania, keďže bude musieť vysoká škola pri vlastnej akreditácii a pri akreditácii každého
študijného

programu

deklarovať

odporúčanie

zamestnávateľmi, profesijnými a stavovskými

organizáciami. Toto odporúčanie sa bude týkať jednak obsahu vzdelávania v súlade s inovačnými
trendmi v sektore, ale aj súlad s očakávaniami a potrebami zamestnávateľov v sektore.
7. Rokovanie sociálnych partnerov zástupcov aliancie k definovaniu obsahu nutných reforiem
v oblasti celoživotného vzdelávania do pripravovaného Fondu obnovy, ako podklad na
rokovanie predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady a rokovanie Ekonomického krízového
štábu – Dňa 6.8.2020 sa realizovalo pracovné rokovanie zástupcov AZZZ SR, APZ, RÚZ za
účelom definovania štruktúry dokumentu, ktorý bude slúžiť ako podklad na stanovenie
reformných opatrení pre oblasť celoživotného vzdelávania v rámci Plánu obnovy
(Recovery & Resiliance Facility). Tento dokument budú zástupcovia aliancie predkladať na
plánovanom rokovaní predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady (14.8.2020) a rokovaní
Ekonomického krízového štábu (14.8.2020). V dokumente sa uvádza aktuálna situácia
v SR v oblasti predpokladaného vplyvu digitalizácie, automatizácie a robotizácie na pracovné
miesta. Podľa OECD je zmenami vyplývajúcimi z technologického pokroku ohrozených na
Slovensku

takmer

70 % pracovných miest. Sú to najvyššie počty v rámci krajín OECD. Slovensko je veľmi zraniteľné
v oblasti flexibility prípravy kvalifikovanej sily pre trh práce, obzvlášť vystavené vplyvom
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digitalizácie, globalizácie, robotizácie a automatizácie. Podľa prognóz vývoja na trhu práce sa
predpokladá, že až 1 300 000 zamestnancov v SR je v kategórii s vysokým rizikom
automatizácie a digitalizácie pracovných činností, ktoré dnes vykonávajú, viac ako 75% ich
činností môže byť v budúcnosti automatizovaných/digitalizovaných. Stredné riziko,
s automatizáciou/digitalizáciou vykonávaných činností na úrovni 25%-60%, sa týka takmer
400 000 zamestnancov na Slovensku. Táto prognóza nevyhnutne vyžaduje implementáciu
efektívnych reforiem rozvoja nových zručností, ktorá celoplošne zasiahne systém vzdelávania
a pomôže Slovensko transformovať na digitálnu, zelenú a vedomostnú ekonomiku
a spoločnosť. Ďalej sa uvádzajú odporúčania Rady EÚ v oblasti vzdelávania, ako podpora
navrhovanej reformy s názvom “Reforma systému vzdelávania (školské a celoživotné)
a zvýšenie jeho efektívnosti pre trh práce v 21. storočí napĺňajúca prognózy vývoja na trhu
práce, priority digitálnej a zelenej Európy prostredníctvom tripartitnej podpory úzkej
spolupráce vzdelávacieho systému s trhom práce“. Podľa odporúčaní Rady EÚ v programoch
odbornej prípravy a rekvalifikácie došlo k zlepšeniu, ale je ich stále nedostatok a ich zameranie
na dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny zostáva len obmedzené. Okrem
toho účasť dospelých na vzdelávaní je stále veľmi nízka a druhošancové vzdelávanie pre
znevýhodnené skupiny sa ešte dostatočne nerozvinulo1.
Treba pokračovať v budovaní kapacít pre zamestnávateľov a odborové zväzy a podporovať ich
aktívnejšie zapojenie. Rozsah a účinnosť politík na zlepšovanie zamestnateľnosti sú obmedzené. V
programoch odbornej prípravy a rekvalifikácie došlo k zlepšeniu, ale je ich stále málo. Vzdelávací
systém nedostatočne prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju a je nedostatočne financovaný na
všetkých úrovniach. Výzvou je aj zabezpečenie toho, aby slovenské obyvateľstvo disponovalo lepším
súborom zručností pre meniace sa hospodárstvo a spoločnosť.
Vzdelávací systém a trh práce na Slovensku by sa mohli zlepšiť vďaka úsiliu s cieľom poskytnúť
obyvateľstvu lepšie zručnosti vzhľadom na meniace sa hospodárstvo a spoločnosť, a to aj
prostredníctvom celoživotného vzdelávania, intenzívnejšej spolupráce medzi podnikmi a vzdelávacím
systémom na všetkých úrovniach a lepšieho napojenia programov odbornej prípravy a rekvalifikácie
na súčasné a budúce potreby trhu práce.
Odporúčania pre jednotlivé krajiny z roku 2019, prijaté Radou 9. júla 2019, zahŕňali aj reformy, ktoré
sú nevyhnutné na riešenie strednodobých až dlhodobých štrukturálnych výziev. Tieto odporúčania sú
naďalej relevantné a budú sa aj naďalej monitorovať počas celého budúcoročného cyklu európskeho
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semestra. Tieto odporúčania by sa mali zohľadniť pri strategickom plánovaní financovania politiky
súdržnosti po roku 2020, a to aj v prípade zmierňujúcich opatrení a stratégií ukončenia opatrení v
súvislosti so súčasnou krízou3.
Okrem citovaných odporúčaní Rady EÚ tento dokument zohľadňuje aj Investičné usmernenia
k financovaniu politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 pre Slovensko, najmä pre politický cieľ 1
(Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia priemyslu) a pre politický cieľ 4
(Sociálnejšia Európa – implementácia Európskeho piliera sociálnych práv).
Na základe vyššie uvedeného sa skoncipoval komplexný materiál s obsahom reformy,
predpokladaným rozpočtom a harmonogramom činností v období 2020 – 2025. Celkové znenie
materiálu sa nachádza v prílohe č. 7 tejto správy.

8.

Účasť

zástupcov aliancie a sektorových

rád

na

dotazníkovom

zbere o vplyve

pandémie Covid-19 na trh práce (júl 2020) - Koncom júla 2020 bol realizovaný prieskum v
podnikoch s cieľom zistiť mieru vplyvu koronavírusu na chod firiem, jeho vplyv na pracovné
miesta

a očakávania

zamestnávateľov. Pod

koordináciou aliancie,

sektorových

rád,

profesijných a stavovských organizácií bolo v rámci prieskumu oslovených 4 720 organizácií,
pričom návratnosť prieskumu dosiahla 44 %. Až 27 % údajov bolo zozbieraných od
respondentov v Bratislavskom kraji a z pohľadu sektorov až tretinu všetkých údajov poskytli
respondenti z priemyslu. Dotazník obsahoval 28 otázok. Zisťovala sa účinnosť prijatých
opatrení, miera vplyvu pandémie na súčasnú situáciu organizácie a v závere dotazníka
respondenti mali možnosť vyjadriť názor na výšku minimálnej mzdy. Manažérske zhrnutie
a výsledky dotazníkového zberu sa uvádzajú v kapitole 1.1.2 tejto Priebežnej správy. Zároveň
bol k tejto téme spracovaný článok do Hospodárskych novín, ktorý sa nachádza v prílohe č. 8
tejto správy.
9. Zasadnutie Ekonomického krízového štábu (21.8.2020) – Zástupcovia aliancie pripravili na
rokovanie Ekonomického krízového štábu návrh reformy systému celoživotného vzdelávania,
ktorý bol vytváraný na základe zhodnotenia navrhnutých akčných plánov jednotlivých
sektorových rád v stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. Tento návrh bol spolu
s pozvánkou zaslaný členom a pozvaným hosťom na rokovanie. Na rokovaní sa
zúčastnili Eduard Heger, Milan Krajniak, Marcel Klimek, Veronika Gmiterko, Tomáš Meravý,
Lucia Fašungová,

Branislav Žúdel,

Vladimír Ledecký,

Marcela Zubrická,

Ján

Oravec,

Peter Goliaš, Peter Škodný, Tomáš Malatinský, Miroslav Kiraľvarga, Alexej Beljajev,
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Alexander Matušek, Andrej Lasz, Vladimír Sirotka, Marián Magdoško, Emil Machyna,
Lívia Vašáková, Peter Kremský, Ľubomír Ščasný, Darina Ižipová, Denisa Ďurišová. Rokovanie
bolo zamerané na pripravované reformy vlády SR v týchto ôsmich oblastiach, pričom boli
určení lídri spracovania podkladov:
▪

Fiškálna politika a verejné financie a finančná stabilita, najmä daňová a dôchodková reforma
(pri daňovej reforme sa uvažuje aj o superodpočte pri odpisoch napr. technológií spĺňajúcich
parametre Priemyslu 4.0, zmena dane z nehnuteľností) – lídrami reformného tímu boli
určení Eduard Hagara a Michal Havlát (obaja

Inštitút

finančnej

politiky,

Ministerstvo

financií SR);
▪

Zelená ekonomika (zahŕňa aj energetiku a dopravu) – lídrami spracovania návrhov boli
určení Lívia Vašáková (Zastúpenie EK na Slovensku) a Martin Haluš (Ministerstvo životného
prostredia SR);

▪

Trh práce a sociálna udržateľnosť – lídrom skupiny bol určený Slavomír Hidaš (Inštitút finančnej
politiky, Ministerstvo financií SR);

▪

Vzdelávanie (reforma zameraná napríklad na predškolské vzdelávanie vrátane zvyšovania
kapacít, kurikulárnu reformu na základných a stredných školách, odmeňovanie učiteľov)
– určenými lídrami boli Michal Habrman (Ministerstvo financií SR), Vladimír Šucha (vedec,
vysokoškolský pedagóg a manažér, kandidát koalície PS/Spolu v parlamentných voľbách)
a Ľuba Habodászová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR);

▪

Veda, výskum a inovácie – vedúcim lídrom skupiny bol určený Michal Habrman (Ministerstvo
financií SR);

▪

Zdravotníctvo – lídrami boli určení Adam Marek, Lucia Šramková (obaja Ministerstvo
financií SR);

▪

Verejná správa (verejné inštitúcie a regulácia), napríklad reforma súdov a prokuratúry aj NAKA,
ale aj reforma podnikateľského

prostredia

– lídrami

boli

určení Lucia

Šramková,

Michal Habrman, Slavomír Hidas a Matej Kurian (všetci Ministerstvo financií SR);
▪

Digitalizácia – líder Martin Kmeťko (MF SR).

V prílohe č. 7 je uvedený návrh reformy zaslaný s pozvánkou na rokovane Ekonomického krízového
štábu.
10. Rokovanie s predsedom Úradu vlády

SR – dňa 3.septembra 2020 sa

konalo

rokovanie

s predsedom Úradu vlády SR p. Júliusom Jakabom. V rámci pracovného rokovania mu bola
odprezentovaná činnosť sektorových rád a výber reformných opatrení zo sektorových stratégií
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rozvoja ľudských zdrojov do návrhu Plánu obnovy. Dominantnou témou rokovania boli priority
vlády SR definované v Programovom vyhlásení na roky 2020-204. Vedúci úradu
vlády informoval, že vláda SR určite posilní strategické aspekty riadenia ľudských zdrojov a
odmeňovania zamestnancov v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme, vrátane
plánovania počtu a koordinovaného výberu týchto zamestnancov, diferencovaného prístupu
k povolaniam a zohľadnenia regionálnych rozdielov. Sflexibilnenia sa odmeňovacie predpisy
spojené s nárastom variabilnej zložky mzdy pri pozíciách s vyššou mierou zodpovednosti.
Nástrojmi na zvýšenie vnútornej efektivity riadenia úradov a lepšie odmeňovanie
zamestnancov budú optimalizačné audity v úradoch aj v podnikoch realizované v čo najväčšej
miere internými kapacitami. Atraktivita pracovných miest pre štát bude podporená
zrozumiteľnou komunikáciou ponúkaných pracovných pozícií, ohodnotenia a nefinančných
benefitov práce. Zavedie sa systém súťaživých výberových konaní, budú sa testovať potrebné
zručnosti a bude sa vytvárať zásobník vhodných kandidátov pre ďalšie výberové konania, aby
sa spružnili výmery a skrátili časy výberových konaní. Vláda SR upraví aj pravidlá výberu a
ohodnotenia vrcholových predstaviteľov v kontrolných organizáciách, ako aj organizáciách
a podnikoch s rozhodujúcim vplyvom štátu. V rámci prezentovaných zámerov vlády SR v tejto
oblasti boli prezentované navrhované opatrenia a akčný plán v sektorovej stratégií rozvoja
ľudských zdrojov Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Z toho dôvodu bol p. Július Jakab
pozvaný na rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa konalo 1. októbra
2020. Žiaľ pracovné povinnosti mu účasť neumožnili, avšak Úrad vlády SR mal na rokovaní
zastúpenie. Pozývací list je uvedený v prílohe č. 9.
11. Rokovanie Ekonomického krízového štábu – dňa 18. septembra 2020 zasadal ekonomický
krízový štáb, na ktorom zástupcovia aliancie komunikovali pripomienky k návrhu obsahu Plánu
obnovy. Išlo najmä o absentujúcu oblasť celoživotného vzdelávania, ktorá nebola v pracovnej
verzii uvedená. Pripomienky sa týkali zaradenia troch kľúčových bodov v tejto oblasti, a to:
- vypracovanie národnej stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá určí priority ďalšieho
smerovania SR v tejto oblasti,
- príprava novej legislatívy - nového zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý nahradí
v súčasnosti nevyhovujúci zákon č. 315/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z.
z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- návrh

finančného

modelu

realizácie

„vzdelávacích účtov“.
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celoživotného

vzdelávania

prostredníctvom

Na základe tejto iniciatívy členov aliancie bola do návrhu doplnená potreba spracovania „sektorovej
stratégie rozvoja celoživotného vzdelávania“.
12. Rokovanie zástupcov aliancie s ministrom hospodárstva SR p. Richardom Sulíkom – dňa 29.
septembra 2020 sa zástupcovia aliancie stretli s ministrom hospodárstva SR, aby ho
informovali o aktivitách sektorových rád, ktoré patria do rezortnej pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva SR. Ide o nasledovné sektorové rady:
- pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,
- pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,
- pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,
- pre chémiu a farmáciu,
- pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,
- pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály,
- pre automobilový priemysel a strojárstvo,
- pre elektrotechniku,
- pre energetiku.
Minister hospodárstva ocenil prácu sektorových rád a pozitívne reagoval aj na zapojenie Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry do projektu. Informoval zúčastnených, že po vytvorení interného
analytického centra sa bude informovať o štruktúre a obsahu výstupov, ktoré sektorové rady pripravili,
aby bolo možné ich námety využívať v riadiacich a strategických postupoch. Prezentácia z rokovania je
uvedená v prílohe č. 10.
13. Rokovanie Ekonomického krízového štábu – dňa 2. októbra sa konalo rokovanie
Ekonomického krízového štábu, na ktorom zástupcovia aliancie prezentovali priority nutné na
formovanie finálnej verzie Plánu obnovy. Keďže sa v mesiacoch september a október konali
rokovania sektorových rád, mali podnety z odbornej obce k štyrom kľúčovým oblastiam, a to:
trh práce, vzdelávanie, veda a výskum, digitalizácia. Dominantnou bola téma ďalšieho
vzdelávania dospelých a nastavenie motivačných mechanizmov na zvyšovanie podielu
dospelých osôb na vzdelávaní v rámci prehlbovania kvalifikácie, jej zvyšovania, resp.
rekvalifikácie. Na základe vznesených pripomienok sa rozšírila v kapitole Vzdelávanie časť
10. Odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých, kde sa uvádza: „Informovanosť
škôl o vývoji na trhu práce bude posilnená reformou systému sektorových rád (záväzná
povinnosť zachytávať zmeny na pracoviskách a prispievať k zmenám vo vzdelávacom
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a kvalifikačnom systéme) a zákonným zabezpečením zberu dát uplatnenia absolventov
(tzv. graduate tracing).“ Druhým doplnením je „ Do konca roka 2021 sa pripraví medzirezortná
stratégia vzdelávania dospelých, ktorá načrtne ďalšie mechanizmy podpory vrátane podpory
vzdelávania aj pre existujúcich zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré budú
v budúcnosti ohrozené automatizáciou.“ Na účel vzdelávania dospelých by mali byť vytvárané
„individuálne vzdelávacie účty“, ktoré by mali odbúrať finančné prekážky na vstup do systému
vzdelávania dospelých.
MPSVR SR bolo priebežne informované o aktivitách v projekte prostredníctvom komunikácie
s výkonnou viceprezidentkou aliancie p. Danicou Lehockou a aj prostredníctvom informačného listu
pre generálneho tajomníka služobného úradu p. Karola Zimmera, ktorý je uvedený v prílohe č. 11.
Inštitucionálne a personálne zmeny v Aliancii sektorových rád
V súvislosti so zmenou politickej situácie po voľbách 2020 a prvou vlnou pandémie korona vírusu bolo
obdobie ôsmej realizačnej etapy poznačené personálnymi zmenami v rámci verejnej správy, ktorá má
svoje kľúčové zastúpenie aj v odborných tímoch SRI. Realizačný tím SRI v sledovanom období
zabezpečoval prípravu a distribúciu nominačných listov na tie inštitúcie, ktoré sú zastúpené v aliancii
a bola zaznamenaná informácia o personálnej zmene. V sledovanom období boli vytvorené
a distribuované nominačné listy na nižšie uvedené inštitúcie:
▪

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- požiadavka na nomináciu nového zástupcu za Ing. Juraja Gudábu je uvedená v prílohe č. 12
tejto správy;

▪

Ministerstvo životného prostredia SR
- požiadavka na nomináciu nového zástupcu za Ing. Boglárku Ivanegovú je uvedená v prílohe
č. 13 tejto správy;

▪

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- požiadavka

na nomináciu nového

zástupcu za PhDr. Oľgu Nachtmanovú a Mgr.

Moniku Korkošovú je uvedená v prílohe č. 14 tejto správy;
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- z MŠVVaŠ SR obdržal realizačný tím nomináciu novej zástupkyne Ing. Zuzany Baranovičovej,
poverenej riadením inštitútu vzdelávacej politiky, nominácia je uvedená v prílohe č. 15
a potvrdenie nominácie Mgr. Moniky Korkošovej v rámci zotrvania jej členstva;
- menovací dekrét Ing. Zuzany Baranovičovej je uvedený v prílohe č. 16.
▪

Štátny inštitút odborného vzdelávania
- požiadavka na nomináciu nového zástupcu za Michala Němca je uvedená v prílohe č. 17 tejto
správy;
- zo ŠIOV obdržal realizačný tím nomináciu nového zástupcu Ing. Branislava Hadára, riaditeľa,
nominácia je uvedená v prílohe č. 18;
- menovací dekrét je uvedený v prílohe č. 19.

Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ alianciou
I. etapa – 18.9.2020
V zmysle čl. 2 štatútu aliancie, bod 1 písmeno i) patrí medzi kľúčové kompetencie aliancie
posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní (NŠZ) vytvorených alebo
revidovaných sektorovými radami. Dňa 18. septembra 2020 bolo aliancii zaslaných na posúdenie
a schválenie prvých 63 revidovaných a vytvorených NŠZ sektorovými radami v období jún – prvá
polovica septembra 2020. Na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJ1oOXqsTi8TCT9I6F6UGT3fCZ37Oq6XkowiQwwnQJ_Uwg/viewform
sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým
členom aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako
súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/09/pozicie_spolu.zip.

Termín

stanoviska bol stanovený na 1. októbra 2020. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
1. Inšpektor plemenárskej inšpekcie
2. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
3. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
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na

vyjadrenie

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
4. Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
5. Pomocný lamač
6. Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
Sektorová rada pre potravinárstvo
7. Cestovinár
8. Mäsiar, údenár
9. Operátor zariadenia na výrobu liehovín
10. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve
11. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
12. Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
13. Hutník operátor
14. Koksár
15. Operátor stroja na valcovanie kovov
16. Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
17. Tavič
18. Hutník neželezných kovov
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
19. Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
20. Palič na pecných agregátoch
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21. Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
22. Maliar
23. Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
24. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
25. Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
26. Rušňovodič v železničnej doprave
27. Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
28. Vodič autobusu
29. Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
30. Vodič trolejbusu
Sektorová vara pre informačné technológie a telekomunikácie
31. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení
32. Správca informačného systému
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
33. Aktuár - odborný pracovník
34. Aktuár špecialista
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
35. Animátor (tvorca animácie)
36. Kultúrno-osvetový pracovník
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37. Kurátor
38. Múzejný galerijný pedagóg
39. Pamiatkar
40. Vizuálny umelec – fotograf
41. Vydavateľský redaktor
42. Žurnalista, novinár
43. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
44. Pedagogický asistent
Sektorová rada pre verejné služby a správu
45. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
46. Hlavný kontrolór obce
47. Matrikár
48. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy
49. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
50. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
51. Špecialista procesu verejného obstarávania
52. Špecialista v oblasti autorského práva
53. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
54. Vyšetrovateľ Policajného zboru
55. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
56. Pracovník justičnej stráže
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Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
57. Balzamovač ľudských tiel
58. Detektív
59. Detektívny koncipient
60. Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
61. Inštruktor autoškoly
62. Pedikér
63. Podológ
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 22 členov z 29 členov. Pri troch členoch
sa očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia. Z
výsledkov hlasovania členov aliancie v I. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že
k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi a príslušnými
sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v prílohe č. 20.
II. etapa – 05.10.2020
Dňa 05. októbra 2020 bolo aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 44 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými

radami

v období

septembra

2020. Na

tomto

linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDnlZ9CzWoC3lfIkqYBCbJQGtGOUnQikHYOzw
PtMREefzG0Q/viewform sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných
štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI,
ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú
dostupné na tomto linku: https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/10/schvalovanie5.10.2020.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 15. októbra 2020. Predkladané boli
nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
1. Krajčír technickej konfekcie
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2. Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
3. Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
4. Čalúnnik (okrem umeleckého)
5. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
6. Operátor impregnácie dreva
7. Operátor sušiarne dreva
8. Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
9. Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
10. Špecialista, odborný lesný hospodár
11. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
12. Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
13. Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Sektorová rada pre chemický a farmaceutický priemysel
14. Chemický špecialista vo výskume a vývoji
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
15. Autokarosár
16. Obrábač kovov
Sektorová rada pre elektrotechniku
17. Materiálový technológ v elektrotechnike
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18. Špecialista elektrotechnik technológ
19. Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku
20. Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických
21. Technik elektrickej stanice
22. Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
23. Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
24. Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
25. Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
26. Technik alternatívnych zdrojov energie
Sektorová rada pre Vodu, odpad a životné prostredie
27. Technický špecialista vodárenských koncepcií
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
28. Krupiér internetového kasína
29. Pracovník herne
30. Pracovník stávkovej kancelárie
31. Vedúci recepcie
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
32. Antropológ
33. Športový agent
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Sektorová rada pre verejné služby a správu
34. Kriminológ
35. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
36. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
37.Príslušník obecnej, mestskej polície
38. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
39. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
40. Špecialista (manažér) ITMS
41. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
42. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
43. Informátor
44. Technik vozového parku
Vyhodnotenie pripomienok a výsledky hlasovania budú uvedené v Priebežnej správe č. 8.

Činnosť Riadiaceho výboru SRI
Kľúčovou úlohou členov RV SRI vyplývajúcou zo schváleného štatútu, v jednotlivých etapách projektu
SRI, je posudzovanie, pripomienkovanie a odsúhlasovanie výstupov predkladaných Realizačným
tímom SRI. Časový harmonogram týchto aktivít je RV SRI odsúhlasený na ročnej báze. Doteraz (apríl
2019 – jún 2020) RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 7 správ, a to Úvodnú správu
a Priebežnú správu č. 1 až č. 6.
V sledovanom období išlo najmä o práce, ktoré sa týkali posúdenia výstupu za piatu realizačnú etapu,
a to:
▪

15.06.2020 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 6 na pripomienky členom RV SRI,

▪

18.06.2020 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 6 členmi RV SRI,
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▪

18.06.2020 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 6 a spracovanie prehľadu
pripomienkového konania, ktorý je súčasťou finálnej verzie správy, zaslanie finálnej verzie
Priebežnej správy č. 6 členom RV SRI na per rollam schválenie,

▪

19.06.2020 schválenie Priebežnej správy č. 6 per rollam jednomyseľne.

▪

K priebežnej správe č. 6 bolo celkovo predložených 15 pripomienok a všetky boli Realizačným
tímom SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia:

▪

Ministerstvo kultúry SR,

▪

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

▪

Ministerstvo zdravotníctva SR,

▪

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

Úrad vlády SR.

V sledovanom období bolo potrebné aj v prípade RV SR riešiť nomináciu nového zástupcu, a to za
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Za Ing. Jaroslava Gudábu (žiadosť o nomináciu je
uvedená v Prílohe č. 12 tejto správy) do uzavretia textovej časti správy nebola Realizačnému tímu SRI
doručená nominácia.
Tabuľka č. 2

Aktuálne zloženie Riadiaceho výboru SRI k 17.10.2020

Meno a priezvisko

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

Funkcia v inštitúcii

Danica Lehocká

predsedníčka RV

MPSVR SR

generálna riaditeľka
Sekcie práce

Katarína Lanáková

členka RV

MPSVR SR

riaditeľka Odboru politiky
trhu práce

Mária Príkopská

členka RV

MPSVR SR

Ján Dutko

člen RV

MV SR

František Priesol

člen RV

MŠVVaŠ SR

bez nominácie

člen RV

MPaRV SR

Zuzana Dzurendová

členka RV

ÚV SR

generálna riaditeľka
Sekcie štátnej služby
a verejnej služby

Jozef Velebný

člen RV

MH SR

Odbor priemyslu a
inovácií
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Odbor politiky trhu
práce
riaditeľ Odboru
živnostenského
podnikania
riaditeľ odboru

Meno a priezvisko

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

Funkcia v inštitúcii

Hana Blažíčková

členka RV

MK SR

tajomníčka Rady vlády SR
pre kultúru, MK SR

Miloslava Kováčová

členka RV

MZ SR

Osobný úrad MZ SR

Ľudmila Ivančíková

členka RV

ŠÚ SR

generálna
riaditeľka Sekcie sociálnej
štatistiky a demografie

Andrej Lasz

člen RV

APZ

generálny sekretár

Oto Nevický

člen RV

AZZZ SR

generálny sekretár

Martin Hošták

člen RV

RÚZ

tajomník RÚZ

Monika Uhlerová

členka RV

KOZ SR

viceprezidentka

Jozef Turčány

člen RV

ZMOS

výkonný podpredseda
ZMOS

Helena Furindová

členka RV

Ústredie PSVR

riaditeľka Odboru AOTP

Iveta Šimonovičová

členka RV

MDaV SR

generálna riaditeľka
Osobného úradu

Géza Mihály

člen RV

TREXIMA

generálny riaditeľ

Lucia Lednárová Dítětová

tajomníčka RV

TREXIMA

manažérka projektu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 3

Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022

Typ výstupu

odovzdanie
odovzdanie
pripomienok
návrhu výstupu
k návrhu
na pripomienky
výstupu
členom RV SRI
členmi RV
SRI*

Schvaľovanie výstupov NP SRI
osobne na
rokovaní
RV SRI

Priebežná správa č. 4

17.05.2019
17.06.2019
17.07.2019
16.10.2019
18.01.2020

20.05.2019
19.06.2019
19.07.2019
18.10.2019
21.01.2020

Priebežná správa č. 5

16.03.2020

18.03.2020

Priebežná správa č. 6

16.06.2020

18.06.2020

Priebežná správa č. 7

16.10.2020

20.10.2020

21.10.2020 (zrušené

21.10.2020

18.01.2021
Priebežná správa č. 9 marec 2021

20.01.2021

x

21.01.2021

Úvodná správa
Priebežná správa č. 1
Priebežná správa č. 2
Priebežná správa č. 3

Priebežná správa č. 8

20.05.2019
x
x
21.10.2019
x
19.03.2020

schválenie
výstupu per
rollam

(zrušené
rokovanie - Covid 19)

20.06.2019
22.07.2019
22.01.2020
19.3.2020
19.06.2020

rokovanie - Covid 19)

Priebežná správa č.
jún 2021
10
Priebežná správa č.
september 2021
11
Priebežná správa č.
december 2021
12
Priebežná správa č.
marec 2022
13
Priebežná správa č.
jún 2022
14
Priebežná správa č.
september 2022
15
Priebežná správa č.
november 2022
16
Záverečná správa
december 2022
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Činnosť sektorových rád
K termínu predkladania Priebežnej správy č. 7, je počet sektorových rád, oproti stavu
v predchádzajúcom období, nezmenený. Koordináciu činnosti 24 sektorových rád zabezpečuje 14
tajomníkov v spolupráci s ostatnými členmi Realizačného tímu projektu SRI. Aj v sledovanom období
pôsobili na sektorové rady dôsledky významných spoločenských zmien, ktoré sa preniesli do zmeny
členstva v sektorových radách. Viacerí odborníci zastupujúci konkrétne organizácie zmenili alebo
ukončili svoje pôsobenie, čo sa prejavilo aj zmenou v personálnom zložení niektorých sektorových rád.
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Prehľad týchto zmien sa nachádza nižšie v priloženej tabuľke. Vplyvom personálnych zmien štatút
a reprezentatívnosť sektorových rád neutrpeli, ale naopak, noví odborníci priniesli nové
myšlienky, názory, nápady a skúsenosti smerujúce k naplneniu cieľa projektu. Základňu sektorových
rád tvorí garant, predseda, tajomník a následne členovia zastupujúci inštitúcie z kategórie:
zamestnávateľov, zamestnávateľských združení/profesijných združení, odborových organizácií,
orgánov územnej samosprávy, ústredných orgánov štátnej správy, školstva, Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania a úradov práce, sociálnych veci a rodiny SR. Rôznorodosť kategórií
inštitucionálneho zastúpenia sektorových rád napomáha ku komplexnejšiemu pohľadu na plnenie
stanovených úloh a cieľov všetkých odvetví národného hospodárstva.

Tabuľka č. 4

P. č.

Aktualizácia stavu členov sektorových rád v sledovanom období
Zmena na
Aktuálny počet
poste
členov sektorovej
Názov sektorovej rady
predsedu
rady v čase
sektorovej
predkladania PS7
rady

Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo, veterinárstvo
1 a rybolov
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu
2 surovín, geológiu
3 Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre textil, odevy,
4 obuv a spracovanie kože
Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci
5 priemysel
Sektorová rada pre celulózopapierenský a polygrafický
6 priemysel
Sektorová rada pre chémiu
7 a farmáciu
Sektorová rada pre hutníctvo,
8 zlievarenstvo, kováčstvo
Sektorová rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
9 materiály
Sektorová rada pre automobilový
10 priemysel a strojárstvo
11 Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre energetiku, plyn,
12 elektrinu
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V priebehu
sledovaného
obdobia sa
počet členov
zmenil (+-)

nie

22

0

nie
nie

20
25

+1
-3

nie

19

-1

nie

22

0

nie

22

0

nie

29

0

nie

27

0

nie

18

+1

ano
nie

20
21

-2
-1

nie

26

-1

P. č.

Názov sektorovej rady

Zmena na
poste
predsedu
sektorovej
rady

Aktuálny počet
členov sektorovej
rady v čase
predkladania PS7

V priebehu
sledovaného
obdobia sa
počet členov
zmenil (+-)

nie

21

-2

nie

29

+1

nie

23

-1

nie

29

+1

nie

29

+1

nie

25

0

nie

24

0

nie

31

+3

nie

35

-3

nie

25

+2

nie

29

0

nie

30

+1

Sektorová rada pre vodu, odpad a
13 životné prostredie
Sektorová rada pre stavebníctvo,
14 geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre obchod,
marketing, gastronómiu a cestovný
15 ruch
Sektorová rada pre dopravu,
16 logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre informačné
17 technológie a telekomunikácie
Sektorová rada pre bankovníctvo,
18 finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre kultúru
19 a vydavateľstvo
Sektorová rada pre vzdelávanie,
20 výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby
21 a správu
Sektorová rada pre administratívu,
22 ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre zdravotníctvo,
23 sociálne služby
Sektorová rada pre remeslá a
24 osobné služby
Zdroj: Trexima Bratislava

V sledovanom období sa sektorové rady prioritne venovali tvorbe a revízii národných štandardov
zamestnaní vyplývajúcich z harmonogramu, identifikácii strategických dokumentov zameraných na
kľúčové inovačné a technologické zmeny v sektore s dopadom na ľudské zdroje a ďalším úlohám
súvisiacim s výsledkami tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Významné miesto
zohrávala aj úloha prenosu inovačných prvkov do procesu tvorby, revízie a štruktúry NŠZ, ktorá
zahŕňala úlohy:
▪

určenie autorstva k NŠZ,

▪

návrhy na zmenu/zrušenie garancie NŠZ,

▪

identifikácia nových NŠZ zaradených do štruktúry garantovaných NŠZ,

▪

prenos inovácií do garantovaných NŠZ,

▪

návrhy na premenovanie garantovaných NŠZ,

▪

návrhy na zlúčenie viacerých garantovaných NŠZ do jedného garantovaného NŠZ,
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▪

návrhy na rozdelenie jedného garantovaného NŠZ do viacerých NŠZ,

▪

tvorba a revízia garantovaných NŠZ.

Prebehla aj identifikácia TOP 10 sektorových opatrení vybraných zo sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov za každú sektorovú radu, ktoré jej členovia považujú za najdôležitejšie v rámci
prípravy podkladov pre MPSVR SR na vypracovanie Národnej stratégie Práca 4.0. Neoddeliteľnou
súčasťou boli aj práce na príprave piatych rokovaní sektorových rád. Do vyššie spomínaných úloh sa
nezapájali len samotní členovia sektorových rád, ale aj prizvaní externí experti, ktorí na projekte
spolupracujú. Spolupráca expertov môže mať podobu členstva v sektorovej rade alebo členstva v
pracovnej skupine alebo ich kombinácie. Aktuálny počet a zloženie pracovných skupín v sektorových
radách uvádzajú tajomníci sektorových rád vo svojich informáciách k Priebežnej správe č. 7, ktoré
tvoria prílohy č. 21 až 44 k tejto Priebežnej správe č.7.
Medzi spoločensky významné aktivity členov sektorových rád a manažérky projektu patria ich
vystúpenia na regionálnych online debatách pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany
Čaputovej. Jedná sa o medzisektorové debaty, na tému „Budúcnosť vzdelávania - wellbeing,
konektivita, inovácie.“ Debaty sú medializované a zamerané na verejnú diskusiu k potrebám a
návrhom pre vzdelávanie v budúcnosti pod vplyvom prichádzajúcich financií z Európskej komisie, na
trendy vo vzdelávaní na Slovensku (v jednotlivých regiónoch), v EÚ či vo svete pod vplyvom aktuálnej
pandémie COVID - 19. Na každej online debate sa zúčastní 9 účastníkov z radov zástupcov Stálej
konferencie aktérov vo vzdelávaní, Digitálnej koalície, samospráv, 24 sektorových rád a iných
subjektov. Účastníci v priebehu debát hľadajú odpovede na otázky:
▪

„Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?“

▪

„Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?“

▪

„Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?“

Aj zameranie horeuvedených tém signalizuje úzku nadväznosť debát s úlohami a cieľmi NP SRI, preto
výberu aktérov z radov sektorových rád venoval Realizačný tím SRI osobitnú pozornosť. Debaty
prebiehajú na týždennej báze, prostredníctvom platformy MS Teams v termíne:
1.

06.10. 2020 (úvodná debata),

2.

13.10.2020 Košický kraj,

3.

20.11.2020 Prešovský kraj,

4.

27.10.2020 Banskobystrický kraj,

5.

03.11.2020 Žilinský kraj,
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6.

10.11.2020 Nitriansky kraj,

7.

24.11.2020 Trenčiansky kraj,

8.

01.12.2020 Trnavský kraj,

9.

08.12.2020 Bratislavský kraj.

Debaty prebiehajú vždy v utorok od 06.10.2020 do 08.12.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupné sú
prostredníctvom

facebookovej

stránky

Deti

nepočkajú

alebo

prostredníctvom

linku:

https://aka.ms/skav. Záznamy z debát budú dostupné na YouTube kanále: SKAV/projekt Deti
nepočkajú. V prílohe č. 46 až č. 49 sa nachádza úvodná pozvánka, pozvánka na druhú debatu
v Košickom kraji a tlačová správa z uskutočnených debát a zoznam nominantov za sektorové rady.

1.4.1 Piate rokovania sektorových rád
Prípravy na priebeh piatych rokovaní sektových rád začali hneď, po odovzdaní Priebežnej správy č. 6.
Prvé predbežné termíny realizácie piatych rokovaní odzneli spravidla v závere štvrtých rokovaní,
v nadväznosti na návrhy gestorov a predsedov sektorových rád. Následne, po dohode všetkých členov
sa stanovil definitívny dátum rokovania a čas konania piateho rokovania. Vzhľadom na pretrvávajúcu
nepriaznivú situáciu s pandémiou COVID – 19, bolo potrebné, najmä miesta konania rokovaní, aktuálne
prispôsobovať. Sektorové rady mali na výber štyri možnosti. Prvou bolo fyzické rokovanie, druhou
možnosťou bola online forma, tretou možnosťou bola kombinácia fyzického a online rokovania a
nakoniec zaslanie nahrávky rokovania. Niektoré sektorové rady zvolili kombinovanú formu fyzického
a online rokovania. Nižšie v tabuľke sa nachádza prehľad realizovaných piatych rokovaní sektorových
rád.
Tabuľka č. 5

Prehľad realizovaných piatych rokovaní
Termín
rokovania

Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
rybolov
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Sektorová rada pre potravinárstvo

22.09.2020
23.-24.09.2020
21.09.2020

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
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10.09.2020
15.10.2020
07.10.2020

Forma rokovania
Online prostredníctvom
MS Teams
Fyzicky/Hotel Sitno, Vyhne
Online prostredníctvom
MS Teams
Nahrávka rokovania
Online prostredníctvom
MS Teams
Online prostredníctvom
MS Teams

Termín
rokovania

Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

17.09.2020

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
nekovové materiály
Sektorová rada pre automobilový priemysel a
strojárstvo

24.-25.09.2020

15.10.2020
08.10.2020

Sektorová rada pre elektrotechniku

17.09.2020

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

24.09.2020

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

08.-09. 09.2020

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu

30.09.2020

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch

06.10.2020

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

23.09.2020

Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo

09.09.2020
25.09.2020

Forma rokovania
Online prostredníctvom
MS Teams
Fyzicky/Hotel Sitno,
Vyhne/Online
prostredníctvom MS
Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Fyzicky/Hotel Pod Lipou
Modra/Online
prostredníctvom MS
Teams
Fyzicky/ZSPS/Online
prostredníctvom MS
Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Fyzicky/Železnice
Slovenskej republiky,
Trnava/Online
prostredníctvom MS
Teams
Online prostredníctvom
platformy Webex
Online prostredníctvom
MS Teams
Online prostredníctvom
MS Teams
Fyzicky/Hotel SOREA
Regia/Online
prostredníctvom ZOOM
Online prostredníctvom
MS Teams

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

08.10.2020

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

28.09.2020

Sektorová rada pre verejné služby a správu

01.10.2020

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment

10.09.2020

Nahrávka rokovania

12.-13.10.2020

Fyzicky/Hotel SOREA Regia
/Online prostredníctvom
MS Teams

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
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Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Termín
rokovania

Forma rokovania

29.09.2020

Online prostredníctvom
MS Teams

Zdroj: Trexima Bratislava

Z uvedeného vyplýva, že najviac preferovanou formou realizácie rokovaní bola online forma, ktorú
využilo 63% sektorových rád. Nižšie je grafické znázornenie počtu rokovaní v rámci jednotlivých foriem.
Graf č. 1

Forma realizácie piatych rokovaní sektorových rád

2

6

15
1

Online forma

Fyzické rokovanie

Kombinová forma (online/fyzicky)

Nahrávka rokovania

Zdroj: Trexima Bratislava

Po zabezpečení organizačno-technických záležitostí, sa rokovania začali štandardne otvorením a
privítaním zúčastnených členov predsedom, prípadne garantom a tajomníkom sektorovej rady.
Následne bol predstavený celý program rokovania, ktorý obsahoval prioritné témy:
- Strategické smerovanie sektora a vízia v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR do roku
2024.
- Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do
Plánu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0.
- Inovácie s vplyvom na ľudské zdroje sektora.
- Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ.
- Ranking poskytovateľov vzdelávania.
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Bod o strategickom smerovaní sektora a vízie v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR
prezentovali buď zástupcovia jednotlivých ministerstiev, ktorí sú zároveň aj členmi sektorových rád
alebo hostia z radov vrcholných predstaviteľov príslušného rezortu. Následne sa slova ujala tajomníčka
Aliancie sektorových rád, ktorá členom predstavila vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
a ranking poskytovateľov vzdelávania, z ktorého vyplynula členom úloha na nasledujúce obdobie. Do
termínu určeného tajomníkom má každý člen sektorovej rady možnosť vyjadriť svoj názor formou
vyplnenia dotazníka na prezentované otázky:
- Akú preferujete formu hodnotenia poskytovateľov vzdelávania? (napr. značka kvality,
rozdelenie do A a B skupín, „hotelové“ hodnotenie formou hviezdičiek a pod.);
- Aké navrhujete kľúčové kritéria na hodnotenie poskytovateľov vzdelávania? (napr.
uplatnenie absolventov, spolupráca školy a zamestnávateľov, vzdelávanie pedagógov,
materiálo-technické vybavenie školy a pod.);
- Preferujete sektorovo alebo centrálne orientované hodnotenie? (napr. Stanovenie kritérií len
pre daný sektory alebo spoločné kritériá pre všetky sektory, resp. kombinovaná forma
niektoré kritériá spoločné – niektoré sektorové).
Vyhodnotenie získaných dotazníkových odpovedí bude prezentované na šiestych rokovaniach
sektorových rád.
Téma inovácií sa nesie naprieč celým trvaním projektu SRI, spolupracujúci experti už v stratégiách
rozvoja ľudských zdrojov (publikované v Priebežnej správe č.6) zosumarizovali identifikované inovácie,
ktoré majú vplyv na jednotlivé sektory. Vznik nových inovácií je rýchly proces, na ktorý je potrebné
adekvátne reagovať a implementovať do života spoločnosti, či už pracovného alebo osobného. Aj
z tohto dôvodu sa na piatych rokovaniach sektorových rád do programu zahrnul bod, ktorý informoval
členov o možných prenosoch inovácií na ľudské zdroje. Na prezentácii inovácií sektora sa podieľal
vybraný člen sektorovej rady prípadne tajomník, ktorý zároveň vyhodnotil tvorbu a revíziu NŠZ podľa
harmonogramu. Na základe zvolenej formy rokovania sa v závere schválili úlohy a závery na
nasledujúce obdobie aktívnym vyjadrením súhlasu/nesúhlasu v priebehu rokovania alebo formou per
rollam.
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1.4.2 Sektorové opatrenia schválené sektorovými radami v kľúčových oblastiach na
prípravu Národnej stratégie práca 4.0
V rámci realizačného obdobia, od 17. marca 2020 do 17. júna 2020 sa sektorové
rady aktívne zúčastňovali na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku
2030. Každá sektorová rada, v spolupráci s expertmi z jednotlivých odvetví, vypracovala jedinečný
dokument, ktorý uvádza konkrétne strategické opatrenia na prenos požiadaviek zamestnávateľov na
nové

vedomosti,

digitalizáciou,

zručnosti

a kompetencie

robotizáciou a automatizáciou

ovplyvnené novými technológiami, inováciami,

pracovných

činností na

trhu práce.

Realizácia

strategických opatrení je predpokladom zabezpečenia úspešnej prípravy ľudských zdrojov v súlade
s potrebami trhu práce do roku 2030.
Vláda Slovenskej republiky schválila Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, ako rámcovú
nadrezortnú vládnu stratégiu. Definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už
prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych
technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Stratégia pokrýva obdobie rokov 2019 až 2030.
Na tvorbe stratégie sa podieľali okrem iného aj sociálni partneri zastúpení v Digitálnej koalícii Slovenska
a v Aliancii sektorových rád. K Stratégii digitálnej transformácie bo schválený Akčný plán digitálnej
transformácie Slovenska na roky 2019-2022 (ďalej „Akčný plán“). Tento pokrýva opatrenia, určené na
realizáciu v časovom horizonte: tretí štvrťrok 2019 - koniec roku 2022. Úspešné naplnenie opatrení
Akčného plánu digitálnej transformácie vyžaduje širokú politickú podporu. V Akčnom pláne digitálnej
transformácie sa uvádza, že odpočet implementácie Akčného plánu bude predložený vláde SR vždy k
30.9. roka 2021 a 2022. V Akčnom pláne sa ukladá MPSVR SR opatrenie č. 1.1.7 Vypracovanie štúdie
vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti,
kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0. V opatrení ide o vypracovanie štúdie vyúsťujúcej do návrhov
strategických priorít a opatrení pre oblasť zamestnanosti vo väzbe na vzdelávanie v digitálnej
ekonomike. MPSVR SR sa zaviazalo realizovať opatrenie prostredníctvom NP SRI, schváleného ako
súčasť Akčného plánu inteligentného priemyslu SR, opatrenie č. 3, kapitola 3.3., zodpovedné MPSVR
SR (sektorové rady) v spolupráci s MŠVVŠ SR.
Cieľom Akčného plánu inteligentného priemyslu je podpora pre všetky podniky, bez ohľadu na ich
veľkosť

zameraná

na

vytvorenie

lepších

podmienok

na

inovatívnych riešení a zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Cieľom

implementáciu

digitalizácie,

je predovšetkým

zníženie

byrokratickej záťaže, úprava legislatívy, definovanie štandardov, zmena vzdelávacích programov a trhu
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práce, spolufinancovanie výskumu a pod. Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu sa
vytvára základný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu
priemyslu s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov. V Akčnom
pláne sa uvádza, že avizovaný moderný systém prípravy osôb na povolania v súčasnosti a v blízkej
budúcnosti (známy ako Práca 4.0) znamená celoživotné vzdelávanie od útlej mladosti do staroby.
Zároveň sa uvádza, že Slovensko nemá dokument pre jasnú identifikáciu a nastavenie politík pre
inteligentný priemysel z hľadiska potrieb trhu práce, tzv. Práca 4.0. a je ho potrebné spracovať.
V Opatrení č. 3 sa MPSVR SR zaviazalo k vypracovaniu Štúdie dopadov digitálnej transformácie a
inteligentný priemysel a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem
práce – Práca 4.0.
Na základe vyššie uvedených záväzkov pristúpili sektorové rady k monitoringu inovácií na trhu práce
a vyhodnocovaniu vplyvov digitalizácie, automatizácie a robotizácie na súčasnú a budúcu kvalifikáciu
pracovnej sily prostredníctvom sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. V nich identifikovali
vývojové tendencie, dopady a opatrenia nutné na posilnenie integrity pracovnej sily s potrebami trhu
práce. Keďže na úrovni 24 sektorových rád bolo v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov
definovaných veľké

množstvo opatrení

s rôznou

mierou prioritizácie,

boli

sektorové

rady

v sledovanom období vyzvané na určenie TOP 10 opatrení za zastupovaný sektor tak, aby spĺňali
podmienku realizovateľnosti v určenom období do roku 2030 a priorita ich realizácie je kľúčovou, resp.
podmieňujúcou ďalšie navrhované systémové reformy a opatrenia.
V nadväznosti na hore uvedené sa uvádza vyhodnotenie výberu TOP 10 opatrení za jednotlivé
sektorové rady, z ktorých je možné primárne vychádzať pri tvorbe novej Národnej stratégie
zamestnanosti – Práca 4.0. Je nesporné, že neodmysliteľnou súčasťou sociálnych, environmentálnych,
ekonomických či technicko-inovačných zmien je vzdelávanie a vzájomná kooperácia sektorov
hospodárstva. Dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, prinútili stakeholderov k úvahám o
možnostiach

zlepšenia spolupráce

medzi výrobným

sektorom,

výskumom,

verejným

sektorom a akademickou obcou. Rovnako je dôležité efektívnejšie nastaviť získavanie nových
vedomostí a zručností, ich vzájomnú výmenu v rámci spolupráce a pri aplikovaní inovácií a rozvíjaní
nových pracovných činností. Celoživotné vzdelávanie je jedným z hlavných faktorov na uspokojivé
uplatnenie sa na

trhu

práce.

Vyžaduje

pružné prispôsobovanie

jeho

obsahu

a

foriem aktuálnym aj budúcim zmenám na trhu práce, inováciám, technologickým zmenám,
automatizácii, digitalizácii a robotizácii pracovných činností. Práve formálne vzdelávanie v školách a
celoživotné vzdelávanie dospelých boli kľúčové témy pri formulovaní reformných opatrení
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v sektorových stratégiách. Mimoriadne dôležitými ústrednými témami boli zmena obsahu vzdelávania,
digitalizácia obsahu, optimalizácia rozsahu, motivácia dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu a pod. V tejto
súvislosti každá sektorová rada, na základe aktívnej účasti zapojených expertov, odborne posúdila a
vybrala TOP 10 kľúčových opatrení za zastupovaný sektor (bola Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby, vybrala 12 opatrení a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, vybrala 11
opatrení).

Opatrenia

boli definované

naprieč

všetkými

stupňami

vzdelávania, ako

aj na

úrovni navrhovaných procesných a systémových zmien vyžadujúcich spravidla legislatívne
úpravy. Na úspešnú realizáciu vybraných opatrení bude nevyhnutá spolupráca štátnych inštitúcií,
zamestnávateľov, profesijných a stavovských organizácií, zástupcov územnej samosprávy, zástupcov
zamestnancov. Vybrané opatrenia sú definované v strategických oblastiach ako sú:
▪

predškolské vzdelávanie,

▪

vzdelávanie v základných školách,

▪

stredoškolské vzdelávanie,

▪

vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa,

▪

výchovné a kariérové poradenstvo,

▪

vzdelávanie dospelých,

▪

rekvalifikácie,

▪

procesné a systémové zmeny.
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Graf č. 2

Podiel TOP 10 opatrení vybraných sektorovými radami v jednotlivých oblastiach

Zdroj: Trexima Bratislava

Na začiatku každej trvalo udržateľnej zmeny sú jasne definované pravidlá (právne predpisy, normy,
nariadenia, procesy, postupy a iné). Tento fakt sa potvrdil aj pri vyhodnocovaní vybraných
strategických opatrení za sektorové rady, kde najvyšší, 31% podiel všetkých strategických opatrení
tvoria práve navrhované procesné a systémové zmeny. Najvýraznejšiu potrebu zavádzať procesné
a systémové zmeny mali Sektorová rada pre verejné služby a správu a Sektorová rada pre
zdravotníctvo, sociálne služby, kde až 8 z 10 opatrení je zaradených do tejto oblasti. Z 24 sektorových
rád len 2 sektorové rady, konkrétne Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu a Sektorová
rada

pre

lesné

hospodárstvo

a drevospracujúci

priemysel

majú TOP 10 opatrení vybrané

v iných oblastiach, mimo procesných a systémových zmien o čom svedčí aj nasledujúci graf č. 2.
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Graf č. 3

Počet TOP 10 opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti Procesné a
systémové zmeny

Zdroj: Trexima Bratislava

Nižšie sa uvádza prehľad opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti Procesné a systémové
zmeny.
Strategické opatrenia v oblasti Procesné a systémové zmeny
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov:
▪

Príprava zmeny legislatívy s návrhom systému zjednodušeného zamestnávania ľudských zdrojov
pri príležitostných a sezónnych prácach v agrosektore.

▪

Podpora zavádzania inovácií, digitalizácie a robotizácie poľnohospodárstva.

▪

Zintenzívniť prenos výsledkov vedy a výskumu do poľnohospodárskej praxe.
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Sektorová rada pre potravinárstvo:
▪

Celková reforma stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

▪

Zvyšovanie

atraktívnosti

potravinárskych

odvetví

medzi

žiakmi

stredných

a študentami vysokých škôl.
▪

Zvyšovanie atraktívnosti potravinárskych odvetví medzi žiakmi stredných škôl, študentmi
vysokých škôl a pre verejnosť.

▪

Modifikácia systému duálneho vzdelávania a školského systému vzdelávania v potravinárskom
odvetví.

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože:
▪

Implementácia systému duálneho vzdelávania – výučba pre zamestnanie v sektore výroby
textilu, odevov, obuvi a spracovania kože, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami
zamestnávateľov.

▪

Prezentovanie výsledkov úspešných podnikov textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho
priemyslu s nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov čo najširšej verejnosti za účelom
propagácie modernej a perspektívnej práce.

▪

Spoločné definovanie inovačného smerovania v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a
spracovania kože (zamestnávatelia sektora a príbuzných sektorov, školy, výskum, vývoj) a
realizácia ich riešení.

▪

Spolupráca zamestnávateľov s výskumnou a vývojovou základňou a uplatňovanie klastrovej
politiky v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože.

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel:
▪

Finančné zabezpečenie podmienok a vytvorenie koncepčného systému vzdelávania pre
automatizáciu a robotizáciu.

▪

Vytvorenie podmienok na dobudovanie vybavenia odborných škôl informačnými technológiami
na aktuálnej úrovni umožňujúcich vzdelávanie aj vo virtuálnej realite.

▪

Implementáciou systému duálneho vzdelávania vytvorenie priestoru na väčší dôraz na
interdisciplinárne vzdelávanie na stredných odborných školách.
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Sektorová rada pre chémiu a farmáciu:
▪

Rozširovanie pozitívnych informácií z odvetvia chémie a farmácie a realizácia aktivít na podporu
odvetvia.

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:
▪

Implementácia duálneho systému vzdelávania pre vysoké školy do vysokoškolského
vzdelávacieho systému prostredníctvom tvorby študijných programov priamo prepojených s
praxou vo firmách sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

▪

Na štátnej úrovni navrhnutie finančnej podpory investovania súkromného sektora do
aplikovaného výskumu a inovácií v hutníctve, zlievarenstve, kováčstve a riešenia prepojenia so
štátom podporovaným výskumom a vývojom pričom súbežne je nevyhnutné vychovávať pre
danú oblasť potenciálnych pracovníkov a výrazne podporovať slovenských vedcov úspešných v
medzinárodných tímoch.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály:
▪

Popularizácia sektora technickej chémie silikátov a posilnenie záujmu o sektor a jeho
zatraktívnenie.

▪

Podpora všetkých foriem spolupráce medzi zamestnávateľmi v sektore a strednými školami
a vysokými školami.

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:
▪

Vytvorenie optimálnych podmienok na zvyšovanie atraktivity vzdelávania technického
zamerania.

Sektorová rada pre elektrotechniku:
▪

Vytvorenie vízie elektrotechnického priemyslu na najbližšie roky.

▪

Spolupráca ZEP SR a APZ pri tvorbe vzdelávacích plánov.
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Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu:
▪

Regulovanie počtu prijatých uchádzačov na vysoké školy.

▪

Prijatie opatrení na podporu vzdelávacieho procesu odborníkmi z externého prostredia.

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Systémová naliehavosť na diverzifikáciu pracovných pozícií trhu práce.

▪

Nárast počtu zamestnancov v sektore o 10 %, zníženie priemerného veku zamestnancov.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu:
▪

Optimalizácia siete stredných odborných škôl so zameraním na oblasť 36 Stavebníctvo, geodézia
a kartografia.

▪

Podpora zamestnávateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu.

▪

Zabezpečenie uplatňovania nadregionálneho plánovania počtu žiakov pre stavebníctvo
prostredníctvom prognóz vývoja na trhu práce.

▪

Urýchlené prijatie nového stavebného zákona a vykonávacích predpisov vo výstavbe.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch:
▪

Zlepšenie procesu prepájania odborného vzdelávania a prípravy v oblasti obchodu a cestovného
ruchu, smerujúceho k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií ku
komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj v
nových podmienkach, ich riešenia a aplikácie, lepšie získavanie praktických vedomostí a
zručností skvalitnením odborného vzdelávania a prípravy - Duálneho vzdelávania.

▪

Stratifikácia odborného vzdelávania v skupine odborov vzdelávania 63 a 64 (kvantitatívna a
kvalitatívna analýza stredných odborných škôl, ich následná akreditácia a rozčlenenie stredných
odborných škôl podľa profilácie).

▪

Kvalitatívne zvýšenie úrovne stredných odborných škôl v skupine odborov vzdelávania 63 a 64
zavedením štandardov kvality.

▪

Motivácia absolventov a zamestnancov k zotrvaniu na slovenskom trhu práce v rámci sektora
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch.
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Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby:
▪

Optimalizácia siete stredných odborných škôl so zameraním na oblasť doprava, pošty,
telekomunikácie, logistiku.

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie:
▪

Digitálna transformácia škôl a vzdelávania pre jeho skvalitnenie, zlepšenie predpokladov
zamestnanosti a získanie kompetencií potrebných pre digitálnu dobu.

▪

Inovácia a zvýšenie kvality matematického vzdelávania a výučby informatiky a STEM predmetov
na ZŠ a SŠ vrátane podpory interdisciplinarity a bádateľských postupov.

▪

Podpora vzdelávacích a komunikačných platforiem pre implementáciu a propagáciu
strategických technológií a trendov.

▪

Strategická transformácia ekonomiky a hospodárskych činností zameraná na akceleráciu
inovácií.

▪

Zdieľaná verejná cloud platforma pre podporu vzdelávania, výskumu v oblasti digitálnych
technológií.

▪

Propagácia interdisciplinárneho know-how pre relevantné oblasti digitalizácie (UI,ML, IoT, Edge,
vrátane vesmírnych technológií atp.).

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo:
▪

Vytvorenie stáleho expertného poradného orgánu - Rada pre finančnú gramotnosť.

▪

Realizácia systémových zmien vo vzdelávacích programoch na podporu zlepšovania finančnej
gramotnosti.

▪

Prepájanie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti s praxou na finančnom trhu.

▪

Podpora a rozšírenie vyučovania matematiky inovatívnym spôsobom a zvýšenie kvality jej
výučby na ZŠ a SŠ (vrátane zavedenia povinnej maturity).

▪

Pomoc pri prekonávaní nedostatku kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ.

▪

Rozšírenie počtu hodín, obsahové zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania STEM predmetov a
logiky na ZŠ a SŠ.
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Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Rozširovanie vzdelávacej ponuky pre študentov všetkých stupňov štúdia o štúdium predmetov,
ktoré rozširujú jadro poznania a zvyšujú uplatniteľnosť na trhu práce, ako aj odborné semináre
a tvorivé dielne, realizované odborníkmi z praxe a z medzinárodného prostredia s obsahovým
zameraním na autorské právo, podnikateľské, manažérske a prezentačné zručnosti.

▪

Identifikácia počtu pracovníkov v sektore kultúry, zabezpečenie realizácie vzdelanostnej
a vekovej analýzy pracovníkov v kultúre, analýzy chýbajúcich a vymierajúcich profesií a na ich
základe podpora tvorby a implementácie príslušných politík v oblasti ľudských zdrojov.

▪

Nastavenie a implementácia princípov efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov v sektore
kultúry, vrátane vypracovania téz koncepcie ďalšieho vzdelávania riadiacich pracovníkov
a systémového spôsobu zatraktívnenia pozície pracovníkov v kultúre s dôrazom na vyvažovanie
ich finančného podhodnotenia.

▪

Zabezpečenie účasti úspešných kreatívnych podnikateľov, resp. umeleckých pracovníkov
pôsobiacich v praxi (kreatívnom priemysle), zamestnávateľov a zahraničných odborníkov v
procese výučby a súčasne rozvíjanie možnosti kombinácie učenia a práce zavedením, resp.
rozširovaním ponuky vysokokvalitných praktických stáží v rámci umeleckého stredoškolského
ako aj vysokoškolského štúdia.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport:
▪

Zavedenie princípu vekového manažmentu ako spôsobu riadenia s ohľadom na vek
zamestnancov, ktorý zohľadňuje priebeh životných etáp človeka na pracovisku i jeho meniace sa
zdroje, ako sú zdravie, kompetencie, hodnoty, postoje a motivácia a príprava kvalifikovaných
odborníkov na túto oblasť.

▪

Zabezpečenie systému mapovania, prognózovania a analýzy vzdelávacích potrieb odborníkov v
sektore podľa reálnych požiadaviek trhu práce.

Sektorová rada pre verejné služby a správu:
▪

Vytvorenie etického kódexu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

▪

Návrh na zriadenie centrálnej vzdelávacej inštitúcie na vzdelávanie zamestnancov
v samospráve.
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▪

Úprava obsahu vzdelávania na zodpovedajúcich vysokoškolských vzdelávacích pracoviskách
podľa požiadaviek zamestnávateľov, teda orgánov štátnej správy a samosprávy.

▪

Definovanie nových pracovných pozícií vo verejnej správe.

▪

Vypracovanie minimálnych štandardov vzdelávania v oblasti digitálnych zručností a digitálnych
kompetencii pre jednotlivé pozície v štátnej a verejnej správe.

▪

Vytvorenie nových IT pozícií podľa požiadaviek zamestnávateľov.

▪

Vypracovanie analýz ohrozených pracovných miest a koncepcie adaptácie zamestnancov na
zmeny spôsobené digitalizáciou v štátnej a verejnej správe.

▪

Identifikovať ťažko obsaditeľné a nedostatkové pracovné pozície vo verejnej správe.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:
▪

Vytvorenie možností funkčnej rekvalifikácie, hodnotné celoživotné vzdelávanie a pripravenosť
ľudských zdrojov na modernizáciu a automatizáciu procesov pri práci. Tvorba verejného
informačného systému k požiadavkám a nárokom trhu práce na pracovnú silu, ktorý bude
pravidelne aktualizovaný a obsiahne tiež potrebné informácie k odporúčaným softvérovým a IT
zručnostiam podľa odvetví, NŠZ, resp. iných klasifikácií.

▪

Vytvorenie funkčného informačného systému o vzdelávaní v oblasti nových digitálnych
technológií. Informačný systém k odporúčaným informačným zdrojom v oblasti ekonomiky,
manažmentu a administratívy (SK, EÚ, globálne zdroje).

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby:
▪

Analýza obsahu a rozsahu existujúcich špecializácií v jednotlivých zdravotníckych povolaniach.

▪

Identifikácia zdravotníckych pracovníkov/špecialistov, ktorí absentujú v praxi.

▪

Vytvorenie systémového rámca pre etablovanie nové zamestnania: Hospitalista.

▪

Vytvorenie systémového rámca pre etablovanie nového zamestnania: Klinický asistent.

▪

Úprava normatívu minimálneho personálneho zabezpečenia pre oddelenia multiodborovej
intenzívnej starostlivosti.

▪

Príprava zákona o dlhodobej integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

▪

Príprava zákona o sociálnych pracovníkoch a odborných zamestnancoch.

▪

Zmena kvalifikačných predpokladov pre výkon povolania „opatrovateľ“ (2 oblasti).
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Sektorová rada pre remeslá a osobné služby:
▪

Príprava a realizácia akreditovaných rekvalifikačných kurzov v príbuzných nedostatkových
profesiách, v jednotlivých oblastiach.

▪

Vymedzenie rozsahu požiadaviek v oblasti duálneho vzdelávania s individuálnym prístupom
v praxi k malým živnostníkom.

▪

Zjednodušenie prístupu k informáciám a k získaniu možnosti výmenných programov v prípade
existujúcich, novovznikajúcich povolaní a kvalifikácií v odbornej príprave.

▪

Zadefinovanie a vymedzenie obsahu voľných a remeselných živností.

▪

Dôrazná podpora neformálneho vzdelávania a informálneho učenia pri zavádzaní nových
technológií a na zabezpečenie odbornej kvalifikácie.

▪

Vytvorenie zdroja získavania pracovných nástrojov, pomôcok a prírodných materiálov pre
tradičné remeslá.

▪

Vytvoriť priaznivé legislatívne podmienky pre účasť majstrov (nepedagógov a lektorov) vo
výučbovom procese.

Druhý najvyšší podiel strategických opatrení vybraných sektorovými radami je zastúpený v oblasti
stredoškolské vzdelávanie na úrovni 27%. Stredoškolské vzdelávanie zohráva významnú úlohu pri
prvotnom smerovaní a formovaní pracovnej kariéry jednotlivcov. Práve v tomto období života, jedinec
začína vnímať a rozlišovať atraktivitu jednotlivých skupín zamestnaní, či povolaní, preto aj značná časť
strategických opatrení je zameraná práve na prezentáciu možností, aké ponúkajú zamestnávatelia na
trhu práce a zvyšovanie povedomia o atraktivite sektorov. Najvyšší podiel strategických opatrení
v tejto oblasti má Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a Sektorová
rada pre vodu, odpad a životné prostredie, ktoré vybrali zhodne po 8 strategických opatrení.
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Graf č. 4

Počet TOP 10 strategických opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Stredoškolské vzdelávanie

Zdroj: Trexima Bratislava

Strategické opatrenia v oblasti Stredoškolské vzdelávanie
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov:
▪

Zadefinovanie

nového

predmetu

zameraného

na agrolesnícke systémy

do

už

vytvorených študijných a učebných odborov zameraných na ovocinárstvo.
▪

V rámci odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách príprava rozšírenia
obsahu vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov v skupine odborov 42 a 45 o
využívanie digitálnych technológií a najnovších poznatkov z oblasti automatizácie a robotizácie
poľnohospodárstva.

▪

Zabezpečenie informovanosti stredných škôl vrátane pedagógov, žiakov a rodičov o situácii na
trhu práce, o potrebe súladu trhu práce a vzdelávania a o možnostiach zamestnania sa
v agrosektore s podporou nástrojov sociálnej ekonomiky.
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Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu:
▪

Vzdelávanie zamerané na získanie poznatkov o zemi.

▪

Zavedenie modulového študijného odboru pre hlbinné a povrchové dobývanie.

Sektorová rada pre potravinárstvo:
▪

Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov stredných odborných škôl potravinárskych,
u zamestnávateľov s preukázanou úspešnou spoluprácou s odvetvovým výskumným
pracoviskom alebo výskumným laboratóriom.

▪

Tvorba nových študijných odborov v súvislosti s automatizáciou, digitalizáciou a robotizáciou.

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože:
▪

Zaradenie výučby podnikateľských kompetencií a informačných a komunikačných technológií do
štátnych vzdelávacích programov v skupine odborov vzdelávania 31 a 32.

▪

Inovácia výkonových a obsahových štandardov v skupine odborov vzdelávania 31 a 32 podľa
potreby sektora.

▪

Úprava štátneho vzdelávacieho programu v skupine odborov vzdelávania 31, 32.

▪

Aktívna spolupráca zamestnávateľov v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože
a stredných odborných škôl v rámci sektorovej dohody.

▪

Implementácia systému duálneho vzdelávania – výučba pre zamestnanie, a to cestou
zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov v sektore výroby textilu, odevov,
obuvi a spracovanie kože najmä z radov malých a stredných podnikov.

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel:
▪

Prehodnotenie a doplnenie vzdelávacích štandardov špecifických pre lesnícke učebné a študijné
odbory v štátnom vzdelávacom programe (ďalej len „ŠVP 42,45“).

▪

Zapojenie lesníckej prevádzky do systému duálneho odborného vzdelávania a prípravy.

▪

Prehodnotenie a doplnenie vzdelávacích štandardov špecifických pre lesnícke študijné a učebné
odbory v ŠVP 42, 45 s orientáciou na zelenú ekonomiku a inovácie.
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▪

Prehodnotenie a doplnenie vzdelávacích štandardov špecifických pre drevárske študijné a
učebné odbory v štátnom vzdelávacom programe (ďalej len „ŠVP 33“) zamerané na drevársky a
nábytkársky priemysel, výrobu stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb.

▪

Prehodnotenie a doplnenie vzdelávacích štandardov špecifických pre drevárske učebné a
študijné odbory v ŠVP 33 zamerané na zmenu v informatizácii a digitalizácii moderných
technológií.

▪

Racionalizácia siete stredných odborných škôl s cieľom výberu optimálnych škôl na zmenu
štruktúry odborov.

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel:
▪

Podpora duálneho vzdelávania.

▪

Aktualizácia vzdelávacích štandardov pre odbory celulózo-papierenského a polygrafického
priemyslu vzdelávania v skupine odborov 34 Polygrafia a médiá a 28 Technická a aplikovaná
chémia.

▪

Zatraktívnenie vzdelávania v tých odboroch, ktoré sú nosnými z hľadiska zjednodušenia a
zefektívnenia výroby – automatizácia odboru Grafik tlačových médií, Operátor tlače, Operátor
knihárskych technológií, robotizácia odboru Operátor tlače, Operátor knihárskych technológií.

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu:
▪

Zvýšenie podielu vzdelávania v oblasti automatizácie a digitálnych zručností.

▪

Zatraktívnenie najžiadanejších zamestnaní v sektore a štúdia v súvisiacich skupinách odborov
vzdelávania.

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:
▪

Zmena obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy v skupine odborov 22 s
osobitným zameraním na získanie kľúčových kompetencií.

▪

Zefektívnenie úrovne stredoškolského vzdelávania v stredných školách zameraných na
technické vzdelávanie v oblasti výučby matematiky s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre
odbornú prípravu kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných špecialistov na implementáciu
Industry 4.0.
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Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály:
▪

Rozšírenie štátneho vzdelávacieho programu v učebných a študijných odboroch v skupine 27 o
výučbu zohľadňujúcu ekologické aspekty vo výrobných procesoch sektora.

▪

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti, posilnenie záujmu o perspektívne odbory
vzdelávania v sektore.

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:
▪

Zaradenie predmetov orientovaných na informačné technológie,

programovanie, 3D,

Big data, Cloud, Smart Technologies, 3D tlač, nové materiály do prípravy pre trh práce.
▪

Prechod od predmetového vzdelávania k modulovému.

▪

Vytvorenie optimálnych podmienok na zvyšovanie atraktivity vzdelávania technického
zamerania.

▪

Aktualizácia vybraných študijných odborov vo vzťahu k danej požiadavke.

Sektorová rada pre elektrotechniku:
▪

Zníženie počtu študijných odborov zlúčením príbuzných (alebo podobných) študijných
odborov. Kladenie dôrazu na všeobecne aplikovateľné technické vedomosti.

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu:
▪

Aktualizácia študijných odborov, ktorých absolventi budú odborníkmi v oblasti energetiky.

▪

Vypracovanie stratégie rozvoja digitálnej gramotnosti.

▪

Propagácia a „pozitívna diskriminácia“ technického vzdelávania.

▪

Rozvoj digitálnych zručností učiteľov a majstrov odbornej výchovy (v skratke „MOV“).

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Praktická výučba environmentálnej výchovy.

▪

Posilnenie znalosti sektorových a medzisektorových politík (s dôrazom na priemysel,
poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, dopravu, výstavbu, protipovodňovú ochranu a
ochranu krajiny a prírody) vo vzťahu k požiadavkám na spotrebu vody, ako aj na ochranu a
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zabezpečenie trvalej udržateľnosti vodných zdrojov a zabezpečovanie opatrení na zadržiavanie
vody v krajine.
▪

Rozšírenie vzdelávacích programov kľúčových SŠ študijných odborov o montáž a údržbu
inovatívnych technológií.

▪

Študijné odbory, ich potreba a implementácia.

▪

Intenzívnejšie vzdelávanie pre sektor voda, odpad, životné prostredie.

▪

Zavedenie vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore špecialista vodár –
vodohospodár.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu:
▪

Rozšírenie a inovácia vzdelávania v oblasti nových techník, a postupov a materiálov
energetickej efektívnosti, recyklácie, revitalizácie, rekultivácie a separovania, nových
environmentálnych technológií, certifikačných postupov a ekologických renovácií a obnovy,
demontáží a odstraňovaní stavieb.

▪

Prehĺbenie prepojenia obsahu vzdelávania s praxou.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch:
▪

Prehodnotenie a úprava - inovácia sústavy učebných a študijných odborov stredných odborných
škôl a následná úprava - inovácia štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu
odborov vzdelávania 63 a 64.

▪

Zabezpečenie aktuálnosti vzdelávacích programov s prepojením na meniace sa potreby trhu
práce v oblasti obchodu a cestovného ruchu.

▪

Podpora odborného vzdelávania v skupine odborov vzdelávania 63 a 64 s dôrazom na potreby
zamestnávateľov, podpora duálneho vzdelávania. Rozvoj kritického myslenia, kreativity,
kognitívnej flexibility a komunikačných zručností, práca v tíme.

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby:
▪

Komplexné prehodnotenie štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu učebných a študijných
odborov 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie.

▪

Analýza vývoja zamestnanosti a potrieb trhu práce na účely plánovania odborného vzdelávania.

▪

Prispôsobenie učebných a študijných odborov aktuálnym potrebám trhu práce.
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▪

Prepájanie vzdelávania žiakov SOŠ v súlade s potrebami praxe.

▪

Zapojenie zamestnávateľov do procesu propagácie príslušných študijných/učebných odborov
zameraných na dopravu.

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie:
▪

Modernizácia a inovácia stredoškolského vzdelávania smerujúca k zvýšeniu kompetencií a
podpory v strategických oblastiach informačnej bezpečnosti, UI, robotiky, algoritmizácie,
programovania a konektivity.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo:
▪

Zlepšovanie kompetencií žiakov a študentov vo finančnej gramotnosti, aj s ohľadom na ich
uplatnenie v praxi.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov podporujúcich kultúrnu gramotnosť založených
na aktívnej zážitkovej účasti detí a žiakov v rámci vybraných častí výchovy a výučby,
resp. predmetov (MŠ, ZŠ) a príprava a implementácia vzdelávacích modulov so zameraním na
štúdium kultúry a umenia v rámci vybraných častí výučby a predmetov (SŠ, VŠ).

▪

Identifikácia potreby nových interdisciplinárnych študijných odborov, resp. študijných
programov

týkajúcich

sa

ochrany

a využitia

kultúrneho

dedičstva

kombinujúcich

tvorivý potenciál, využívanie informačných technológií a humanitné štúdiá.
▪

Aktualizácia rozsahu a obsahu nadstavbového odborného vzdelávania v relevantných odboroch
z oblasti kultúry.

▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov so zameraním na výchovu k mediálnej,
informačnej a digitálnej gramotnosti pre žiakov základných a stredných škôl.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport:
▪

Rozšírenie

obsahu

štátnych

vzdelávacích

programov

pre

učiteľov materských škôl,

vychovávateľov, učiteľov ZUŠ, majstrov odbornej výchovy (MOV), pedagogických zamestnancov
o: manažérske vzdelávanie a výchovu k podnikaniu; vzdelávanie v IKT (digitálne zručnosti, umelá
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inteligencia, nové formy online vzdelávania); jazykové vzdelávanie (s možnosťou výberu
jazyka); didaktiku vyučovania; inovatívne metódy; mäkké zručnosti.
▪

Príprava budúcich pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby získali požadované
kompetencie

rozšírené

zodpovednosti; výchovu

o: výchovu
k

finančnej

k

aktívnemu

občianstvu; výchovu

gramotnosti; mediálnu

k

sociálnej

výchovu; etickú,

morálnu

výchovu; environmentálnu výchovu; zdravotnú gramotnosť.
Sektorová rada pre verejné služby a správu:
▪

Úprava obsahu vzdelávania na študijných odboroch na stredných školách o obsah zameraný na
praktické fungovanie verejnej správy.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:
▪

Aktualizácia a modernizácia študijných odborov na stredných odborných školách formou
modulového vzdelávania.

▪

Získanie kompetenčných zručností zvýšením podpory prepojenia formálneho vzdelávania s
praktickou prípravou u zamestnávateľa v SDV.

▪

Nastavenie novej prehľadnejšej štruktúry odborov vzdelávania na úrovni SOŠ.

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby:
▪

Zmena kvalifikačných predpokladov pre výkon povolania „opatrovateľ“ (2 oblasti).

▪

Inovácia štátnych vzdelávacích programov študijných odborov a učebného odboru na SZŠ.

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby:
▪

Zavedenie (doplnenie) vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností pre žiakov končiacich
ročníkov SOŠ.

▪

Podpora kreatívneho prístupu a inovačných riešení pracovných postupov v obsahu prípravy na
malé a stredné podnikanie.

Tretie miesto s najvyšším podielom vybraných strategických opatrení má oblasť Vysokoškolské
vzdelávanie I., II., a III. stupňa na úrovni 19%. Vysoké školstvo zohráva významnú
rolu v sociálnoekonomickom rozvoji krajiny a aj súčasná vláda SR, v programovom vyhlásení
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zdôrazňuje potrebu a podporu pre kvalitné vysoké školy. Väčšina strategických opatrení
smeruje k potrebe zmeny obsahu študijných odborov, k zlepšeniu vedomostného a inovačného
potenciálu absolventov a ich uplatnenia na trhu práce. Každým rokom rastie kvalifikačná náročnosť
pracovných miest

na Slovensku, preto

je

nevyhnutné adekvátne reagovať

na

požiadavky

zamestnávateľov. Nevyhnutnou súčasťou je zavádzanie moderných foriem výučby a lepšie prepojenie
s externým prostredím a internacionalizácia vysokoškolskej prípravy. K potrebným zmenám
významnou mierou pomôže aj realizácia spomínaných vybraných opatrení v horizonte najbližších
rokov. Najvyššiu mieru zmien vo vysokoškolskej oblasti prezentuje Sektorová rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu, ktorá vybrala medzi TOP 10 opatrení až 6 v tejto oblasti.
Graf č. 5

Počet TOP10 strategických opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Vysokoškolské vzdelávanie I., II., III. stupňa

Zdroj: Trexima Bratislava

Vybrané strategické opatrenia v oblasti Vysokoškolské vzdelávanie I., II., III. stupňa
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Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu:
▪

Zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Inžinierska geológia
a hydrogeológia.

▪

Zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Geológia.

▪

Príprava a akreditácia nového študijného programu pod názvom Ťažba nerastov a získavanie
surovín.

▪

Akreditácia nového študijného programu, ktorý bude zameraný na ekologické technológie a
procesy úpravy, spracovania, zušľachťovania a recyklovania nerastných surovín a materiálov.

▪

Akreditácia nového študijného programu, ktorý bude zameraný na litosferický zemský plášť a
podzemie všeobecne.

▪

Propagácia akreditovaného vysokoškolského študijného programu,

zameraného na

úpravu,

spracovanie, zušľachťovanie a recyklovanie nerastných surovín a materiálov.
Sektorová rada pre potravinárstvo:
▪

Aktualizácia obsahu vzdelávania a učebných textov pre VŠ so zameraním na vplyv
potravinárskeho priemyslu na ochranu životného prostredia, na inovácie, nové trendy, nové a
najlepšie

dostupné

technológie v

potravinárskej

výrobe

a

logistike,

na

produkčný kontroling zameraný na vyhodnocovanie dopadu výroby na ŽP, obnoviteľné zdroje
energie, udržateľnosť výroby, súvisiacu legislatívu a environmentálnu politiku so zameraním na
odpadové a obalové hospodárstvo v potravinárskom priemysle.
▪

Praktická implementácia poznatkov do výučby (implementácia odbornej legislatívy EÚ a SR
(hlavne v oblasti hygiena, bezpečnosť a kvalita), vrátane politiky kvality EÚ a súvisiacich politík
(spoločná poľnohospodárska politika, environmentálna).

▪

Odborná a prevádzková prax študentov na prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

▪

Zabezpečenie prepojenia štúdia s podnikateľskou praxou a vedecko-výskumnou základňou.

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel:
▪

Prehodnotenie a úprava obsahu vzdelávania v odborných predmetoch lesníckeho vzdelávania.

▪

Prehodnotenie a úprava sústavy predmetov študijných programov technického vzdelávania
zameraného na drevársky a nábytkársky priemysel a výrobu stavebno-stolárskych výrobkov
a drevostavieb.
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Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel:
▪

Aktualizácia akreditovaných študijných programov celulózo-papierenského a polygrafického
priemyslu podľa prvkov Smart Factory.

▪

Aktualizácia akreditovaného študijného programu súvisiaceho priamo s automatizáciou a
robotizáciou v oblasti polygrafického a celulózo-papierenského priemyslu.

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu:
▪

Začlenenie najnovších poznatkov z odvetvia do obsahu výučby chémie, fyziky, matematiky a
súvisiacich predmetov na vysokoškolskej úrovni vzdelávania.

▪

Adaptácia vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na výučbu prierezových kľúčových
kompetencií.

▪

Zavedenie prenosu aktuálnych environmentálnych poznatkov do výučby na vysokých školách.

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:
▪

Zmena obsahu študijných programov pre vysoké školy pripravujúce absolventov pre výkon
povolania v hutníctve s osobitným zameraním na získanie kľúčových kompetencií.

▪

Propagácia hutníctva, zlievarenstva, kováčstva.

▪

Pri vzdelávaní odborníkov pre sektor sa neobmedzovať len na zaužívané riadenie procesov
a technológie.

▪

Postupné zvyšovanie produktovej flexibility v sektore, zníženie závislosti na aktuálnych
požiadavkách trhu.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály:
▪

Rozšírenie vzdelávania v študijných programoch o inovatívne materiály a procesy v sklárskej
výrobe.

▪

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti, posilnenie záujmu o perspektívne
vysokoškolské programy a odbory pre sektor.

▪

Zatraktívnenie vzdelávania zapracovaním inovatívnych technológií a prvkov digitalizácie,
automatizácie a robotizácie do obsahu vzdelávania študijných programov VŠ a prispôsobenie ich
názvu aktuálnemu inovovanému obsahu.
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Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:
▪

Cielený rozvoj výskumu a vývoja v sektore.

▪

Vytvorenie optimálnych podmienok na zvyšovanie počtu kvalifikovaných učiteľov technických
predmetov na základných a stredných školách.

Sektorová rada pre elektrotechniku:
▪

Výmena skúseností a dobrej praxe so zahraničím.

▪

Zapracovanie digitálnej gramotnosti do učebných osnov príslušných študijných programov na
vysokých školách.

▪

Systémová a riadená spolupráca inštitúcii, ktoré zabezpečujú vzdelávanie na vysokoškolskej
úrovni so zamestnávateľmi.

▪

Reakcie na uplatniteľnosť absolventov.

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu:
▪

Podpora získavania a zvyšovania vyšších a špecializovaných zručností pre automatizáciu
technologických procesov s využitím prvkov IoT, Big DATA a inteligentných systémov.

▪

Žiadanie zamestnávateľov o identifikáciu budúcich potrieb pre nové technológie a produkty zo
strán škôl.

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Posilnenie znalosti sektorových a medzisektorových politík (s dôrazom na priemysel,
poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, dopravu, výstavbu, protipovodňovú ochranu a
ochranu krajiny a prírody) vo vzťahu k požiadavkám na spotrebu vody, ako aj na ochranu a
zabezpečenie trvalej udržateľnosti vodných zdrojov a zabezpečovanie opatrení na zadržiavanie
vody v krajine.

▪

Zvýšenie počtu absolventov v kľúčových odboroch.
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Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu:
▪

Spracovanie rozšíreného obsahu študijných programov v oblasti stavebníctva, geodézie a
kartografie o vzdelávanie v oblastiach digitálnej a informačnej gramotnosti, digitálnych zručností
a kompetencií a príprava absolventov na skokové zmeny v tejto oblasti.

▪

Podpora rozvoja inovatívnych zručností pedagógov a zamestnancov zo sektora v súlade s
požiadavkami trhu práce.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch:
▪

Vzdelávanie k zodpovednému prístupu k udržateľnosti rozvoja v sektore obchodu, marketingu,
gastronómie a cestovného ruchu.

▪

Vytvorenie systému vzdelávania zameraného na priebežné zlepšovanie zručností, ktoré sú
potrebné v obchode a cestovnom ruchu. Rozvoj kritického myslenia, kreativity, kognitívnej
flexibility a komunikačných zručností, práca v tíme.

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie:
▪

Podpora profesijne orientovaných VŠ programov.

▪

Zlepšenie technického vybavenia na výučbu digitálnych zručností, vrátane podpory študijných
programov pre vesmírne aplikácie.

▪

Modernizácia a inovácia rôznych stupňov a foriem vzdelávania smerujúca k zvýšeniu
kompetencií a podpory v strategických oblastiach digitalizácie, informačnej bezpečnosti, UI,
dátovej vedy, analytiky, tvorby a inovácií softvéru a vzdialenej správy.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo:
▪

Zabezpečenie kontinuálneho prispôsobovania študijných programov na VŠ meniacim sa
podmienkam na trhu práce a novo vznikajúcim profesiám - dátových analytikov, IKT
špecialistov, AI a big-dáta analytikov.

▪

Posilnenie a skvalitnenie prípravy nových pedagógov pre finančnú gramotnosť.
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Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov podporujúcich kultúrnu gramotnosť založených
na aktívnej zážitkovej účasti detí a žiakov v rámci vybraných častí výchovy a výučby,
resp. predmetov (MŠ, ZŠ) a príprava a implementácia vzdelávacích modulov so zameraním na
štúdium kultúry a umenia v rámci vybraných častí výučby a predmetov (SŠ, VŠ).

▪

Identifikácia potreby nových interdisciplinárnych študijných odborov, resp. študijných
programov

týkajúcich

sa

ochrany

a využitia

kultúrneho

dedičstva

kombinujúcich

tvorivý potenciál, využívanie informačných technológií a humanitné štúdiá.
▪

Vytvorenie medziodborových študijných programov realizovaných na umeleckých vysokých
školách so zameraním na rozvíjanie komplexných znalostí od marketingu, projektového
manažmentu, financovania až po technologické a výrobné požiadavky.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport:
▪

Spracovanie opatrení premietnutím do profilu absolventa tak, aby bol podporený rozvoj
kompetencií

a

zručností

hlavne

v

oblastiach: manažmentu

školy; všeobecnej

didaktiky; predmetovej didaktiky vrátane inovatívnych metód; informatiky a IKT, vrátane umelej
inteligencie; jazykov.
▪

Podpora globálneho kontextu vo vzdelávaní so zameraním na zlepšovanie jazykovej
gramotnosti, resp. zvyšovanie viacjazyčnosti; podpora existujúcich programov (Erasmus+), resp.
príprava ďalších programov podporujúcich zahraničné mobility žiakov; poznanie metód a foriem
vzdelávania v iných krajinách, zvyšovanie samostatnosti pri riešení problémov v hosťovských
krajinách, zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania.

Oblasť Vzdelávania dospelých má 12% podiel na vybraných TOP opatreniach za všetky sektorové
rady. Zvýšenie podielu dospelých osôb v systéme ďalšieho vzdelávania je prioritou všetkých
európskych

krajín,

nevynímajúc

Slovensko.

V súčasnej

modernej

dobe

má vzdelávanie

dospelých mimoriadny význam. Náhle inovačné zmeny, vplyv digitalizácie a ďalších modernizačných
procesov typických pre štvrtú priemyselnú revolúciu vyžadujú neustále vzdelávanie sa a zlepšovanie
individuálnych vedomostí a zručností. Na Slovensku je nízky podiel dospelých na ďalšom vzdelávaní
kritizovaný EÚ a môže v budúcnosti znamenať stratu konkurencieschopnosti našej krajiny. Môže
prebiehať formálnou, neformálnou a informálnou formou. Každý jedinec pôsobiaci na trhu práce si
takýmto spôsobom môže rozširovať, dopĺňať, prehlbovať získané vedomosti a zručnosti, prípadne sa
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rekvalifikovať a uspokojiť tak svoje potreby, sociálne začlenenie a potreby zamestnávateľa (prípadne
trhu práce).
V súčasnosti sa so vzdelávaním dospelých spája silná asociácia adekvátnych reakcií na
zmeny spôsobené zavádzaním nových technológií, inovácií, migrácie, nerovnosti životnej úrovne alebo
mimoriadnej situácie s pandémiou COVID- 19, kedy sa zamestnávatelia snažia o udržanie pracovných
miest a adaptáciu na nové podmienky a spôsoby fungovania, aby si udržali konkurencieschopnosť
a miesto na trhu. EK v súčasnosti nadväzuje na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo
vzdelávaní a odbornej príprave (ET2020) implementáciou Globálnej agendy 2030, v rámci ktorej
prispieva vzdelávanie dospelých k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja tým, že vytvára
základy pre zmeny v sociálnej, politickej, hospodárskej, ekologickej a kultúrnej oblasti. Stanovené ciele
obsahujú zameranie na učenie, odbornú prípravu, vzdelávanie alebo prinajmenšom na zvyšovanie
informovanosti o vzdelávaní. Európsky vzdelávací priestor navrhuje do roku 2025 zvýšiť účasť
dospelých na celoživotnom vzdelávaní na 25%.
Graf č. 6

Počet TOP10 strategických opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Vzdelávanie dospelých

Zdroj: Trexima Bratislava
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Strategické opatrenia v oblasti Vzdelávanie dospelých
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov:
▪

Podpora vzdelávania zamestnancov poľnohospodárskych podnikov formou cielených
odborných školení, kurzov so zameraním na využívanie digitálnych technológií a najnovších
poznatkov z oblasti automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva, ktoré budú poskytované
akreditovanými vzdelávacími inštitúciami a spoločnosťami.

▪

Príprava vzdelávania dospelých v oblasti poskytovania podpory v poľnohospodárstve so
zameraním na priame platby, viazané platby, environmentálne platby, podporu samostatne
hospodáriacich roľníkov, malých a mladých farmárov.

▪

Vzdelávanie

pedagogických

zamestnancov

stredných

odborných

škôl

s

poľnohospodárskym zameraním na využívanie digitálnych technológií a najnovších poznatkov
z oblasti automatizácie a robotizácie poľnohospodárstva.
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel:
▪

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov lesníckych podnikov a odborných lesných hospodárov so
zameraním na polyfunkčné využívanie lesov a prírode blízke obhospodarovanie lesov (pri
aplikácii zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov).

▪

Motivácia spracovateľov dreva k recyklácii drevených výrobkov.

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel:
▪

Rozširovanie si vedomostí odborných pedagógov v oblasti Industry 4.0 s cieľom zabezpečenia
aktuálneho vzdelávania.

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu:
▪

Zavedenie prenosu aktuálnych environmentálnych poznatkov do celoživotného vzdelávania
dospelých a do rozhodovacích procesov u zamestnávateľov.

▪

Prenos aktuálnych informácií, vedomostí a zručností do prípravy učiteľov odborných predmetov,
majstrov a inštruktorov.
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▪

Preškoľovanie pracovnej sily v sektore chémie a farmácie v oblasti digitálnych zručností,
prierezových kompetencií, informačnej a kyberbezpečnosti.

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:
▪

Sústavne zvyšovanie vedomostný potenciál pracovníkov rozvojom ich vedomostí a
zručností, aby bola dosiahnutá flexibilita pre potenciálnu zmenu zamestnania.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály:
▪

Oboznamovanie zamestnancov (technológov, procesných špecialistov, majstrov) o zavádzaní
nových technológií a inovácií do výrobných a riadiacich procesov v sektore.

Sektorová rada pre elektrotechniku:
▪

Prispôsobenie odborných rekvalifikačných kurzov potrebám zamestnávateľov a trhu práce.

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu:
▪

Zabezpečenie vzdelávania pedagógov pre zvýšenie energetickej gramotnosti.

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Praktická výučba environmentálnej výchovy.

▪

Zabezpečenie celoživotného vzdelávania pre všetky vekové skupiny zamestnancov v súlade s
požiadavkami modernej doby.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu:
▪

Prepojenie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s požiadavkami zamestnávateľov.

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby:
▪

Prepájanie odborného vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov.

▪

Podpora rozvoja inovatívnych zručností pedagógov SOŠ v súlade s požiadavkami trhu práce.
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▪

Vytvorenie podmienok pre odborné vzdelávanie majstrov odbornej výchovy.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo:
▪

Podporovanie kompetencií už aktívnych pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Vytvorenie udržateľného modelu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v kultúre a kreatívnom
priemysle s iniciovaním vzniku vzdelávacej inštitúcie pre pracovníkov v kultúre a kreatívnom
priemysle.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport:
▪

Vytvorenie funkčného a transparentného systému uznávania výsledkov neformálneho
vzdelávania a neformálneho učenia sa vytvorením inštitucionálnych podmienok a budovaním
kapacít kvalifikovaných ľudských zdrojov.

▪

Aktualizácia profilov absolventa v štátnych vzdelávacích programoch pre všetky stupne
formálneho vzdelávania následne do školských vzdelávacích programov a do programov
celoživotného vzdelávania o kompetencie rozšírené o: schopnosť čítať s porozumením;
schopnosť matematického myslenia ako základu logického myslenia; schopnosť aplikácie
vedeckých poznatkov a ich rozvíjanie; schopnosť využitia technológií vrátane digitálnych
v praxi; osvojenie si morálnych a spoločensky akceptovateľných postojov; schopnosť konať v
duchu občianskych práv a povinností; oblasť kultúrneho povedomia; oblasť environmentálneho
povedomia prostredníctvom ochrany a tvorby životného

prostredia; podnikateľské

kompetencie; schopnosť kultúrneho prejavu a efektívnej komunikácie; schopnosť viacjazyčnej
komunikácie, tak aby ich absolventi ovládali a vedeli aj ďalej poskytovať vo výchovnovzdelávacom procese.
▪

Rozširovanie obsahu doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov o: manažérske vzdelávanie a výchovu k podnikaniu; vzdelávanie v IKT
(digitálne zručnosti, umelá inteligencia, nové formy online vzdelávania); jazykové
vzdelávanie; didaktiku vyučovania; inovatívne metódy; mäkké zručnosti.

▪

Systém poradenstva a vzdelávania pre nízko kvalifikované dospelé osoby, ktorý predpokladá
budovanie systému prípravy ľudských zdrojov so znalosťou nástrojov a metodológie na
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identifikáciu potrieb nízko kvalifikovaných osôb v oblasti gramotností a spôsobu ich hodnotenia.
Je potrebné pripraviť personálne kapacity v oblasti rozvoja základných zručností.
Sektorová rada pre verejné služby a správu:
▪

Vypracovanie koncepcie vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností a digitálnych kompetencii
vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:
▪

Ďalšie vzdelávanie dospelých v oblasti elektronickej komunikácie so štátnou správou.

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby:
▪

Ďalšie vzdelávanie lekárov v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo a následne v ďalších
špecializáciách - v príslušných špecializačných odboroch so zameraním na špecifické oblasti
verejného zdravotníctva.

▪

Ďalšie vzdelávanie verejných zdravotníkov v príslušných špecializačných odboroch so zameraním
na špecifické oblasti verejného zdravotníctva.

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby:
▪

Vymedzenie kampane pre zvýšenie atraktivity remeselných činností a služieb.

▪

Identifikovať aktuálny stav, potreby, možnosti a záujem vzdelávania tradičných remesiel
v ďalšom vzdelávaní.

Na 7% podieli vybraných TOP strategických opatrení smerovaných do oblasti Vzdelávania v základných
školách sa podieľa iba polovica sektorových rád, a to jedným zvoleným strategickým opatrením.
Vybrané opatrenia sa v tejto fáze zameriavajú skôr na zvýšenie povedomia o jednotlivých sektoroch
hospodárstva, zlepšenie informovanosti žiakov o súčasných a budúcich potrebách trhu práce,
perspektívach sektora, či vzbudenie záujmu mladej generácie vybrať si budúce povolanie v danom
sektore.

149

Graf č. 7

Počet TOP10 strategických opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Vzdelávanie v základných školách

Zdroj: Trexima Bratislava

Strategické opatrenia v oblasti Vzdelávanie v základných školách
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov:
▪

Rozšírenie výchovy a vzdelávania o kariérové poradenstvo s cieleným monitoringom
a mentoringom vo vedení žiakov základných škôl s možnosťami ich konkrétneho uplatnenia
v agrosektore.

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu:
▪

Propagácia potrieb zamestnávateľov v sektore (premisa č. 2).

▪

Propagácia potrieb zamestnávateľov v sektore ťažby (premisa č.4).

150

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože:
▪

Zvýšenie motivácie žiakov k vzdelávaniu pre potreby sektora výroby textilu, odevov, obuvi a
spracovania kože a uplatnenie sa v ňom.

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel:
▪

Posilnenie zázemia v oblasti vied, techniky, strojárstva a matematiky v povinnom vzdelávaní.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály:
▪

Posilnenie matematickej a technickej gramotnosti žiakov v ZŠ a 8 ročných gymnáziách.

▪

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti.

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:
▪

Zaradenie predmetov orientovaných na informačné technológie,

programovanie, 3D,

Big data, Cloud, Smart Technologies, 3D tlač, nové materiály do prípravy pre trh práce.
▪

Vytvorenie optimálnych podmienok na zvyšovanie atraktivity technických vied v základnom
vzdelávaní.

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu:
▪

Získanie základného povedomia (faktografické znalosti) o formách a premene energií zážitkovým
spôsobom s dopadmi na životné prostredie.

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Skvalitnenie praktickej výučby environmentálnej výchovy.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu:
▪

Propagácia povolaní a stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti stavebníctvo, geodézia
a kartografia.
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Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch:
▪

Zapracovanie náuky o zodpovednom prístupe a ochrane životného prostredia do vzdelávacieho
procesu žiakov v základných školách.

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby:
▪

Zvyšovanie povedomia žiakov ZŠ a rodičov o možnostiach štúdia na SOŠ.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov podporujúcich kultúrnu gramotnosť založených
na

aktívnej

zážitkovej

účasti

detí

a žiakov

v rámci

vybraných

častí

výchovy

a výučby, resp. predmetov (MŠ, ZŠ) a príprava a implementácia vzdelávacích modulov so
zameraním na štúdium kultúry a umenia v rámci vybraných častí výučby a predmetov (SŠ, VŠ).
▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov so zameraním na výchovu k mediálnej,
informačnej a digitálnej gramotnosti pre žiakov základných a stredných škôl.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:
▪

Príprava

na Data Science prostredníctvom

znalosti

základných

informačných

zdrojov,

informačných modelov, infografiky a štatistiky
▪

Zvýšenie znalosti relevantných informačných zdrojov a práca s nimi pri príprave do školy (výuka,
domáce projekty). Podpora čítania s porozumením, kritického (analytického myslenia), úsudku
a rozhodovania a zároveň prezentačných zručností žiakov na 2. stupni ZŠ. Posilnenie vedomostí
o potrebe ochrany osobných údajov, kyberochrana a prevencia voči tzv. kyberšikane – všetky
stupne. Rozvoj digitálnych zručností v oblastiach: základy programovania, prstoklad,
audiovizuálna technika, znalosť softvéru, programov, aplikácií a hardvéru.

Iba 2% -né zastúpenie v rámci oblastí na realizáciu strategických opatrení vybraných sektorovými
radami, majú po vyhodnotení oblasť Predškolského vzdelávania a oblasť Výchovného a karierového
poradenstva. Tri sektorové rady zahrnuli vo vybraných TOP 10 strategických opatreniach asociáciu
potreby vzbudzovania záujmu o sektor a výber povolania už v predškolskom veku, najmä
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neformálnym/hravým spôsobom. Vybrané opatrenia majú obdobný charakter ako v oblasti
Vzdelávania v základných školách.
Graf č. 8

Počet TOP10 strategickýchopatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Predškolské vzdelávanie

Zdroj: Trexima Bratislava

Strategické opatrenia v oblasti Predškolské vzdelávanie
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie:
▪

Praktická výučba environmentálnej výchovy.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo:
▪

Príprava a implementácia vzdelávacích modulov podporujúcich kultúrnu gramotnosť založených
na aktívnej zážitkovej účasti detí a žiakov v rámci vybraných častí výchovy a výučby,
resp. predmetov (MŠ, ZŠ) a príprava a implementácia vzdelávacích modulov so zameraním na
štúdium kultúry a umenia v rámci vybraných častí výučby a predmetov (SŠ, VŠ).

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:
▪

Podpora rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti.
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▪

Podpora vzdelávania v oblasti soft skills na všetkých úrovniach formálneho i neformálneho
vzdelávania.

Pojem kariérové poradenstvo nemá na Slovensku dlhodobú históriu, je prevažne spájaný s hľadaním
a udržaním si pracovného miesta. Opatrenia spojené s výchovným poradenstvom sa spájajú s obdobím
školskej

dochádzky,

výchovným

pôsobením

na

jedinca,

prípadne

riešením

výchovných

problémov. Kariérové poradenstvo sa viaže skôr na odbornú prípravu, či voľbu povolania. Sektorové
rady absolvovali rad osobných a online stretnutí, kde už pri tvorbe premís sektorových stratégií
prepájali budúci rozvoj odvetví hospodárstva, inovačné zmeny a ich dopady na ľudské zdroje a trh
práce v horizonte 2030 avizovali potrebu Slovenska skvalitňovať výchovné a kariérové poradenstvo
vykonávané kvalitne pripravenými profesionálmi. Slovenská republika má Euroguidance centrum,
ktoré je súčasťou celoeurópskej siete. Toto centrum dáva príležitosť vzájomnej komunikácie a inšpirácií
medzi poradenskými systémami jednotlivých krajín a podporuje celoživotné poradenstvo
prostredníctvom výmeny skúseností a dobrej praxe. Príkladom dobrej praxe je venovaný priestor
v rámci Priebežnej správy č. 6, konkrétne v Aktivite č. 5.
Graf č. 9

Podiel TOP10 strategických opatrení vybraných sektorovými radami v oblasti
Výchovné a kariérové poradenstvo

Zdroj: Trexima Bratislava
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Vybrané strategické opatrenia v oblasti Výchovné a kariérové poradenstvo
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu:
▪

Zatraktívnenie najžiadanejších zamestnaní v sektore a štúdia v súvisiacich skupinách odborov
vzdelávania.

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:
▪

Skvalitnenie výchovného a karierového poradenstva na základných školách alebo vysunutých
pracoviskách.

Sektorová rada pre elektrotechniku:
▪

Prepájanie informácií z oblasti potrieb trhu práce, možností štúdia a uplatnenia absolventov.

▪

Aktívna propagácia elektrotechnických odborov.

Rekvalifikácie idú ruka v ruke s perspektívou udržateľnosti zamestnanosti na trhu práce v stále
meniacich sa podmienkach. Prostredníctvom rekvalifikácií sa zabezpečuje získanie nových schopností,
vedomostí, zručností a kvalifikácie. Zamestnávatelia ich využívajú pri nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily, avšak nie sú uplatniteľné vo všetkých profesiách. Vláda SR uvádza v programovom
vyhlásení, že bude pokračovať v zabezpečovaní zlepšenia prepojiteľnosti vzdelávacieho systému,
podnikateľského prostredia a rekvalifikácií. Ide o rozvoj tzv. zručností a kompetencií pre 21. storočie.
Na tieto potreby poukázala aj Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, kde v rámci
výberu TOP 10 strategických opatrení zo stratégie rozvoja ľudských zdrojov vybrala jedno opatrenie.
Strategické opatrenia v oblasti Rekvalifikácie
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:
▪

Preverovanie možností rekvalifikácie absolventov Environmentu s osobitým zameraním na nové
výzvy 21. storočia v tomto odbore.

Ako je spomínané, vyššie uvedený zoznam vybraných a odporúčaných TOP opatrení za sektorové rady
pre MPSVR SR do pripravovanej Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0, má k sebe viažuce sa
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ďalšie náležitosti, aby boli uvedené opatrenia prakticky realizovateľné. Členovia sektorových rád
ku všetkým opatreniam v stratégiách rozvoja ľudských zdrojov priradili náležitú premisu,
dopady, aktivity, navrhli zodpovednú inštitúciu, termín realizácie aj formu monitoringu. Každé
opatrenie k sebe viaže minimálne jednu aktivitu. Termíny na realizáciu jednotlivých aktivít sú
navrhnuté a odporúčané individuálne podľa sektorovej rady s trvaním do roku 2025. Sektorové rady
navrhli

aj

zodpovedné

subjekty,

ktorými

sú

napr.

jednotlivé

ministerstvá

SR,

školy,

zamestnávateľské/profesijné združenia, vedecké inštitúcie, ŠIOV alebo aj zamestnávatelia, resp. vo
vzájomnej súčinnosti. Spomínané subjekty a zároveň aj sektorové rady môžu zastávať aj rolu
monitoringu naplnenia aktivít. V rámci vybraných TOP opatrení je viac ako 420 aktivít, ktoré majú
naplánovaný začiatok realizácie už v priebehu roka 2021. Konkrétne znenie aktivít k vybraným TOP
opatreniam za všetky sektorové rady sa nachádza v Prílohe č. 49 tejto Priebežnej správy č.7. Vzhľadom
na to, že na tvorbe sektorových stratégii rozvoja ľudských zdrojov sa podieľalo viac ako 662 expertov
zo všetkých odvetví národného hospodárstva, kde prepájali požiadavky a potreby trhu práce aj
prostredníctvom zapojených zamestnávateľov a zamestnávateľských združení, sa odporúča MPSVR
k tvorbe Národnej stratégie Práca 4.0 vytvoriť pracovné skupiny a prizvať vybraných zástupcov
sektorových rád k spolupráci na formulovaní opatrení do Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0.

1.4.3 Kľúčové inovačné zmeny identifikované v sektorových stratégiách
Na tvorbe sektorových stratégii rozvoja ľudských zdrojov pracovali experti z rôznych oblastí, ktorí
súbežne s inými činnosťami na projekte SRI identifikovali inovačné zmeny, ktoré sa v sledovanom
období bližšie špecifikovali a prepájali s odbornými vedomosťami a zručnosťami pri NŠZ alebo ich
vplyvom vznikali úplne nové vedomosti a zručnosti v NŠZ. Podľa stanoveného harmonogramu
podliehajú NŠZ revízii alebo tvorbe. Zmeny sa prejavia v každom zamestnaní, či už zmenou alebo
doplnením pracovnej náplne, novými vedomosťami alebo zručnosťami, ktoré si pracovníci budú musieť
osvojiť. Vplyvom jednotlivých inovačných zmien sa aktuálne predpokladá vznik cca viac ako 50 NSŽ
v rámci všetkých sektorových rád, v deviatich prípadoch sa predpokladá zánik NŠZ. Nižšie je uvedený
prehlaď prvotne identifikovaných inovačných zmien v sledovanom období za každú sektorovú radu.
Tento prehľad sa bude neustále rozvíjať o nové inovácie. Stálou úlohou členov sektorových rád je
neustály monitoring inovácií doma i v zahraničí a identifikácia prenosu, vplyvu a uplatnenia v rámci
slovenského trhu práce a pracovných pozícií. Vplyv inovačných zmien na konkrétne NŠZ sa nachádza v
Informáciách tajomníkov, ktoré tvoria prílohy k tejto Priebežnej správe č. 7, v kapitole 3.2 Prenos
inovačných prvkov do procesu tvorby a revízie NŠZ, ako aj v štruktúre NŠZ za každú sektorovú radu
samostatne.
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Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov identifikovala inovačné zmeny ako
napr.: presné poľnohospodárstvo, biohospodárstvo, digitalizácia a analytika dát, implementácia
prvkov sociálnej ekonomiky v poľnohospodárstve, veda a výskum, technologické a marketingové
inovácie, nanotechnológie, umelá inteligencia, mestské hospodárstvo a nové spôsoby hospodárenia,
hydroponické pestovanie rastlín a pestovanie rias.
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka, nové technológie hlbinného dobývania
nerastov - Exo-skeletonická výstroj baníkov, nanorobotické roje, umelá inteligencia v high tech bani,
samokompletizujúce sa roboty, razenie banských diel v pretlaku (kesónovanie), použitie
multifunkčných robotov pre dobývanie a úpravu nerastov v podzemí in-situ. Sektorové inovácie sú
implementované do prieskumných, ťažobných a spracovateľských technologických procesov. Takmer
všetky inovácie sú využívané ako moderné prístupy pri riadení a kontrole procesov. Vyhľadávanie
nových zdrojov nerastov netradičnými metódami (lithojet), ako aj nové spracovateľské metódy
(nanotechnológie) zostávajú perspektívne pre budúce generácie.
Sektorová rada pre potravinárstvo identifikovala inovačné zmeny ako napr.: biodegradovateľné
plasty, chrobáky ako zdroj bielkovín budúcnosti, umelé mäso (vyrobené v laboratórnych podmienkach)
ako riešenie na problém s mäsom, robotizácia, kolaboratívne roboty vo výrobe, nové probiotiká
a postbiotiká, IT Performance (Distributed computing/Cloud a edge computing), manufacturing
automation (automatizácia výroby), business automation, senzorika potravín, internet vecí (IoT)
priemyselný internet, rozšírená inteligencia/rozšírená realita - Augmented Intelligence, umelá
inteligencia - artificial Intelligence, strojové učenie - machine learning, blockchain, kybernetická
bezpečnosť, drony a iná alternatívna doprava, biometrika, digitalizácia, softverizácia, dátová analytika
(Big Data), reformulácia potravín.
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
smart oblečenie, ekologické materiály (konopné vlákna, bavlna, vlákna z rôznych produktov
rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány atď.), ekologické farbenie materiálov,
druhotné spracovanie textilného odpadu až po „no waste“ odevnú výrobu, 3D technológie a materiály,
technologické inovácie strojného vybavenia, digitálne oblečenie, super elastická pena pre odľahčenú
bežeckú obuv, elektrifikácia tkanín, digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov, digitálna (smart)
obuv.
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel identifikovala inovačné zmeny
ako napr.: zvýšenie podielu uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov, uplatnenie
princípov zelenej ekonomiky a princípov inovácie pri komplexom spracovaní dreva, inovatívne
využívanie drevnej suroviny pre dosiahnutie maximálnej pridanej hodnoty, rozvoj informačných
technológií - diaľkový prieskum Zeme, rozvoj informačných technológií - GPS aplikácie, drony, rozvoj
informačných technológií - riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie, rozvoj informačných
technológií - kvantifikácia a klasifikácia suroviny, intenzifikácia využitia CNC technológií.
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel identifikovala inovačné zmeny ako
napr.: spájanie materiálov v polygrafickej výrobe, digitalizácia a automatizácia procesov tlače, nové
papierenské stroje, biodegradovateľné materiály s pridanými vlastnosťami, aktívne "smart" obaly,
pilotný papierenský stroj s novou generáciou riadiaceho systému.
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu identifikovala inovačné zmeny ako napr.: ALPLA – používanie
trvalo udržiavateľných materiálov pri výrobe plastov, SABIC – využitie potravinárskeho odpadu
a zvyškov z lesníctva na výrobu plastov, Ioniqa – inovatívne recyklačné riešenie depolymerizácie za
vzniku monomérov do výroby plastov, chemické inovácie pre spoločnosť s nízkym obsahom uhlíka,
virtuous Circle projekt – cirkulárna ekonomika v praxi, fúzna energia, bezkatalytická syntéza peroxidu
vodíka mikrorozprašovaním vody, nonoilen - slovenský bioplast II. Generácie, DOW – inovatívne
riešenia balenia, AkzoNobel – použitie odpadu ako suroviny pre chemický priemysel, výroba biologicky
degradovateľných plastov z tuhého komunálneho odpadu a rybieho odpadu, inteligentný odev na
monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu, Procter & Gamble – vytváranie
recyklovateľných šampónových fliaš, vysokovýkonná recyklácia plastov, vodíková politika, digitalizácia
chemického sektora.
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
vodík – palivo budúcnosti, progresívne využitie surovín na výrobu ferozliatin, riadenie a simulácia
metalurgických procesov, nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková
pena), 3D tlač, výroba aditív, vývoj vhodných práškov, ocele s nízkou hustotou obsahujúce značné
množstvo hliníka, napr. ocele Mn-Al-C (Triplex) pre karosérie, ocele a kovové zliatiny s vysokou
pevnosťou pri udržaní alebo zvýšení pomeru medze klzu/medze pevnosti v ťahu s vynikajúcimi, výroba
konštrukčnej ocele pre obnoviteľné zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna
energia).
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Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály identifikovala inovačné
zmeny ako napr.: 3D tlačiarne, nanotechnológie, nové druhy cementov s nízkou záťažou na životné
prostredie - chromatmin, biocement, sklo ako supermateriál, biokeramika, keramika v priemysle,
porcelánové izolátory, odolné, ohybné sklo, zvukové sklo, tenké sklo, uplatnenie skla pri výrobe čistej
energie, žiaruvzdorné a izolačné materiály, inteligentné obaly, použitie vodíka pri tavení skla,
robotizácia vo výrobe obalového skla.
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
autonómne riadenie, konektivita, elektromobilita, zdieľané služby mobility, kyberochrana v
automotive, indukčné nabíjanie elektromobilov, 3D tlač, engineering tomorrow.
Sektorová rada pre elektrotechniku identifikovala inovačné zmeny ako napr.: blockchain, IoT Internet vecí, kybernetická bezpečnosť, manažment batérií, nové technológie výroby, robotizácia,
rozšírená realita, smart zariadenia a technológie, umelá inteligencia, výpočtový cluste (v skratke
„HPC“), kvantové počítače (v skratke „QC“).
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu identifikovala inovačné zmeny ako napr.: obnoviteľné
zdroje energie (v skratke „OZE“), smart technológie, využitie vodíka v energetike, veľkokapacitné
batérie, blockchain, využitie umelej inteligencie v energetike – UI v energetike, zachytávanie a
skladovanie CO2 (v skratke „CCS“).
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie identifikovala inovačné zmeny ako napr.: Ice
Pigging - účinné čistenie potrubí slaným ľadom, ochrana pred podmývaním pevniny biologickými
bariérami, vodozádržné opatrenia v krajine na báze recyklovaných automobilových textílií, S.A.W.E.R.
- voda zo vzdušnej vlhkosti.
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
stavebný software BIM, energeticky úsporné stavby, 3D kataster nehnuteľností (v budúcnosti),
využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a
fotogrametrie, zvýšené nároky na kvalitu a bezpečnosť stavieb v projektoch v dôsledku prichádzajúcich
klimatických zmien (vyššia tepelná záťaž a zvýšenie veternej odolnosti stavieb), elektronické
geometrické plány, merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech, vegetačné (zelené strechy),
pojazdné strechy a vodozádržné strechy, finančná gramotnosť, elektronické geometrické plány,
inteligentné budovy, automatizácia výstavby - kybernetická bezpečnosť, kvalita prípravy stavby,
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nadkrokvové zateplenie, fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov, INICIATÍVA 20-20-20,
neuroarchitektúra a pocitové mapy, izolácia s TPO a EPDM fóliami, triedy tesnosti podstrešia, virtuálna
a zmiešaná realita, worker exoskeleton - robotický oblek pre prácu s bremenami, digitalizácia
vzdelávania, kazetové fasádne obklady, kompozitné konštrukčné dosky a nosníky na báze dreva (OSB,
CLT, Glulam, LVL, LSL), konfigurátor skladby strechy, vyhradené stavby.
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch identifikovala inovačné zmeny
ako napr.: inteligentné technológie v obchode, so zámerom vyhodnotiť správanie a emócie zákazníka
na posilnenie zážitku z nakupovania, technické inovácie zavedené na poskytnutie komfortu pri
získavaní informácií o produktoch a službách, optimálne prepojenie inteligentných technológií za
účelom zefektívnenia interných procesov v obchode, „kiosk check in“ v hoteloch, „virtuálny kľúč“
k izbám, online rezervácie, príp. rezervácie cez OTA (online travel agents),AI (umelá inteligencia) pri
online komunikácii s hosťami, automatizovaný predaj lyžiarskych permanentiek, lyžiarskych lístkov,
vstupov na športoviská, kúpaliská a iné atrakcie.
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby identifikovala inovačné zmeny ako napr.: IoT v
železničných systémoch, automatizácia a digitalizácia v doprave, IoT zariadenia v prediktívnej údržbe,
prepravné samoučiace roboty v logistike, prepojenie výrobných skladových a podnikových
informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou, nasadenie dronov pri preprave zásielok,
nové požiadavky na plánovanie poslednej míle, nasadenie robotov v logistike, digitalizácia, pokročilá
konektivita a automatizácia v logistických procesoch, autonómna doprava, automatizácia, 3D
modelovanie a programovanie modulov na báze jednočipových mikropočítačov, defektoskopia a
analýza štruktúry materiálu, nové spôsoby marketing, IT technológie v letectve.
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie identifikovala inovačné zmeny ako
napr.: umelá inteligencia/strojové učenie, biometrika, senzorika a mobilita, platformy 3. generácie, 5G
siete,

robotika/RPA,

kybernetická

bezpečnosť,

serverless

computing,

AR/VR

rozšírená/vnorená/virtuálna realita, rozšírený človek /augmented human, digitálne ekosystémy, IoT
internet vecí/priemyselný internet, drony, blockchain a DLT, distributed /cloud /edge computing.
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo identifikovala inovačné zmeny ako
napr.: robotická procesná automatizácia ( RPA), FinTech, InsurTech, PropTech, technológia
distribuovaných záznamov, umelá inteligencia, veľké dáta (Big Data).
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Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo identifikovala inovačné zmeny ako napr.: informatizácia,
digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných
činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby
v pamäťových a fondových inštitúciách. Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj
zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri
výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva. Informatizácia,
digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných
činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie. Nové formy
prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva,
umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt. Rozvoj medzisektorovej spolupráce,
Art&Science,

podpora

nezávislých

(freelance)

aktivít

a

podnikania

v

kultúre

(cultural

entrepreneurship), podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov, uplatňovanie princípov
trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
inovácia mobile devices in education, the LMS (Learning Management Systems) world, inovácia video
in education, zmiešané učenie, hranie hier vo vzdelávaní, sociálne médiá vo vzdelávaní, virtuálna
realita vo vzdelávaní, robotizácia, simulácia, wearables, výpočty v cloude, crowdsourcing in academia,
digital humanities develops, digitálne dvojča.
Sektorová rada pre verejné služby a správu identifikovala inovačné zmeny ako napr.: debyrokratizácia
vo verejnej správe, e-Government, elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní, elektronické
služby verejnej správy, koncept smart cities, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti verejnej správy vládna kyberbezpečnostná jednotka, digitalizácia, nové postupy v expertíznej činnosti, metódy
účinného krízového riadenia v prípade pandémie, koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej
situácie (napr. pandémia), nové lokalizačné systémy, elektronický monitoring odsúdených.
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment identifikovala inovačné zmeny ako napr.:
robotizácia, budovanie technických zručností, umelá inteligencia, eKasa, internet vecí (IoT), BIG DATA,
superpočítače, 5G siete.
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby identifikovala inovačné zmeny ako napr.: analýza
veľkých dát a prognostika, telehealth a telemedicína, digital health technology. Inovácie v prístupe
k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta. Zavedenie
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informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb, analýza veľkých dát
a prognostika. Zmena systému poskytovania ústavnej urgentnej starostlivosti (s dedikovaným tímom,
s implementovaným procesom triáže, s mechanizmami na zníženie overcrowding urgentu), zavedenie
softvérového systému v danom zariadení.
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby identifikovala inovačné zmeny ako napr.: rozšírená
inteligencia, rozšírená realita, automatizácia, biodegradovateľ-né plasty, internet vecí (IoT),
priemyselný internet, umelá inteligencia - artificial intelligence, strojové učenie - machine learning,
kybernetická bezpečnosť, robotizácia, digitalizácia, softverizácia, dátová analytika (Big Data),
biometrika, využitie prvkov 3D tlače (tkanie a malovýroba a ďalšie), alternatívne spôsoby výroby
energie, alternatívne zdroje energie, propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in.
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že množstvo identifikovaných inovácií nachádza uplatnenie vo
viacerých sektoroch a majú širokospektrálny záber. Prezentácia najzaujímavejších a časovo najskôr
uplatniteľných inovácií odznela aj na piatych rokovaniach sektorových rád, kde vybraní členovia
v spolupráci s tajomníkmi prezentovali ich využite a uplatnenie v praxi za daný sektor. Prízvukovaný
bol význam prenosu identifikovaných inovácie do odborných vedomostí a zručností, ako nástroja
budúceho ovplyvňovania pracovnej sily pripravujúcej sa pre trh práce. Autori NŠZ a členovia
pracovných skupín na revíziu a tvorbu NŠZ majú možnosť aktívne rozširovať databázu nových
vedomostí a zručností s príznakom „budúce“, teda také s budúcou perspektívou ich využitia na trhu
práce pod vplyvom inovácií a vývojových technologických trendov na trhu.

1.4.4 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby
a revízie NŠZ
Sumárne zhodnotenie zmien v počtoch garantovaných NŠZ v rámci 24-och sektorových rád ku dňu
10. október 2020 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke. V predposlednom stĺpci je vyznačený
prírastok/úbytok garantovaných NŠZ v rámci konkrétnej sektorovej rady a v poslednom stĺpci sa
uvádza aktuálny stav garantovaných NŠZ na konci sledovaného obdobia za jednotlivé sektorové rady.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu nastal v garancii NŠZ za všetky sektorové rady nárast o 6 NŠZ.
Nárast bol už len mierny – na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, čiže je možné konštatovať, že
počet garantovaných NŠZ sa postupne ustaľuje, čo však neznamená, že nasledujúca obdobia nebudú
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pribúdať nové zamestnania. Za všetky sektorové rady je garantovaných ku koncu sledovaného obdobia
spolu 1969 NŠZ.
Najväčší nárast garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne
služby a v Sektorovej rade pre vodu, odpad a životné prostredie (každá +3 NŠZ). Najväčší úbytok (-2
NŠZ) bol v sledovanom období zaregistrovaný v rámci Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo.
U 14-tich sektorových rád nenastala v sledovanom období žiadna zmena v počte garantovaných NŠZ
(oproti predchádzajúcemu obdobiu), čo predstavuje 58,3% zo všetkých sektorových rád.
Je taktiež možné konštatovať, že niektoré sektorové rady si dlhodobo udržiavajú rovnaký počet
garantovaných NŠZ. Ide o nasledujúce sektorové rady:
1. Sektorová rada pre potravinárstvo (nezmenený počet NŠZ od PS 5 do PS 7),
2. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel (nezmenený počet NŠZ od
PS 3 do PS 7) a
3. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (nezmenený počet NŠZ od PS 1 do PS
7).
Tabuľka č. 6
NSP II
P.č.
sekto
rovej
rady

Sumárne zhodnotenie zmien počtu garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové
rady
SRI

NSP III

Počet
Počet
garantov garantov
aných
aných
NŠZ
NŠZ

Stav k 10. 10. 2020

Stav ku
15. 7.
201915

Stav k
10. 10.
201916

Stav
k 10. 1.
202017

Stav
k 10. 3.
202018

Stav
Zmena
Aktualizovan
k 10. 6.
v počte
ý počet
202019 garantovan garantovaný
ých NŠZ za
ch NŠZ za
sektorovú
sektorovú
radu
radu
-1/75
0
75

1

71

71

0/71

+6/77

0/77

-1/76

2

47

48

-1/47

+6/53

+3/56

-5/51

0/51

0

51

0/52

+1/53

0/53

0/53

0

53

3

52

52

0/52

4

73

59

-3/56

0/56

-1/55

-2/53

0/53

+1

54

5

58

67

+1/68

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

7

23

27

0/27

+10/37

-2/35

+10/45

0/45

0

45

8

50

50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0

50

15

16
17
18
19

Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
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NSP II
P.č.
sekto
rovej
rady

SRI

NSP III

Počet
Počet
garantov garantov
aných
aných
NŠZ
NŠZ

Stav k 10. 10. 2020

Stav ku
15. 7.
201915

Stav k
10. 10.
201916

Stav
k 10. 1.
202017

Stav
k 10. 3.
202018

Stav
Zmena
Aktualizovan
k 10. 6.
v počte
ý počet
202019 garantovan garantovaný
ých NŠZ za
ch NŠZ za
sektorovú
sektorovú
radu
radu
+8/61
0
61

9

47

53

0/53

0/53

0/53

0/53

10

56

56

0/56

0/56

+6/62

0/62

-2/60

0

60

11

26

35

0/35

0/35

0/35

-2/33

+2/35

-1

34

12

71

74

0/74

+2/76

0/76

+4/80

-1/79

-1

78

13

53

53

0/53

+4/57

-2/55

-1/54

+1/55

+3

58

14

64

69

0/69

+2/71

0/71

0/71

+8/79

0

79

15

110

98

-6/92

-2/90

-2/88

-6/82

+5/87

-1

86

16

99
41

101
42

0/101

0/101

0/101

0/101

+6/107

0

107

0/42

+1/43

0/43

0/43

+12/55

0

55

87

0/87

0/87

0/87

0/87

+2/89

0

89

19

80
0

149

0/149

+7/156

+4/160

-4/156

+2/158

-2

156

20

0

142

0/142

-29/113

-30/83

-3/80

-5/75

+1

76

21

0

175

0/175

+2/177

-6/171

+1/172

-2/170

+1

171

22

102

103

0/103

+1/104

0/104

0/104

+6/110

0

110

23
24

0

227

0/227

+4/231

+2/233

-2/231

+4/235

+3

238

77

84

0/84

0/84

+1/85

0/85

-2/83

0

83

22
26 /19
31

23
11 /19
20

+4324/1
963

+6

1969

1952

20
9 /1943

17
18

Spolu

1230

21

+14 /1
957

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

20 Zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej
správe
21 Zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č.
2
22 Zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č.
3
23 Zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č.
4
24 Zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č.
5
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Výsledky prieskumu sektorových rád o vplyve pandémie koronavírusu
COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť
1.5.1

Manažérske zhrnutie

Marec 2020 sa zapíše do histórie ako čas vypuknutia pandémie COVID-19. Vláda SR v priebehu
posledných mesiacov prijala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení, aby jednak zabránila šíreniu
ochorenia a takisto, aby zmiernila dopad pandémie na slovenskú ekonomiku. Vplyv pandémie na
ekonomiku a na trh práce je ťažko predvídateľný, niektoré odvetvia sú viac ohrozené, iné menej pocítia
vplyv koronavírusu a s ním spojených následkov.
S cieľom získavania najdôveryhodnejšieho aktuálneho prehľadu o dopadoch pandémie na trh práce
riešiteľská organizácia NP SRI v druhej polovici júla 2020 realizovala v spolupráci so sektorovými
radami prieskum o vplyve pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť. V rámci
prieskumu bolo oslovených 4 720 organizácií, pričom návratnosť prieskumu dosiahla 44 %. Až 27 %
údajov

bolo

zozbieraných

od

respondentov

(spravodajských

jednotiek)

v bratislavskom

kraji a z pohľadu sektorov až tretinu všetkých údajov poskytli respondenti z priemyslu. Dotazník
obsahoval 28 otázok. Zisťovala sa účinnosť prijatých opatrení, miera vplyvu pandémie na súčasnú
situáciu organizácie a v závere dotazníka respondenti mali možnosť vyjadriť názor na výšku minimálnej
mzdy.
Informovanosť je jednou z kľúčových podmienok efektívneho fungovania podnikov a v krízovej situácii
je nevyhnutné, aby zamestnávatelia boli informovaní o možnostiach požiadania o príspevky na
pokrytie nákladov a na udržanie pracovných miest. Cieľom webovej stránky rezortu práce, sociálnych
vecí a rodiny www.pomahameludom.sk je práve poskytnúť zamestnávateľom informácie a možnosť
požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Viac ako 86,8 % respondentov už navštívilo
predmetnú webstránku alebo o nej vie. V blízkej dobe plánuje požiadať, resp. už požiadalo
o príspevok na udržanie zamestnanosti takmer 58 % z nich.
V krízovej situácii zamestnávateľom najviac pomohli finančné príspevky na mzdy na udržanie
pracovných miest alebo paušálne príspevky z dôvodu poklesu tržieb, ale respondenti považovali za
účinné aj pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné. Spomedzi respondentov, ktorí
využili pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné, dvom tretinám tieto opatrenia pomohli
vyrovnať sa s následkami pandémie aj napriek tomu, že takmer pre tretinu respondentov bolo podanie
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žiadosti administratívne náročné. 55 % respondentov, ktorí pomoc nevyužili uviedlo, že nemohli, resp.
nemali záujem využiť niektoré opatrenia z dôvodu, že nespĺňali stanovené kritériá využitia opatrení.
Naopak boli respondenti, ktorí by privítali pokračovanie niektorých opatrení aj v nasledujúcom
polroku. Takmer 73 % všetkých respondentov by ocenilo, keby naďalej mohli požiadať o príspevok
na mzdy alebo paušálny príspevok z dôvodu poklesu tržieb a viac ako polovica by chcela
naďalej uplatňovať nárok na pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné alebo odkladať
platby odvodov.
Len 8 % respondentov sa vyjadrilo, že pandémia koronavírusu COVID-19 mala pozitívny dopad na ich
tržby, a to najmä z odvetvia priemyslu a z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Niektorí respondenti,
aj napriek snahe vlády SR, museli prijať vlastné ochranné opatrenia, aby prekonali krízovú situáciu.
Najviac, takmer 69 % respondentov, muselo obmedziť nábor nových zamestnancov, takmer 55 %
obmedzilo benefity pre zamestnancov. Väčšina respondentov v najbližších šiestich mesiacoch naďalej
predpokladá pokračovanie týchto obmedzení. Štvrtina respondentov musela pristúpiť k prepúšťaniu,
ale viac ako 90 % respondentov v nasledujúcich dvoch mesiacoch ďalšie prepúšťanie nepredpokladá.
Najviac respondentov, približne 47 %, pristúpilo k prepúšťaniu zamestnancov v odvetví ubytovacích
a stravovacích služieb a tretina z nich počíta s prepúšťaním aj v nasledujúcom polroku, 80 %
respondentov znížilo mzdy zamestnancov v dôsledku ekonomických dopadov pandémie a 73 % z nich
predpokladá zníženie odmeňovania zamestnancov aj v nasledujúcich šiestich mesiacoch. V priemysle
približne u 30 % respondentov došlo k prepúšťaniu a takmer tretina z nich predpokladá prepúšťanie aj
v najbližších šiestich mesiacoch. Najväčší problém v najbližších dvoch mesiacoch vidia respondenti
v poklese dopytu po ich službách a tovaroch a ako druhý najčastejší problém predpokladajú platobnú
neschopnosť, resp. neochotu odberateľov uhrádzať svoje splatné záväzky.
V dôsledku pandémie a s ňou spojených reštriktívnych opatrení organizáciám poklesli tržby a niektoré
majú problémy s pokrytím mzdových nákladov. Podniky nepodporujú rast minimálnej mzdy, pretože
vyššia minimálna mzda môže byť prekážkou zamestnávania nových zamestnancov, pričom niektoré
podniky v krízovej situácii majú problémy aj s udržaním pracovných miest. Viac ako 56 % respondentov
má negatívny názor na stanovenie výšky minimálnej mzdy na úrovni 60 % priemernej mzdy a 56 %
respondentov by preferovalo celorepublikovú minimálnu mzdu. V rámci prieskumu sa zisťovalo, ako
vplýva rast minimálnej mzdy na činnosť organizácií. Významným problémom je previazanosť výšky
minimálnej mzdy na ďalšie mzdové zložky. Zmena výšky minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti
práce sa dotýka 60 % respondentov. Druhým najčastejším vplyvom bola naviazanosť príplatkov
a mzdových zvýhodnení na výšku minimálnej mzdy, čo pociťuje takmer 54 % respondentov.
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Respondenti mali možnosť sa vyjadriť k metodike výpočtu minimálnej mzdy, resp. navrhnúť spôsob
stanovenia výšky minimálnej mzdy. Najviac respondentov by zrušilo, resp. zmrazilo minimálnu mzdu
aspoň na jeden rok a niektorí respondenti zase nesúhlasia s jej naviazaním na stupne náročnosti práce.

1.5.2 Výberová vzorka a návratnosť
V rámci prieskumu „Zisťovanie COVID-19: Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku
a zamestnanosť v rámci vybraných podnikov“ bolo oslovených 4 720 spravodajských jednotiek, ktoré
mali 20 a viac zamestnancov a mali právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.)
a akciová spoločnosť (a. s.).
Spomedzi zozbieraných údajov takmer 27 % tvorili spravodajské jednotky pôsobiace v bratislavskom
kraji, približne 12,5 % respondentov bolo zo žilinského kraja a 11,6 % z nitrianskeho kraja.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry spravodajských jednotiek dominuje priemysel, v ktorom pôsobí viac
ako tretina spravodajských jednotiek a 17 % podniká vo veľkoobchode a maloobchode.
Graf č. 10

Podiel spravodajských jednotiek, ktoré sa zapojili do zisťovania podľa kraja,
v ktorom podnikajú

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 11

Počet spravodajských jednotiek, ktoré sa zapojili do zisťovania podľa kraja,
v ktorom podnikajú

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 12

Podiel spravodajských jednotiek, ktoré sa zapojili do zisťovania podľa odvetvia
národného hospodárstva, v ktorom podnikajú

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 13

Počet spravodajských jednotiek, ktoré sa zapojili do zisťovania podľa odvetvia
národného hospodárstva, v ktorom podnikajú

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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1.5.3 Vyhodnotenie dotazníka za spravodajské jednotky v celom národnom hospodárstve
Webová stránka www.pomahameludom.sk poskytuje informácie o príspevkoch na pomoc
zamestnávateľom pri znižovaní dopadov pandémie COVID-19 a obsahuje postup pri žiadaní príspevkov.
Približne 32,6 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že registrujú existenciu stránky a ďalších viac
ako 54 % stránku reálne navštívilo. Spomedzi spravodajských jednotiek, ktoré stránku navštívili, 95,8 %
ju považuje za prehľadnú a pre 86,1 % spravodajských jednotiek boli informácie na stránke užitočné.
Graf č. 14

Odpovede spravodajských
www.pomahameludom.sk?

jednotiek

na

otázku:

Poznáte

stránku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 7

Odpovede
spravodajských
jednotiek,
ktoré
navštívili
stránku
www.pomahameludom.sk ohľadom prehľadnosti a užitočnosti stránky
Áno
Nie
Spolu

Je pre Vás stránka www.pomahameludom.sk prehľadná?
Počet

1 071

47

Podiel

95,8 %

4,2 %

1 118

Našli ste na stránke www.pomahameludom.sk všetky pre Vás potrebné informácie?
Počet

963

155

Podiel

86,1 %

13,9 %

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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1 118

Podniky majú možnosť podať žiadosť o príspevky prostredníctvom webovej stránky, pričom takmer
58 % z nich tak aj urobilo, resp. plánuje podať žiadosť. Takmer 42 % spravodajských jednotiek sa
rozhodlo nevyužiť opatrenie (47,4 % z nich nepožiadalo a ani nemá záujem podať žiadosť o príspevok
z dôvodu, že príspevky boli určené len pre vybrané podniky). Ako druhú najčastejšiu bariéru požiadania
o príspevok 10 % spravodajských jednotiek uviedlo administratívnu náročnosť. V odpovedi Iné sa
najčastejšie uvádzali odpovede, ako: nespĺňali podmienky, nemali nárok, nebolo to potrebné, netýka
sa ich to.
Graf č. 15

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Požiadali ste alebo plánujete
v blízkej dobe požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so
šírením
ochorenia
COVID-19
prostredníctvom
novo
spusteného
portálu https://www.pomahameludom.sk?

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 16

Hlavné bariéry prečo sa spravodajské jednotky rozhodli nepožiadať o príspevok na
udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Spravodajské jednotky mali možnosť ohodnotiť opatrenia, ktoré im najviac pomohli v krízovej situácii
a zoradiť ich podľa miery pomoci. Spravodajským jednotkám najviac pomohli finančné príspevky na
mzdy pri udržaní pracovných miest a paušálne príspevky z dôvodu poklesu tržieb. Spravodajské
jednotky taktiež považovali za účinné pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné.
Tabuľka č. 8

Poradie opatrení, ktoré doteraz najviac pomohli spoločnostiam (zoradené podľa
najpotrebnejších a najúčinnejších)

Poradie

Opatrenie určené na pomoc organizácii

1.

Finančné príspevky na mzdy pri udržaní pracovného miesta alebo paušálny príspevok
z dôvodu poklesu tržieb zamestnávateľom alebo SZČO

2.

Pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné

3.

Zmeny v zákonníku práce (práca z domu, rozvrhnutie pracovného času, oznámenie o
čerpaní dovolenky, ochrana pred skončením pracovného pomeru, prekážky v práci na
strane zamestnávateľa a náhrada mzdy)

4.

Odklad podania daňového priznania

5.

Úprava nárokov na nemocenské a ošetrovné v čase pandémie
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Poradie

Opatrenie určené na pomoc organizácii

6.

Odklad sociálnych a zdravotných odvodov

7.

Možnosť požiadať o odklad splátok úverov

8.

Odklad platby nájmu

9.

Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi, exekúciami a veriteľmi

10.

Poskytnutie bankových záruk v rámci programu - SIH antikorona záruka

11.

Flexibilné pozastavenie živnosti na dobu kratšiu ako 6 mesiacov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Dotazník obsahoval aj otázky ohľadom pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného,
o ktoré mohli požiadať zamestnávatelia v prípade nariadenej karantény a izolácie zamestnanca, resp.
ak zamestnanec ošetroval alebo sa staral o osobu s ochorením COVID-19. Spravodajské jednotky mohli
uviesť, do akej miery súhlasia s výrokmi týkajúcimi sa týchto opatrení. Vyššie uvedené opatrenia
pomohli 68 %-ám spravodajských jednotiek, ktoré ho využili, vyrovnať sa s následkami pandémie.
Avšak 57,7 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že výška dávky bola pre nich nepostačujúca. 79,3 %
spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že ich žiadosť o príspevok bola spracovaná dostatočne rýchlo.
Pre 73 % boli informácie o možnostiach využitia týchto opatrení poskytnutých štátom dostupné
a jednoznačné a 73,2 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že aj zo strany médií boli tieto informácie
jednoznačné. Čo sa týka možností získania týchto príspevkov, 69,1 % spravodajských jednotiek nemalo
problémy s podaním žiadosti, resp. nepovažovali to za administratívne náročné. Na druhej strane,
36,9 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že podmienky nároku na využitie týchto opatrení boli pre
nich príliš obmedzujúce.
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Tabuľka č. 9

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: V prípade, že ste využili
pandemické nemocenské, alebo pandemické ošetrovné. Do akej miery súhlasíte s
nasledujúcimi výrokmi?
Určite Skôr áno Skôr nie
Určite
Spolu
áno
ako nie ako áno
nie

Opatrenie pomohlo firme vyrovnať sa
s následkami pandémie
Počet

290

658

311

144

Podiel

20,7 %

46,9 %

22,2 %

10,3 %

Počet

407

589

181

79

Podiel

32,4 %

46,9 %

14,4 %

6,3 %

Počet

266

714

276

86

Podiel

19,8 %

53,2 %

20,6 %

6,4 %

Počet

214

761

284

73

Podiel

16,1 %

57,1 %

21,3 %

5,5 %

Počet

107

292

678

214

Podiel

8,3 %

22,6 %

52,5 %

16,6 %

Počet

126

348

642

168

Podiel

9,8 %

27,1 %

50,0 %

13,1 %

Počet

80

463

459

281

Podiel

6,2 %

36,1 %

35,8 %

21,9 %

1 403

Žiadosť mojej/našej firmy bola
spracovaná dostatočne rýchlo
1 256

Dostupnosť a jednoznačnosť informácií o
možnostiach využitia opatrenia zo strany
štátu bola dostatočná
1 342

Dostupnosť a jednoznačnosť informácii o
možnostiach využitia opatrenia zo strany
médií bola dostatočná
1 332

Podanie žiadosti na využitie opatrenia
bolo administratívne náročné
1 291

Podmienky nároku na využitie opatrenia
boli príliš reštriktívne (obmedzujúce)
1 284

Výška pomoci v rámci opatrenia bola
postačujúca

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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1 283

Zatiaľ čo niektoré spravodajské jednotky nemali záujem o dostupné opatrenia, iné by privítali ich
pokračovanie aj v nasledujúcich 6 mesiacoch. Približne 72,9 % spravodajských jednotiek by malo
záujem naďalej žiadať o príspevok na mzdy alebo paušálny príspevok z dôvodu poklesu tržieb a 53,3 %
spravodajských jednotiek by privítalo, keby aj v nasledujúcich 6-tich mesiacoch mali možnosť
uplatňovať nárok na pandemické nemocenské a ošetrovné.
Spravodajské jednotky v rámci prieskumu mohli uviesť, z akého dôvodu sa rozhodli nevyužiť dostupné
opatrenia počas pandémie. 32,3 % spravodajských jednotiek uviedlo, že dostupné nástroje
ekonomickej pomoci by im nepomohli zotaviť sa z krízy a 13,6 % spravodajských jednotiek nebolo
dostatočne informovaných o možnostiach využitia opatrení. 10,8 % spravodajských jednotiek malo
administratívne problémy pri podaní žiadosti a 55,2 % spravodajských jednotiek uviedlo, že nespĺňali
podmienky na využitie, a preto sa rozhodli nevyužiť opatrenia.
Pri otázke odkiaľ čerpali informácie o prijatých ekonomických opatreniach, najviac spravodajských
jednotiek, približne 88,3 % uviedlo stránky ministerstiev, úradov a iných štátnych inštitúcií. 71,3 %
spravodajských jednotiek sa dozvedelo o prijatých ekonomických opatreniach z televízie, novín a
rozhlasu a 20,1 % z nich malo informácie od kolegov.
Graf č. 17

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ktoré z opatrení by ste chceli, aby
pokračovali aj v nasledujúcich 6 mesiacoch?

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 10

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Aké boli dôvody, pre ktoré ste sa
rozhodli nevyužiť dostupné nástroje ekonomickej pomoci počas pandémie?
Vyjadrite prosím svoj súhlas s nasledujúcimi tvrdeniami
Vôbec
Skôr
nesúhlasím nesúhlasím

Ani
súhlasím
Skôr
súhlasím
ani
nesúhlasím

Úplne
súhlasím

Spolu

Opatrenia by mne/nám/firme nepomohli
Počet

264

201

331

237

143

Podiel

22,4 %

17,1 %

28,1 %

20,2 %

12,2 %

1 176

O možnosti využitia opatrení sme neboli včas informovaní
Počet

375

304

291

115

38

Podiel

33,4 %

27,1 %

25,9 %

10,2 %

3,4 %

1 123

Podanie žiadostí na využitie opatrení bolo nad administratívne kapacity firmy
Počet

415

311

274

87

34

Podiel

37,0 %

27,7 %

24,4 %

7,8 %

3,0 %

1 121

Nespĺňali sme podmienky na využitie
Počet

242

134

226

267

474

Podiel

18,0 %

10,0 %

16,8 %

19,9 %

35,3 %

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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1 343

Graf č. 18

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Odkiaľ ste čerpali informácie o
prijatých ekonomických opatreniach?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pri využívaní opatrení je potrebné komunikovať aj s príslušnými úradmi. V prieskume sa zisťovala
kvalita komunikácie a prístup príslušných úradov. 50,8 % spravodajských jednotiek uviedlo, že s úradmi
komunikoval zamestnanec ekonomického oddelenia. Čo sa týka prístupu a komunikácie úradov,
najlepšie hodnotenie mali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 46 % spravodajských jednotiek
komunikáciu s nimi považuje za výbornú a 28,8 % z nich hodnotilo ich prístup za chválitebný. Podobne
pozitívne skúsenosti majú spravodajské jednotky so Sociálnou poisťovňou, 40,4 % z nich uviedlo, že sa
s ňou výborne komunikuje a 32,3 % z nich jej prístup považuje za chválitebný.
Tabuľka č. 11

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ako hodnotíte prístup a
komunikáciu jednotlivých úradov? (1 výborný; 2 chválitebný; 3 dobrý; 4
dostatočný; 5 nedostatočný)

Úrad

Výborný Chválitebný

Dobrý

Dostatočný Nedostatočný

Spolu

Sociálna poisťovňa
Počet

706

565

354

75

48

Podiel

40,4 %

32,3 %

20,3 %

4,3 %

2,7 %

Počet

656

533

353

59

28

Podiel

40,3 %

32,7 %

21,7 %

3,6 %

1,7 %

1 748

Daňové úrady

177

1 629

Úrad

Výborný Chválitebný

Dobrý

Dostatočný Nedostatočný

Spolu

Finančná správa
Počet

623

530

355

52

29

Podiel

39,2 %

33,4 %

22,3 %

3,3 %

1,8 %

Počet

795

498

334

63

40

Podiel

46,0 %

28,8 %

19,3 %

3,6 %

2,3 %

1 589

úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny
1 730

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 19

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Pri využívaní opatrení, pri ktorých
bolo potrebné komunikovať s úradmi. Kto z Vašej firmy komunikoval s úradmi?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V prieskume sa zisťoval aj dopad pandémie koronavírusu COVID-19 na tržby organizácií. 10,8 %
spravodajských jednotiek uviedlo, že pandémia nemala vplyv na ich tržby. Pozitívny vplyv na tržby
organizácie uviedlo 8,1 % respondentov, pričom 61,9 % z nich vyjadrilo, že pozitívny vplyv na ich tržby
bol do výšky 25 %. Viac ako 50 % pozitívny vplyv na tržby uviedlo 12,5 % spravodajských jednotiek.
Naopak, približne 81,1 % respondentov sa vyjadrilo, že pandémia koronavírusu COVID-19 mala
negatívny dopad na ich tržby, pričom intenzita negatívneho dopadu bola vyššia, a to 19,3 % uviedlo
negatívny dopad na tržby vyšší ako 50 %.
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Graf č. 20

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Odhadnite mieru dopadu
pandémie koronavírusu COVID-19 na tržby Vašej organizácie.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 21

Štruktúra spravodajských jednotiek z hľadiska výšky dopadu na tržby organizácie v
prípade, ak očakávajú pozitívny vplyv na tržby

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 22

Štruktúra spravodajských jednotiek z hľadiska výšky dopadu na tržby organizácie v
prípade, ak očakávajú negatívny vplyv na tržby

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Spravodajské jednotky mali uviesť dva rozhodujúce faktory (ak je to relevantné), v dôsledku ktorých
bol v ich spoločnosti spôsobený pokles alebo nárast tržieb. Jeden z najviac rozhodujúcich faktorov,
ktorý spravodajské jednotky uviedli ako dôsledok poklesu tržieb, bol pokles domácich objednávok.
Vyjadrilo sa tak 49,9 % respondentov. Ďalšie rozhodujúce faktory, ktoré vplývali na pokles tržieb, boli
opatrenia vlády SR po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR (37,2 %) a pokles zahraničných objednávok
(33,1 %). Na druhej strane, najviac respondentov (21,8 %) sa vyjadrilo, že rast tržieb bol v dôsledku
rastu domácich objednávok. Približne 13,8 % spravodajských jednotiek označilo za dôsledok rastu
tržieb faktor opatrenia vlády SR po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR.
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Graf č. 23

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Uveďte rozhodujúce dva faktory, v
dôsledku ktorých nastal vo Vašej spoločnosti pokles tržieb

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 24

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Uveďte rozhodujúce dva faktory, v
dôsledku ktorých nastal vo Vašej spoločnosti nárast tržieb

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci prieskumu mali spravodajské jednotky uviesť, aký percentuálny podiel z ich produkcie/služieb
smeruje na domáci a zahraničný trh. Približne 92,8 % respondentov uviedlo, že časť ich
produkcie/služieb smeruje na domáci trh. Viac ako 75 % produkcie/služieb smerujúcej na domáci trh
uviedlo 57,8 % respondentov. 18,4 % z respondentov, ktorých aspoň časť produkcie smeruje na domáci
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trh uviedla, že na domáci trh smeruje do 25 % ich produkcie/služieb. Na zahraničný trh v rámci EÚ
smeruje časť produkcie od 60,9 % respondentov. Najviac respondentov uviedlo, že na spomínaný trh
smeruje do 25 % ich produkcie/služieb. Približne 19,8 % respondentov uviedlo, že časť ich produkcie
smeruje na zahraničný trh mimo EÚ. Z nich 72,7 % uviedlo, že na zahraničný trh mimo EÚ smeruje do
25 % ich produkcie/služieb.
Graf č. 25

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Aký percentuálny podiel z
produkcie/služieb Vašej organizácie smeruje na domáci a zahraničný trh?

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Pri otázke ako pandémia ovplyvnila situáciu firmy/podnikanie uviedlo 56,4 % respondentov možnosť
skôr negatívne. Veľmi negatívne ovplyvnila pandémia situáciu a podnikanie v 15,3 % spravodajských
jednotiek. Približne 24,8 % respondentov sa vyjadrilo, že pandémia neovplyvnila ich situáciu. Iba 3,5 %
respondentov označilo pozitívny vplyv pandémie na situáciu v ich firme.
Graf č. 26

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ako pandémia ovplyvnila situáciu
vašej firmy / vaše podnikanie?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V tabuľke nižšie sú zobrazené početnosti a podiely respondentov k opatreniam v dôsledku
ekonomických dopadov pandémie ako je napr. prepúšťanie, ukončenie činnosti alebo znižovanie
odmeňovania. Približne 44,6 % zapojených spravodajských jednotiek uviedlo, že určite neprepúšťali
zamestnancov v ich spoločnosti. Naopak, prepúšťanie sa dotklo 26,1 % spravodajských jednotiek. 6,2 %
respondentov uviedlo, že v dôsledku ekonomických dopadov pandémie zavreli prevádzku/ukončili
činnosť. Pokračovať v podnikateľskej činnosti plánuje 88,2 % spravodajských jednotiek. Približne
68,6 % respondentov muselo v súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie pristúpiť k obmedzeniu
náboru nových zamestnancov (odpovede určite áno, skôr áno ako nie). K znižovaniu odmien
zamestnancov pristúpilo 29,7 % respondentov. Naopak, 21,8 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo,
že neznížilo odmeňovanie zamestnancov. Obmedzenie benefitov sa dotklo zamestnancov v približne
58,6 % spravodajských jednotiek (odpovede určite áno, skôr áno ako nie).
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Tabuľka č. 12

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Museli ste (Vaša firma) ako
dôsledok ekonomických dopadov pandémie pristúpiť k niektorému z nasledovných
opatrení?
Určite
áno

Skôr áno
ako nie

Skôr nie
ako áno

Určite
nie

Spolu

Prepúšťať
Počet

266

272

606

921

Podiel

12,9 %

13,2 %

29,3 %

44,6 %

Počet

128

116

393

1428

Podiel

6,2 %

5,6 %

19,0 %

69,2 %

Počet

885

531

302

347

Podiel

42,9 %

25,7 %

14,6 %

16,8 %

Počet

613

526

475

451

Podiel

29,7 %

25,5 %

23,0 %

21,8 %

Počet

689

521

435

420

Podiel

33,4 %

25,2 %

21,1 %

20,3 %

2 065

Zavrieť prevádzku / ukončiť činnosť
2 065

Obmedziť nábor nových zamestnancov
2 065

Znížiť odmeňovanie zamestnancov
2 065

Obmedziť benefity pre zamestnancov
2 065

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Veľmi negatívne hodnotí súčasnú situáciu spoločnosti/podnikania 6,4 % spravodajských jednotiek,
ktoré sa zapojili do prieskumu. Približne 37,5 % hodnotí svoju situáciu skôr negatívne. Neutrálne, čiže
ani pozitívne ani negatívne hodnotí svoju situáciu 41,3 % respondentov. Iba 14,8 % respondentov sa
vyjadrilo ohľadom svojej situácie pozitívne.
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Graf č. 27

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ako hodnotíte súčasnú situáciu
svojej firmy / svojho podnikania?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najviac respondentov (74,5 %) uviedlo, že ich zamestnanci pracujú v štandardnom režime (vrátane
Home office). V obmedzenom režime (skrátený pracovný čas, konto pracovného času,...) pracujú
zamestnanci u 19,3 % respondentov. Približne 1,1 % respondentov zapojených do prieskumu
pozastavilo výrobu, resp. zatvorilo prevádzku/podnik.
V prípade, že zamestnanci spravodajských jednotiek pracujú doma alebo na inom dohodnutom mieste,
tak sa 30,7 % respondentov vyjadrilo, že výkon ich zamestnancov je nižší ako na pracovisku. Naopak,
2,8 % respondentov uviedlo, že výkon ich zamestnancov je vyšší ako na pracovisku. Rovnaký pracovný
výkon svojich zamestnancov doma, resp. na inom dohodnutom mieste v porovnaní s pracoviskom
eviduje 66,5 % spravodajských jednotiek.
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Graf č. 28

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: V akom režime pracujú Vaši
zamestnanci v súčasnej situácii?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 29

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Aký je výkon zamestnancov ak
pracujú doma alebo na inom dohodnutom mieste (Home office) v porovnaní s
výkonom na pracovisku?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Približne 91,2 % respondentov v prieskume uviedlo, že v najbližších 2 mesiacoch nepredpokladajú
prepúšťanie zamestnancov v ich spoločnosti. Naopak, prepúšťanie zamestnancov predpokladá
približne 8,8 % spravodajských jednotiek.
Ak respondenti uviedli, že predpokladajú v najbližších 2 mesiacoch prepúšťanie zamestnancov,
v prieskume taktiež uvádzali aj na akých pozíciách, v akej dobe a približne koľko % zamestnancov to
bude. Najviac spravodajských jednotiek uviedlo, v prípade prepúšťania zamestnancov na pozíciách
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výrobných zamestnancov, že prepustia približne 0 – 19 % do 3 mesiacov. Vyjadrilo sa tak 76,4 %
respondentov. Prepustenie 20 – 39 % zamestnancov v horizonte 6 mesiacov plánuje takmer 12 %
spravodajských jednotiek, ktoré uviedli, že budú prepúšťať výrobných zamestnancov. Čo sa týka
zamestnancov na pozíciách špecialistov a vedúcich, približne 94,6 % spravodajských jednotiek očakáva,
že v prípade prepúšťania do 1 mesiaca by skončilo na týchto pozíciách 0 – 19 % ich zamestnancov.
U zamestnancov z oblasti administratívy očakáva najviac spravodajských jednotiek prepustenie
0 – 19 % zamestnancov v horizonte 3 mesiacov. Naopak, najmenej spravodajských jednotiek uviedlo
v rôznych časových horizontoch prepúšťanie viac ako 60 % zamestnancov na týchto pozíciách.
Graf č. 30

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Predpokladáte prepúšťanie
zamestnancov vo Vašej organizácii v najbližších 2 mesiacoch?

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 13

Percentuálny odhad spravodajských jednotiek ak uviedli, že očakávajú v najbližších
2 mesiacoch prepúšťanie zamestnancov podľa skupiny zamestnancov v horizonte
viacerých mesiacov

Výrobní zamestnanci

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

0 % - 19 %
Počet

101

107

82

Podiel

87,1 %

76,4 %

79,6 %

Počet

9

23

12

Podiel

7,8 %

16,4 %

11,7 %

Počet

4

7

7

Podiel

3,4 %

5,0 %

6,8 %

Počet

2

3

2

Podiel

1,7 %

2,1 %

1,9 %

Spolu

116

140

103

20 % - 39 %

40 % - 59 %

60 % a viac

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 14

Percentuálny odhad spravodajských jednotiek ak uviedli, že očakávajú v najbližších
2 mesiacoch prepúšťanie zamestnancov podľa skupiny zamestnancov v horizonte
viacerých mesiacov

Špecialisti a vedúci zamestnanci

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

0 % - 19 %
Počet

106

113

100

Podiel

94,6 %

86,9 %

89,3 %

Počet

3

9

7

Podiel

2,7 %

6,9 %

6,3 %

Počet

2

4

3

Podiel

1,8 %

3,1 %

2,7 %

20 % - 39 %

40 % - 59 %
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Špecialisti a vedúci zamestnanci

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

60 % a viac
Počet

1

4

2

Podiel

0,9 %

3,1 %

1,8 %

Spolu

112

130

112

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 15

Percentuálny odhad spravodajských jednotiek ak uviedli, že očakávajú v najbližších
2 mesiacoch prepúšťanie zamestnancov podľa skupiny zamestnancov v horizonte
viacerých mesiacov

Administratíva

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

0 % - 19 %
Počet

102

108

94

Podiel

88,7 %

85,7 %

82,5 %

Počet

8

9

13

Podiel

7,0 %

7,1 %

11,4 %

Počet

3

4

4

Podiel

2,6 %

3,2 %

3,5 %

Počet

2

5

3

Podiel

1,7 %

4,0 %

2,6 %

Spolu

115

126

114

20 % - 39 %

40 % - 59 %

60 % a viac

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci prieskumu sa okrem súčasných problémov spravodajských jednotiek zisťovala aj závažnosť
vplyvov, ktoré v najbližších 2 mesiacoch budú pre nich predstavovať najväčší problém. Najväčší
problém v najbližších 2 mesiacoch spravodajské jednotky vidia v poklese dopytu po ich službách a
tovaroch a ako druhý najčastejší problém predpokladajú platobnú neschopnosť, resp. neochotu
odberateľov uhrádzať svoje splatné záväzky. Naopak, nedostatok pracovnej sily považujú za najmenší
problém v najbližších mesiacoch.
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Tabuľka č. 16
Poradie

Poradie vplyvov, ktoré budú predstavovať pre spravodajské jednotky najväčší
problém (zoradené od najzávažnejších)
Vplyv

1.

Pokles dopytu po poskytovaných službách/tovaroch

2.

Odberatelia nie sú schopní / ochotní uhrádzať svoje splatné záväzky

3.

Výpadky dodávok výrobných vstupov (zastavenie/obmedzenie subdodávateľských
kontraktov)

4.

Neschopnosť uhrádzať vlastné splatné záväzky

5.

Nemožnosť plynulej realizácie odbytu v dôsledku opatrení na hraniciach

6.

Zatvorenie škôl – zamestnanci na OČR

7.

Nedostatok pracovnej sily

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V tabuľke sú zobrazené výsledky odpovedí respondentov na opatrenia súvisiace s ekonomickými
dopadmi pandémie v nasledujúcich 6 mesiacoch. Približne 22,6 % zapojených spravodajských
jednotiek uviedlo, že určite neplánuje prepúšťať zamestnancov v nasledujúcich 6 mesiacoch v ich
spoločnosti. Naopak, prepúšťanie v najbližších 6 mesiacoch určite plánuje 25,7 %. 1 % respondentov
uviedlo, že v dôsledku ekonomických dopadov pandémie zavrie v najbližších 6 mesiacoch
prevádzku/ukončí činnosť. Pokračovať v podnikateľskej činnosti plánuje 93,1 % spravodajských
jednotiek. Približne 59 % respondentov chce v súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie pristúpiť
k obmedzeniu náboru nových zamestnancov (odpovede určite áno, skôr áno ako nie). K znižovaniu
odmien svojich zamestnancov chce pristúpiť 16,2 % respondentov. Na druhej strane, 15,8 %
spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že určite nechce znížiť odmeňovanie zamestnancov.
Obmedzenie benefitov svojich zamestnancov predpokladá v najbližších 6 mesiacoch približne 55,6 %
spravodajských jednotiek (odpovede určite áno, skôr áno ako nie).
Tabuľka č. 17

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Myslíte si, že v dôsledku
ekonomických dopadov pandémie budete (Vaša firma) musieť (v nasledujúcich
6 mesiacoch) pristúpiť k niektorému z nasledovných opatrení?
Určite Skôr áno Skôr nie
Určite
Spolu
áno
ako nie ako áno
nie

Prepúšťať
Počet

113

417

1068

467

Podiel

5,5 %

20,2 %

51,7 %

22,6 %
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2 065

Určite
áno

Skôr áno
ako nie

Skôr nie
ako áno

Určite
nie

Spolu

Zavrieť prevádzku / ukončiť činnosť
Počet

21

121

827

1096

Podiel

1,0 %

5,9 %

40,0 %

53,1 %

Počet

510

708

547

300

Podiel

24,7 %

34,3 %

26,5 %

14,5 %

Počet

334

687

718

326

Podiel

16,2 %

33,3 %

34,8 %

15,8 %

Počet

451

698

610

306

Podiel

21,8 %

33,8 %

29,5 %

14,8 %

2 065

Obmedziť nábor nových zamestnancov
2 065

Znížiť odmeňovanie zamestnancov
2 065

Obmedziť benefity pre zamestnancov
2 065

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V prieskume boli zahrnuté otázky týkajúce sa platobnej schopnosti spravodajských jednotiek, ako aj
ich odberateľov. Približne 60,8 % respondentov sa vyjadrilo, že v dôsledku situácie spojenej s
ochorením COVID-19 nebude mať ťažkosti s uhrádzaním splatných záväzkov ich spoločnosti. Zvyšných
39,2 % uviedlo, že očakáva v tejto oblasti ťažkosti. Čo sa týka platobnej disciplíny odberateľov, približne
61,5 % spravodajských jednotiek sa vyjadrilo, že očakáva ťažkosti na strane odberateľa.
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Graf č. 31

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Očakávate v dôsledku situácie
spojenej s ochorením COVID-19 ťažkosti s uhrádzaním splatných záväzkov Vašej
organizácie?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 32

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Očakávate v dôsledku situácie
spojenej s ochorením COVID-19 ťažkosti s platobnou disciplínou Vašich
odberateľov?

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najviac spoločností očakáva zotavenie sa z dôsledkov pandemickej situácie do 1 roka. Túto možnosť v
prieskume označilo 47,3 % respondentov. Do 2 rokov očakáva zotavenie z pandemickej situácie 38,3 %
respondentov a za viac ako 2 roky približne 14,4 %.
Graf č. 33

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Za aké obdobie očakávate, že sa
Vaša organizácia zotaví z dôsledkov pandemickej situácie?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V záverečnom module dotazníka mali spravodajské jednotky možnosť vyjadriť názor na spôsob
určovania výšky minimálnej mzdy. Pozitívny názor na určovanie výšky minimálnej mzdy na úrovni 60 %
priemernej nominálnej mzdy malo 44,4 % spravodajských jednotiek. Na otázku, ktorú formu
minimálnej mzdy by ste preferovali, 56 % spravodajských jednotiek uviedlo celorepublikovú minimálnu
mzdu a 19,8 % z nich by preferovalo odvetvovú minimálnu mzdu.
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Graf č. 34

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ako hodnotíte určovanie výšky
minimálnej mzdy alebo princíp určovania vo výške 60% priemernej nominálnej
mzdy v hospodárstve (ak je dohoda sociálnych partnerov neúspešná)?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Graf č. 35

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Ktorú z nasledovných foriem
minimálnej mzdy by ste preferovali?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

194

Graf č. 36

Odpovede spravodajských jednotiek na otázku: Z nasledovných možností vplyvov
minimálnej mzdy, ak je to relevantné, uveďte dve rozhodujúce podľa ich významu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre
lepšiu zamestnanosť
Dôležitou fázou zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce pomocou zvyšovania a optimalizácie
kvalifikácií je podľa Národnej stratégie zamestnanosti do roku 2020 podpora prehlbovania a zvyšovania
kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť.

1.6.1 Analýza voľných pracovných miest (dopytová stránka trhu práce)
Na Slovensku sa ku koncu mesiaca júl 2020 nachádzalo na trhu práce až 71 298 voľných pracovných
miest (ďalej len „VPM“), pričom prítok VPM za daný mesiac bol vyšší ako ich odtok. Vhodných miest
pre absolventov bolo spolu pre celé Slovensko až 32 627, čo tvorilo až 46 % z celkového počtu VPM.
Tento jav môžeme hodnotiť pozitívne, keďže situácia ohľadne pandémie COVIDU-19 mala celkovo
negatívne dopady na trh práce a ponuku voľných pracovných miest, ich opätovný rast sa dá považovať
za pozvoľné zviechanie sa a opätovné naštartovanie ponuky zo strany firiem.
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Obrázok č. 2

Regionálne diferencovaná koncentrácia voľných pracovných miest podľa krajov v SR
za júl 2020

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Tabuľka č. 18
Poradie

Zoznam najčastejšie inzerovaných voľných pracovných miest v SR za júl 2020
Názov
Počet VPM

1.

Vodiči nákladných automobilov a kamiónov

8 233

2.

Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe

6 760

3.

Zvárači, rezači a spájkovači

2 910

4.

Pomocní pracovníci vo výrobe

2 832

5.

Montážni pracovníci inde neuvedení

2 766

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V tabuľke uvedenej vyššie je päť najčastejšie ponúkaných voľných pracovných miest v rámci celej SR,
pričom ďalšie najčastejšie ponúkané VPM s ponukou nad 2 000 miest boli pracovné pozície ako murári
a podobní pracovníci, pracovníci v sklade, kuchári (okrem šéfkuchárov), čašníci a someliéri, operátori
vysokozdvižných vozíkov a montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení.
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Graf č. 37

Počet voľných pracovných miest podľa vhodnosti pre absolventov v členení podľa
krajov za júl 2020
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SR
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Graf č. 38

Požadovaný stupeň vzdelania pre voľné pracovné miesta v členení podľa krajov za
júl 2020
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

1.6.2 Analýza kvalifikácie UoZ (ponuková stránka trhu práce)
Ponukovú stránku trhu práce v zmysle neuspokojenej ponuky pracovných síl tvoria UoZ – uchádzači
o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých
krajoch. V sledovanom mesiaci sa na území SR nachádzalo spolu až 231 504 UoZ, pričom najviac UoZ
sa vyskytovalo v Prešovskom kraji, ktorí tvorili takmer štvrtinu všetkých uchádzačov o zamestnanie (22
%). Viac ako 19 % uchádzačov pochádzalo z Košického kraja a so 16-imi % uzatvára prvú trojicu
Banskobystrický kraj. Naopak, najmenej UoZ pochádzalo v danom mesiaci z Trnavského kraja (len 7 %
zo všetkých UoZ), ďalej z Bratislavského kraja (8 %) a z Trenčianskeho kraja (8 %).
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Obrázok č. 3

Regionálne diferencovaná koncentrácia uchádzačov o zamestnanie podľa krajov v SR
za júl 2020

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri hlbšom skúmaní štruktúry UoZ v jednotlivých krajoch sa zistilo, že v každom kraji tvoria prevažnú
polovicu zo všetkých UoZ práve ženy, pričom najväčší podiel žien na všetkých UoZ je v Nitrianskom kraji
(56 %) a naopak najnižší je v Žilinskom kraji, kde je ich podiel necelých 52 %.
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Graf č. 39

Členenie UoZ podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 v SR za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 40

Členenie UoZ podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 v jednotlivých krajoch za
júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Rozloženie UoZ podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 ukázalo, že štruktúra je vo väčšine krajov podobná,
minimálne v najzastúpenejších sekciách tejto klasifikácie, napríklad najzastúpenejšou sekciou (mimo
prvú kategóriu, ktorou opäť boli UoZ bezprostredne pred evidenciou bez zamestnania) boli UoZ
z priemyselnej výroby, pričom táto sekcia bola najpočetnejšie zastúpená takmer vo všetkých krajoch.
Ďalšou vysoko početne zastúpenou bola sekcia veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel a motocyklov a verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie. Najmenej UoZ
bolo zo sekcie činnosti domácností ako zamestnávateľov, resp. činnosti extrateritoriálnych organizácií
a združení.
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Graf č. 41

Členenie UoZ podľa sekcií SK NACE Rev. 2 v SR za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 42

Členenie UoZ podľa sekcií SK NACE Rev. 2 v jednotlivých krajoch za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Dôležitým z hľadiska uplatnenia UoZ na trhu práce je aj, už spomínané, najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Jeho analýzou sa zistilo, že najväčšou skupinou sú UoZ so stredným odborným vzdelaním a tvoria viac
ako štvrtinu všetkých uchádzačov (27 %). Za nimi nasledujú UoZ s úplným stredným odborným
vzdelaním (26 %) a UoZ so základným vzdelaním (23 %). Naopak najmenej UoZ je zo skupiny s
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (len necelých 0,4 %) a s vyšším odborným vzdelaním
(0,45 %).
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Graf č. 43

Členenie UoZ podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v SR za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Graf č. 44

Členenie UoZ podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v jednotlivých krajoch za
júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vekovej štruktúry UoZ sa jednotlivé skupiny ukázali ako pomerne vyrovnane zastúpené.
Zarážajúce je však percento celkového podielu mladých ľudí vo vekovej kategórií 20-24 rokov a 25-29
rokov. Tieto dve skupiny spolu tvoria až 25 % zo všetkých UoZ. Vysoký je tiež podiel UoZ vo vekovej
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kategórií 60 rokov a viac, pričom tí tvoria až 6 % zo všetkých UoZ, ak by sme k nim pridali UoZ z vekovej
kategórie 55-59 rokov, tvorili by spolu až 17 %-ný podiel. Pri skupine mladých ľudí vo veku do 29 rokov
to poukazuje na problém, keď mladí ľudia predčasne odchádzajú z procesu vzdelávania a nepokračujú
v ďalšom vzdelávaní, či si volia neadekvátne odbory vzdelávania pre vhodné uplatnenie na trhu práce,
čoho následkom na ňom vznikajú disparity a priepasť medzi požadovanými vedomosťami
a zručnosťami a ponukou zručností zo strany absolventov. Nezamestnanosť u mladých ľudí je tiež
nebezpečná z hľadiska náchylnosti upadnutia do dlhodobej nezamestnanosti pre nedostatok ich
praktických zručností, ktoré môžu získať len v pracovnom procese a toho následkom môže byť aj
upadnutie do chudoby. Z hľadiska ľudí vo vyšších vekových kategóriách môže tento údaj vypovedať
o neefektívnosti využívania dostupných pracovných síl na trhu práce, kedy nevhodnou politikou na
trhu práce pri zapájaní týchto ľudí do pracovného procesu nie je možné plne využiť ich potenciál, ktorý
táto pracovná sila dokáže ponúknuť aj keď sa na trhu práce nachádza nedostatok pracovných síl.
Graf č. 45
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 46

Členenie UoZ podľa veku v jednotlivých krajoch za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska štruktúry UoZ sa skúmal aj podiel znevýhodnených UoZ na celkovom počte všetkých
uchádzačov. Znevýhodnení UoZ tvoria prevažnú časť všetkých uchádzačov v každom kraji, a to
v rozmedzí od 66 % v Bratislavskom kraji až po 86 % v Prešovskom kraji. Najzastúpenejšou skupinou zo
všetkých znevýhodnených UoZ boli občania, ktorí 12 kalendárnych mesiacov nemali pravidelne platené
zamestnanie, po nich nasledovali dlhodobo nezamestnaní a občania, ktorí mali vzdelanie nižšie ako
stredné odborné, čím sa znova preukazuje dôležitosť adekvátneho vzdelania a zručností pre úspešné
uplatnenie na trhu práce. Poslednou široko zastúpenou skupinou boli občania starší ako 50 rokov veku.
Na druhej strane spektra sa nachádzali štátni príslušníci tretej krajiny – azyl/doplnková ochrana či
osamelí občania, ktorí vykonávajú starostlivosť o odkázanú osobu/starajúci sa o dieťa.
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Graf č. 47

Porovnanie znevýhodnených UoZ na celkovom počte UoZ v jednotlivých krajoch SR
za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Graf č. 48

Členenie znevýhodnených UoZ v jednotlivých krajoch SR za júl 2020
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Poslednou kategóriou pri skúmaní štruktúry UoZ je dĺžka ich nezamestnanosti. Pozitívnym je fakt, že
polovica UoZ je evidovaných na úrade PSVR sú nezamestnaní v rozmedzí do 3 (necelých 25 %) alebo 36 mesiacov (necelých 26 %) a spolu tvoria 50 %. Tento jav môže byť v sledovanom mesiaci (júl 2020)
spôsobený aj vysokým počtom absolventov, ktorí v danom čase ukončujú svoje vzdelávanie
a v priebehu letných mesiacov si hľadajú svoje prvé zamestnanie. Pomerne alarmujúce je, že takmer
tretinu (29 %) všetkých UoZ tvoria dlhodobo nezamestnaní a nezamestnaní dlhšie ako 48 mesiacov,
ktorí tvoria až 11 % z celkového počtu. Môžeme teda sledovať pomerne výrazný problém s dlhodobou
nezamestnanosťou, ktorý je pre efektívne fungovanie trhu práce v podmienkach SR nutné riešiť.
Graf č. 49

Členenie uchádzačov o zamestnanie na základe doby trvania nezamestnanosti v SR
za júl 2020 (v mesiacoch)
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 50

Členenie UoZ podľa dĺžky trvania nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR za júl
2020 (v mesiacoch)
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Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyhodnotenie zistení
Z porovnania počtu VPM a UoZ podľa jednotlivých krajov vyplýva: bilancia počtu VPM a UoZ
v jednotlivých krajoch nie je pozitívna pre uchádzačov o zamestnanieUoZ takmer v žiadnom kraji,
okrem Bratislavského kraja. Najväčší nesúlad sa nachádza v Prešovskom kraji, kde chýba celkovo
45 395 voľných pracovných miest, naopak najlepšia situácia je v Bratislavskom kraji, kde je o 8 625
voľných pracovných miest viac, ako uchádzačov o zamestnanie.
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Graf č. 51

Porovnanie bilancie UoZ a VPM v jednotlivých krajoch SR za júl 2020

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Tabuľka č. 19
Poradie

Rozdiel medzi ponukou a dopytom na trhu práce na základe požadovaného
a ponúkaného vzdelania za júl 2020 v SR
Požadované vzdelanie (VPM)
Ponúkané vzdelanie (UoZ)

1.

Základné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

2.

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

3.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Základné vzdelanie

4.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

5.

Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

Neukončené základné vzdelanie

6.

Neukončené základné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

7.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

8.

Vyššie odborné vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

9.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie
(gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

10.

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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V tabuľke sú uvedené jednotlivé stupne vzdelania, podľa početnosti požadovaného stupňa vzdelania
zo strany zamestnávateľov na základe uverejnenej ponuky VPM a na základe početnosti UoZ. Najväčšie
rozdiely boli zaznamenané pri úplnom strednom odbornom vzdelaní, kedy ponuka zo strany UoZ široko
prevažuje dopyt až o 54 991 UoZ. Po ňom nasleduje stredné odborné vzdelanie a vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa. Opačne, situácia pre UoZ je priaznivá pre uchádzačov s nižším stredným
odborným vzdelaním, kde je počet VPM vyšší ako počet UoZ o 14 005 voľných pracovných miest.
Tabuľka č. 20

Rozdiel medzi ponukou a dopytom na trhu práce na podľa hlavných tried
zamestnaní SK ISCO-08 za júl 2020 v SR

Poradie Požadované SK ISCO (VPM)

Ponúkané SK ISCO (UoZ)

1.

Operátori a montéri strojov a zariadení

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

2.

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

Pracovníci v službách a obchode

3.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Operátori a montéri strojov a zariadení

4.

Pracovníci v službách a obchode

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

5.

Špecialisti

Administratívni pracovníci

6.

Administratívni pracovníci

Technici a odborní pracovníci

7.

Technici a odborní pracovníci

Špecialisti

8.

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci

9.

Kvalifikovaní pracovníci v
poľnohospodárstve, lesníctve a
rybárstve

Kvalifikovaní pracovníci v
poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

Príslušníci ozbrojených síl

Príslušníci ozbrojených síl

10.

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

Podobne sa nachádzajú rozdiely v ponúkaných kvalifikáciách a dopytovaných kvalifikáciách zo strany
zamestnávateľov. Najväčší rozdiel sa nachádza v hlavnej triede Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci,
kde je počet UoZ o 20 392 uchádzačov vyšší ako počet voľných pracovných miest. Obdobne je to aj pri
hlavnej triede Pracovníci v službách a obchode a hlavnej triede Administratívni pracovníci. Najlepšia
situácia pre uchádzačov o zamestnanie je v hlavnej triede Operátori a montéri strojov a zariadení,
v ktorej je počet VPM vyšší ako počet UoZ, a to o 12 469 pracovných miest, okrem nej bola pozitívna
bilancia pre UoZ už len v hlavnej triede Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde bola ponuka VPM
vyššia o 4 903 miest ako UoZ.
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Graf č. 52

Doplnenie nových jednotiek zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08 v rámci
národného projektu Sektorovo riadené inovácie k 31. 9. 2020 v členení podľa
hlavných tried

8; 6%

4; 3%

2; 2%

Zákonodarcovia, riadiaci
pracovníci

7; 6%

Špecialisti
1; 1%

8; 6%

Technici a odborní pracovníci
Administratívni pracovníci

27; 21%

Pracovníci v službách a
obchode

70; 55%

Kvalifikovaní pracovníci a
remeselníci
Operátori a montéri strojov a
zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISTP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Národná stratégia zamestnanosti reflektuje význam projektu Sektorovo riadenými inováciami k
efektívnemu trhu práce resp. Národná sústava povolaní. Jej významom jej je vytvorenie komplexného
systému popisu jednotlivých pracovných miest, pričom dôležitou súčasťou je dopĺňanie nových
jednotiek zamestnaní do národnej klasifikácie SK ISCO-08. Najvyšší počet nových jednotiek zamestnaní
predstavujú špecialisti, a to až 55 %. To reflektuje vysokú dynamiku vývoja na trhu práce, ktorá
ovplyvňuje práve vysokokvalifikované zamestnania. Tento trend možno vidieť aj v hlavnej triede
Technici a odborní pracovníci, do ktorej pribudlo 27 nových jednotiek zamestnaní, čo predstavuje 21 %
z celkového počtu doplnených jednotiek zamestnaní. Ostatné hlavné triedy majú výrazne nižší podiel
na novo doplnených jednotkách zamestnaní. V dvoch hlavných triedach pribudlo zhodne po osem
nových jednotiek zamestnaní, pričom ide o hlavné triedy Pracovníci v službách a obchode a o hlavnú
triedu Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.
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Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu
inovácií do NŠZ
Podpora inovácií podľa Uznesenia vlády SR č. 239 zo dňa 19. apríla 2020 k návrhu Programového
vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 25 zohráva nezastupiteľnú úlohu v rozvoji slovenskej
spoločnosti, a to tak z technologického a vedomostného aspektu, ako aj z hľadiska sociálnej
a zdravotnej situácie obyvateľstva. Prioritou vlády SR je postupné zvyšovanie reálneho financovania
vedy a výskumu v SR, najmä s dôrazom na kvalitu a konkurencieschopnosť výsledkov vedecko výskumných aktivít realizovateľných v praxi. So zámerom zlepšovania financovania vedy a výskumu
bude vláda SR cielenými investíciami do ľudských zdrojov, technickej infraštruktúry a zefektívňovania
procesov zvyšovať kvalitu a transparentnosť predkladaných, hodnotených a realizovaných projektov.
Vláda SR taktiež podporí zviditeľňovanie vedy a výskumu v spoločnosti a zváži presun všetkých
kompetencií a finančných prostriedkov na vedu, výskum a inovácie do jedného rezortu. Na princípe
vyváženého zdieľania rizika aj výnosov vláda SR zavedie motivačné mechanizmy pre súkromný sektor
na investície do vedy a výskumu, ako aj na podporu partnerstiev súkromných firiem a verejných
inštitúcií. Vláda SR tiež zváži obnovenie štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré podporujú rozvoj
podnikov v perspektívnych odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a navyše podporujú domáci
výskum a inovačnú dynamiku.
Zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikov v SR a jej regiónov je determinované najmä cieleným
prepájaním zamestnávateľských, vzdelávacích a vedecko-výskumných organizácií, a to v súlade
s prioritami Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR,
prijatého na najvyššej úrovni sociálnymi partnermi združenými v Hospodárskej a sociálnej rade SR 26.
Osobitnú pozornosť venujú sociálni partneri nevyhnutnosti prehlbovania integrácie a ukotvenia
kľúčových odvetví ekonomických činností v SR, ktoré zvyšujú domácu pridanú hodnotu, vrátane
spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a ich vzájomného sieťovania so školami a výskumnovývojovými pracoviskami, ako aj systematicky realizovanej aktualizácii Stratégie výskumu a inovácií pre

25 VLÁDA SR. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Národná rada Slovenskej
republiky. Program schôdzí. Detail parlamentnej tlače č. 68. [online]. 2020. [cit. 2020-09-03]. Dostupné na
internete: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477513> .
26 ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online].
2017. [cit. 2020-09-03]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> .
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inteligentnú špecializáciu SR vzhľadom na zásadné zmeny v ekonomike, predikcie budúceho vývoja
a megatrendov v spoločnosti.
Nadväzne na predchádzajúce výstupy SRI, charakterizujúce vývoj zamestnanosti v podnikovom
výskume a vývoji, ako aj agregovaných výdavkov na podnikový výskum a vývoj v SR, je v aktuálne
vypracovanej Priebežnej správe č. 7 podrobnejšie uvedená dynamika výskumno-vývojových činností
v členení podľa jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR a druhu výdavkov na podnikový
výskum a vývoj. Výsledky sú vyjadrené osobitne v rozdelení na bežné výdavky (vrátane osobných
nákladov a ostatných bežných nákladov) a kapitálové výdavky, ktoré boli vynakladané na podnikový
výskum a vývoj v SR za sledované obdobie rokov 2009 až 2018.
Publikované výsledky vývoja predmetných výdavkov sú vypracované v štruktúre funkčných väzieb
ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 na
základe údajových zdrojov Štatistického úradu EÚ (Eurostatu).27 V súlade s harmonizovanou
európskou metodikou zahrňujú kapitálové výdavky na výskum a vývoj tie podnikové výdavky, ktoré
boli vynaložené na pozemky a budovy, stroje a zaradenia, kapitalizovaný počítačový softvér používaný
vo vnútornom výskume a vývoji a ostatné produkty duševného vlastníctva (napr. know-how, patenty,
priemyselné a úžitkové vzory).
V bežných výdavkoch na výskum a vývoj sú obsahovo zahrnuté osobné náklady zamestnancov vo
výskume a vývoji, odmeny podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane
konzultantov a prenajatých osôb, prostriedky poskytnuté osobám v rámci výskumno-vývojových
grantov, štipendiá pre študentov doktorandského štúdia, ktorí nie sú zamestnancami podniku, nákup
materiálu a služieb na výskum a vývoj, ako aj ostatné bežné náklady.
Ostatné bežné náklady zahrňujú podnikové výdavky za vykonávanie nepriamych služieb, napr.
pomernú časť výdavkov za upratovanie, údržbu, činnosť bezpečnostnej služby, knižníc, výpočtových
stredísk rutinného charakteru a pod.28

27 EUROSTAT. Eurostat database. Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance. DATAEXPLORER_PRODmanaged12.
[online].
2020.
[cit.
2020-09-25]. Dostupné na internete:
<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang=en> .
28 Osobné náklady aj ostatné bežné náklady sú súčasťou bežných výdavkov. I keď doslovne môžu pojmy
„náklady“ a „výdavky“ vyjadrovať odlišné ekonomické kategórie, „bežné výdavky“, „osobné náklady“,
„ostatné bežné náklady“ sú oficiálne zavedené slovné spojenia v oblasti vykazovania výskumu a vývoja.
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Z podrobnej štruktúry údajov o podnikovom výskume a vývoji za roky 2009 až 2018 vyplýva, že
v rámci celej SR došlo v sledovanom období k zvýšeniu bežných výdavkov na podnikový výskum a vývoj
v cenách aktuálneho roka z približne 113,4 mil. EUR v roku 2009 na viac ako 375,8 mil. EUR v roku 2018,
čo predstavovalo relatívne zvýšenie o viac ako 231,3 %. Po zohľadnení zmeny cenovej hladiny a kúpnej
sily peňažnej jednotky v priebehu času prostredníctvom prepočtu hodnôt na stále ceny roku 2005
možno identifikovať zvýšenie bežných výdavkov na podnikový výskum a vývoj v SR o viac ako 341,2 mil.
EUR, t. j. o približne 211,3 %.
Osobné náklady na podnikový výskum a vývoj dosiahli v SR v bežných cenách za rok 2018 hodnotu viac
ako 188,8 mil. EUR, čo bolo o viac ako 137,5 mil. EUR viac ako v roku 2009. Po prepočte na stále ceny
roku 2005 bola úroveň osobných nákladov na podnikový výskum a vývoj v roku 2018 približne 252,7
mil. EUR, pričom v porovnaní s rokom 2009 bolo zaznamenané zvýšenie o viac ako 179,5 mil. EUR, t. j.
o približne 245,3 %. Podiel osobných nákladov na bežných výdavkoch sa počas sledovaného obdobia
zvýšil z približne 45,3 % v roku 2009 na viac ako 50,2 % v roku 2018.
Kapitálové výdavky na podnikový výskum a vývoj v SR vyjadrené v cenách bežného obdobia boli v roku
2018 na úrovni približne 30,2 mil. EUR, čo bolo o viac ako 19,2 mi. EUR viac ako v roku 2009. Po
prepočte na stále ceny roku 2005, zohľadňujúce vplyv zmeny cenovej hladiny v čase, možno
konštatovať zvýšenie kapitálových výdavkov na podnikový výskum a vývoj z približne 15,6 mil. EUR
v roku 2009 na približne 40,4 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo v stálych cenách relatívne
zvýšenie o 159,4 %. Podiel kapitálových výdavkov na celkových podnikových výdavkoch na výskum
a vývoj sa v sledovanom období znížil z takmer 8,8 % v roku 2009 na viac ako 7,4 % v roku 2018, t. j.
približne o 1,4 percentuálneho bodu.
Doména inteligentnej špecializácie „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“
Doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“ obsahuje ekonomické činnosti realizované v divízii
SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov a v divízii 30 Výroba ostatných
dopravných prostriedkov.
V rámci divízie 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov počas rokov 2009 až 2018 prišlo
k výraznému zvýšeniu bežných výdavkov podnikov na výskumno-vývojovú činnosť, a to z približne 17,3
mil. EUR v roku 2009 na viac ako 104,6 mil. EUR v roku 2018 v cenách bežného obdobia, čo
predstavovalo relatívne zvýšenie bežných výdavkov o viac ako 506,4 %. Po prepočte na stále ceny roku
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2005 predstavovalo zvýšenie bežných výdavkov na podnikový výskum a vývoj v divízii viac ako 115,3
mil. EUR, keďže v roku 2009 boli bežné výdavky na úrovni približne 24,6 mil. EUR a v roku 2018 už
presiahli 139,9 mil. EUR v stálych cenách roku 2005. Osobné náklady na podnikový výskum a vývoj
v rámci divízie 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov dosiahli za rok 2018 úroveň viac ako
32,3 mil. EUR, čo bola v porovnaní s rokom 2009 v bežných cenách hodnota vyššia o viac ako 29,2 mil.
EUR. Po prepočte na stále ceny roku 2005 dosiahla suma osobných nákladov v podnikovom výskume
a vývoji v roku 2018 približne 43,3 mil. EUR, čo v porovnaní s rokom 2009 znamenalo dominantné
zvýšenie o viac ako 38,8 mil. EUR, t. j. o približne 860,2 %. Podiel osobných nákladov na bežných
výdavkoch podnikového výskumu a vývoja počas sledovaného obdobia dosiahol zvýšenie z približne
18,4 % v roku 2009 na viac ako 30,9 % v roku 2018. Kapitálové výdavky na podnikový výskum a vývoj
v rámci divízie 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov v cenách bežného obdobia dosiahli
v roku 2018 viac ako 13,2 mil. EUR, čo bolo o viac ako 10,8 mi. EUR viac oproti roku 2009. Po zohľadnení
vplyvu zmien cenovej hladiny prepočítaním hodnôt na stále ceny roku 2005 bolo identifikované
zvýšenie kapitálových výdavkov na podnikový výskum a vývoj z viac ako 3,3 mil. EUR v roku 2009 na
približne 17,6 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo relatívne zvýšenie kapitálových výdavkov
o približne 426,1 %. Z hľadiska podielu kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch vynakladaných
podnikmi na výskum a vývoj prišlo v sledovanom období k jeho miernemu zníženiu, a to z približne
12,0 % v roku 2009 na približne 11,2 % v roku 2018.
Aj v podnikoch pôsobiacich v rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 30 Výroba ostatných
dopravných prostriedkov bolo za sledované obdobie rokov 2009 až 2018 zaznamenané zvýšenie
bežných výdavkov na výskumno-vývojovú činnosť, a to z približne 6,1 mil. EUR v roku 2009 na viac ako
8,9 mil. EUR v roku 2018 kvantifikovaných v cenách bežného obdobia. Relatívne zvýšenie bežných
výdavkov vyjadrených v bežných cenách tak bolo približne o 46,3 %. Relatívne zvýšenie bežných
výdavkov na výskum a vývoj kvantifikované v stálych cenách roku 2005 dosiahlo približne 37,5 %,
keďže suma bežných podnikových výskumno-vývojových výdavkov za rok 2018 bola v stálych cenách
roku 2005 na úrovni viac ako 11,9 mil. EUR, čo bolo o viac ako 3,2 mil. EUR viac v porovnaní s rokom
2009. Osobné náklady na podnikový výskum a vývoj v rámci divízie 30 Výroba ostatných dopravných
prostriedkov zaznamenali medzi rokmi 2009 a 2018 zvýšenie z približne 844 tis. EUR na viac ako 2,2
mil. EUR v bežných cenách. To predstavovalo v stálych cenách roku 2005 zvýšenie z približne 1,2 mil.
EUR na viac ako 2,9 mil. EUR, t. j. zvýšenie o viac ako 147,8 %. Podiel osobných nákladov na bežných
výdavkoch určených na podnikový výskum a vývoj sa zvýšil z približne 13,8 % v roku 2009 na viac ako
24,8 % v roku 2018. Kapitálové výdavky na podnikový výskum a vývoj v rámci divízie dosiahli za rok
2018 hodnotu približne 242 tis. EUR v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo
216

približne 324 tis. EUR. Divízia 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov sa vyznačuje značným
podielom ostatných bežných nákladov (zahŕňajúcich výdavky za vykonávanie nepriamych služieb, napr.
pomernú časť výdavkov za upratovanie, údržbu, činnosť bezpečnostnej služby, knižníc, výpočtových
stredísk rutinného charakteru a pod.) na celkových výdavkoch na výskumno-vývojové činnosti
v podnikoch. Za rok 2018 dosiahli ostatné bežné náklady na podnikový výskum a vývoj v divízii viac ako
6,7 mil. EUR v bežných cenách, t. j. takmer 9,0 mil. EUR v stálych cenách roku 2005. Relatívne zvýšenie
ostatných bežných nákladov v sledovanom období dosiahlo približne 27,5 % v bežných cenách, čo
predstavovalo v ekvivalente stálej cenovej hladiny prepočítanej na rok 2005 približne 19,8 % a podiel
ostatných bežných nákladov na celkových výdavkoch podnikov na výskum a vývoj v divízii dosiahol
v priemere za sledované obdobie približne 67,4 %.
Doména inteligentnej špecializácie „Priemysel pre 21. storočie“
Priemysel pre 21. storočie“, ako jedna z domén inteligentnej špecializácie SR, obsahuje nasledovné
divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 20 Výroba chemikálií a chemických produktov,
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 24 Výroba a spracovanie kovov, 25 Výroba kovových konštrukcií
okrem strojov a zariadení, 27 Výroba elektrických zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n.
Súčasťou domény je aj divízia 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorá však
aktuálne figuruje bez údajového pokrytia štruktúry výdavkov v podnikovom výskume a vývoji.
Divízia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií a chemických produktov
v priebehu sledovaného obdobia rokov 2009 až 2018 zaznamenala zvýšenie bežných výdavkov
realizovaných v podnikovom výskume a vývoji z viac ako 2,6 mil. EUR na približne 3,1 mil. EUR, t. j.
približne o 15,5 % v bežných cenách aktuálnych rokov. Z hľadiska ekvivalentu stálych cien roku 2005
bolo predmetné zvýšenie bežných výdavkov v sledovanom období približne o 8,5 %, keďže sa suma
bežných výdavkov za rok 2018 dostala na úroveň viac ako 4,1 mil. EUR v stálych cenách roku 2005.
Hodnota osobných nákladov určených na podnikový výskum a vývoj v období rokov 2009 až 2018
v rámci divízie sa zvýšila v bežných cenách len veľmi mierne, a to približne o 1,6 % na úroveň takmer
1,5 mil. EUR v roku 2018. Po zohľadnení zmeny cenovej hladiny tak došlo v sledovanom období
k poklesu osobných nákladov v stálych cenách o takmer 4,5 % na približne 2,0 mil. EUR v parite kúpnej
sily roku 2005. K zníženiu došlo taktiež v oblasti kapitálových výdavkov na podnikový výskum a vývoj
v divízii 20 Výroba chemikálií a chemických produktov. V bežných cenách predstavoval pokles
kapitálových výdavkov približne 18,0 % a v stálych cenách približne 23,0 %. Na druhej strane sa výrazne
zvýšili ostatné bežné náklady na podnikový výskum a vývoj, zahrňujúce tiež služby realizované
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dodávateľským spôsobom, a to v bežných cenách o viac ako 32,3 % na takmer 1,6 mil. EUR v roku 2018
a v stálych cenách roku 2005 o približne 24,4 % na viac ako 2,1 mil. EUR v roku 2018. Podiel
kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch na podnikový výskum a vývoj v divízii 20 Výroba
chemikálií a chemických produktov počas rokov 2009 až 2018 poklesol približne o 4,2 percentuálneho
bodu, pričom na druhej strane podiel ostatných bežných nákladov sa za rovnaké obdobie zvýšil o viac
ako 7,6 percentuálneho bodu.
V divízii ekonomických činností 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu bolo v sledovanom období
zaznamenané zvýšenie bežných výdavkov na podnikový výskum a vývoj o takmer 9,5 mil. EUR
v bežných cenách, t. j. o približne 102,9 % na 18,7 mil. EUR. V stálych cenách roku 2005 to znamenalo
zvýšenie o približne 90,6 % na hodnotu takmer 25,0 mil. EUR v roku 2018. Hodnota osobných nákladov
zaznamenala od roku 2009 do roku 2018 zvýšenie približne o 394,9 %, a to na úroveň takmer 12,0 mil.
EUR v bežných cenách. V ekvivalente stálych cien roku 2005 sa výška osobných nákladov v roku 2018
dostala na úroveň viac ako 15,9 mil. EUR, čo bolo o približne 365,1 % viac v porovnaní s rokom 2009.
Podiel osobných nákladov na bežných výdavkoch podnikového výskumu a vývoja v divízii 22 Výroba
výrobkov z gumy a plastu sa počas sledovaného obdobia zvýšil z približne 26,1 % na viac ako 63,6 %.
Značné zvýšenie nastalo taktiež u kapitálových výdavkov na podnikový výskum a vývoj, pričom za rok
2018 dosiahli úroveň viac ako 3,3 mil. EUR v bežných cenách, resp. 4,4 mil. EUR v stálych cenách, čím
sa ich podiel na celkových výdavkoch na podnikový výskum a vývoj v rámci divízie zvýšil na viac ako
15,0 %.
Divízia SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie kovov je kvôli dostupnosti aktuálnych údajov
charakterizovaná za obdobie rokov 2010 až 2018, t. j. komparácie majú o jeden kalendárny rok kratší
interval v rámci domény. V divízii nastalo v uvedenom časom období zvýšenie bežných výdavkov na
podnikový výskum a vývoj v bežných cenách na viac ako 4,1 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo
približne 15,7 %-ný relatívny nárast. V stálych cenách roku 2005 dosiahlo relatívne zvýšenie bežných
výdavkov podnikového výskumu a vývoja v rámci divízie približne 9,3 %, a to s absolútnou hodnotou
bežných výdavkov v roku 2018 viac ako 5,5 mil. EUR. Osobné náklady podnikového výskumu a vývoja
v bežných cenách dosiahli v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov v roku 2018 hodnotu viac ako 3,0 mil.
EUR (s relatívnym zvýšením v sledovanom období o viac ako 37,0 %), čo v stálych cenách zodpovedalo
ekvivalentu približne 4,0 mil. EUR (pri relatívnom zvýšení o 29,4 %). Ostatné bežné náklady sa
v sledovanom období znížili v bežných cenách na približne 1,1 mil. EUR v roku 2018, resp. v stálych
cenách na približne 1,5 mil. EUR, pričom ich podiel na celkových výdavkoch podnikového výskumu
a vývoja dosiahol v roku 2018 približne 26,8 %. Na druhej strane podiel kapitálových výdavkov na
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celkových výdavkoch podnikov určených na výskum a vývoj poklesol z viac ako 5,2 % v roku 2010 na
menej ako 1,0 % v roku 2018.
V rámci ekonomických činností SK NACE Rev. 2 začlenených do divízie 25 Výroba kovových konštrukcií
okrem strojov a zariadení bolo za kompletné sledované obdobie rokov 2009 až 2018
identifikované zvýšenie bežných výdavkov podnikového výskumu a vývoja v bežných cenách z približne
4,8 mil. EUR v roku 2009 na viac ako 10,1 mil. EUR v roku 2018. To znamenalo relatívny nárast
o približne 111,0 % v bežných cenách. V ekvivalente stálych cien boli bežné alokácie podnikov určené
na výskum a vývoj za rok 2018 na úrovni približne 13,6 mil. EUR, t. j. približne o 98,3 % vyššie, ako za
rok 2009. Osobné náklady určené na podnikový výskum a vývoj v divízii 25 Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení boli v roku 2018 na úrovni približne 5,1 mil. EUR v bežných
cenách, čo prostredníctvom vyjadrenia v ekvivalente stálych cien predstavovalo sumu takmer 6,9 mil.
EUR. Podiel osobných nákladov na bežných výdavkoch podnikového výskumu a vývoja počas
sledovaného obdobia poklesol približne z 56,5 % na 50,5 %. Na druhej strane v podnikovom výskume
a vývoji nastalo výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov, ktoré dosiahli za rok 2018 úroveň približne
2,4 mil. EUR v bežných cenách, resp. 3,1 mil. EUR v stálych cenách, čím vzrástol podiel kapitálových
výdavkov na celkových výdavkoch podnikového výskumu a vývoja v rámci divízie z 3,3 % v roku 2009
na viac ako 18,7 % v roku 2018.
Pozitívny vývoj bol v období rokov 2009 až 2018 evidentný taktiež v rámci divízie ekonomických
činností SK NACE Rev. 2 27 Výroba elektrických zariadení, kde nastalo zvýšenie bežných výdavkov
podnikového výskumu a vývoja z približne 5,9 mil. EUR na viac ako 47,1 mil. EUR v bežných cenách, čo
predstavovalo nárast o viac ako 696,7 %. V ekvivalente stálych cien roku 2005 boli alokácie na bežné
výdavky podnikového výskumu a vývoja v rámci divízie v roku 2018 približne o 648,8 % vyššie, ako
tomu bolo v roku 2009, keďže v roku 2018 dosiahli viac ako 63,0 mil. EUR v stálych cenách. Osobné
náklady dosiahli za rok 2018 hodnotu približne 13,8 mil. EUR v bežných cenách, čo zodpovedalo
približne 18,4 mil. EUR v ekvivalente stálych cien roku 2005. Relatívne nárasty osobných nákladov boli
približne 247,3 % v bežných cenách, resp. 226,3 % v stálych cenách, pričom podiel osobných nákladov
na bežných výdavkoch podnikového výskumu a vývoja dosiahol v roku 2018 približne 29,2 %. V divízii
27 Výroba elektrických zariadení prišlo taktiež k značnému nárastu kapitálových výdavkov
smerovaných na výskum a vývoj v podnikoch, pričom tieto sa z minimálnej úrovne na začiatku
sledovaného obdobia zvýšili na približne 1,1 mil. EUR v bežných cenách, resp. 1,4 mil. EUR v stálych
cenách na konci obdobia (v roku 2018).
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Podobne ako v divízii 27 Výroba elektrických zariadení nastal výrazný nárast bežných výdavkov na
výskumno-vývojové činnosti aj v podnikoch pôsobiacich v divízii 28 Výroba strojov a zariadení i. n. Za
sledované obdobie rokov 2009 až 2018 tu bolo v bežných cenách zaznamenané zvýšenie bežných
výskumno-vývojových výdavkov z 5,2 mil. EUR v roku 2009 na 37,4 mil. EUR v roku 2018, čo znamenalo
relatívny nárast o viac ako 612,7 %. V ekvivalente stálej cenovej úrovne roku 2005 boli príslušné
výdavky v roku 2018 na úrovni viac ako 50,0 mil. EUR, t. j. o 569,7 % vyššie, ako tomu bolo za rok 2009.
Osobné náklady na zamestnancov podnikového výskumu a vývoja dosiahli v roku 2018 úroveň
približne 23,6 mil. EUR v bežných cenách, t. j. približne 31,6 mil. EUR v cenách roku 2005, takže ich
relatívny nárast predstavoval 725,0 %, resp. 675,2 %. Na celkovej sume bežných výdavkov
podnikového výskumu a vývoja tvorili osobné náklady v roku 2018 približne 63,1 %, čo bolo o takmer
8,6 percentuálneho bodu viac v porovnaní s rokom 2009. Podiel kapitálových výdavkov na celkových
výskumno-vývojových výdavkoch v podnikoch predmetnej divízie počas sledovaného obdobia poklesol
z takmer 8,0 % na necelých 2,7 %, pričom absolútna hodnota kapitálových výdavkov v roku 2018 bola
približne 1,0 mil. EUR v bežných cenách, resp. takmer 1,4 mil. EUR v stálych cenách.
Doména inteligentnej špecializácie „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“
Doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ zahrňuje v oblasti hlavných relevantných činností
divíziu 26 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov a divíziu 62 Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby. Doména taktiež zahrňuje činnosti kreatívneho
priemyslu, ktorý predstavuje perspektívny segment ekonomiky na základe individuálneho tvorivého
vkladu či umeleckého nadania na vyššej úrovni pridanej hodnoty práce a poznatkov. Ide o činnosti
založené na zhodnocovaní duševného vlastníctva s funkčnými väzbami na divíziu 72 Vedecký výskum
a vývoj. Kreatívny priemysel siaha od vytvárania podmienok pre tvorivú činnosť, cez výrobu až po
redizajn jej výsledkov a výrazne podporuje možnosti rozvoja podnikania. Kreatívny priemysel tak
zohráva kľúčovú úlohu ako katalyzátor a šíriteľ inovácií, pričom sa jeho vplyv neobmedzuje iba na
oblasť kultúry a tvorivosti, ale zasahuje do mnohých ďalších odvetví.29
Bežné výdavky na podnikový výskum a vývoj v rámci divízie 26 Výroba počítačov, elektronických
a optických výrobkov sa za obdobie rokov 2009 až 2018 zvýšili z približne 1,1 mil. EUR na viac ako
6,7 mil. EUR v bežných cenách, čo bolo v stálych cenách roku 2005 ekvivalentné zvýšeniu z takmer
1,6 mil. EUR na viac ako 8,9 mil. EUR. Tým nastalo relatívne zvýšenie bežných výdavkov o približne
29 MINISTERSTVO KULTÚRY SR. Kultúrny a kreatívny priemysel. [online]. 2020. [cit. 2020-09-26]. Dostupné na
internete: <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html> .
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497,2 % v bežných cenách, čo bolo v stálych cenách o viac ako 461,2 %. Relatívny nárast osobných
nákladov v rámci podnikového výskumu a vývoja predstavoval za sledované obdobie v bežných cenách
približne 594,6 % a v stálych cenách viac ako 552,6 %. Absolútna hodnota osobných nákladov na
podnikový výskum a vývoj v divízii 26 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov presiahla
v roku 2018 úroveň 5,1 mil. EUR v bežných cenách, čo bolo ekvivalentné úrovni viac ako 6,8 mil. EUR
v stálych cenách. Podiel osobných nákladov na bežných výdavkoch podnikového výskumu a vývoja sa
tak zvýšil z približne 65,4 % na viac ako 76,1 %. Súčasne došlo k zvýšeniu podielu kapitálových výdavkov
na celkových výdavkoch výskumno-vývojového charakteru v podnikoch na viac ako 5,4 %, a to
s absolútnou hodnotou približne 383 tis. EUR v bežných cenách za rok 2018, resp. 512 tis. EUR v stálych
cenách.
Pri podrobnejšej charakteristike podnikového výskumu a vývoja za divíziu ekonomických činností
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby pokrýva sledované obdobie z dôvodu
aktuálnej dostupnosti údajovej základne o štruktúre podnikových výdavkov interval rokov 2010 až
2014. V tomto období bolo zaznamenané veľmi výrazné zvýšenie bežných výdavkov na výskum a vývoj
v podnikateľskom sektore, a to v stálych cenách bežných rokov z takmer 4,5 mil. EUR v roku 2010 na
takmer 30,9 mil. EUR v roku 2014. V stálych cenách, ktoré zohľadňujú ekvivalent kúpnej sily peňažnej
jednotky na úrovni roku 2005, boli bežné výdavky určené na výskum a vývoj vynaložené za rok 2014
približne o 571,6 % vyššie, ako tomu bolo za rok 2010, a to približne na úrovni 42,3 mil. EUR. Osobné
náklady zaznamenali v sledovanom období zvýšenie na viac ako 26,5 mil. EUR v bežných cenách, resp.
36,3 mil. EUR v stálych cenách roku 2005. Osobné náklady tak dosiahli približne 85,8 %-ný podiel na
bežných výdavkoch podnikového výskumu a vývoja v roku 2014, čo bolo v porovnaní s rokom 2010
približne o 25,6 percentuálnych bodov viac. Súčasne bol zaznamenaný pokles kapitálových výdavkov,
ktorých podiel na celkových výdavkoch v roku 2014 poklesol pod 1,0 %, ako aj zníženie ostatných
bežných nákladov, ktoré za rok 2014 dosiahli približne 14,0 %-ný podiel na celkových výskumnovývojových výdavkoch v rámci divízie.
Bežné výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 72 Vedecký výskum a vývoj mali počas obdobia
rokov 2009 až 2018 v bežných cenách stabilnú úroveň, a to približne 29,5 mil. EUR ročne, čo však po
prepočte na stále ceny roku 2005 znamenalo pokles z viac ako 42,0 mil. EUR v roku 2009 na približne
39,9 mil. EUR v roku 2018. V stálych cenách roku 2005 tak došlo k zníženiu hodnoty bežných výskumnovývojových výdavkov v tejto divízii ekonomických činností približne o 5,1 %. Osobné náklady, ako
najvyššia zložka bežných výdavkov, poklesli v období rokov 2009 až 2018 v bežných cenách o približne
16,0 % a v stálych cenách o viac ako 21,1 %, pričom ich absolútna hodnota dosiahla v roku 2018 viac
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ako 13,8 mil. EUR v bežných cenách, t. j. približne 18,5 mil. EUR v stálych cenách. Podiel osobných
nákladov na bežných výdavkoch sa znížil z 55,7 % v roku 2009 na približne 46,3 % v roku 2018. Na
druhej strane prišlo k výraznému zvýšeniu kapitálových výdavkov podnikov na výskum a vývoj, ktoré
v období rokov 2009 až 2018 predstavovalo viac ako 28,8 % v bežných cenách, t. j. približne 21,0 %
v stálych cenách. Absolútna hodnota kapitálových výdavkov tak prekročila 2,6 mil. EUR v bežných
cenách, resp. 3,5 mil. EUR v stálych cenách a ich podiel na celkovej výške výdavkov na podnikový
výskum a vývoj prekročil na konci sledovaného obdobia 8,1 %.
Doména inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“
Hlavné ekonomické činnosti realizované v rozsahu domény inteligentnej špecializácie SR „Zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ sú zaradené v štruktúre SK NACE Rev. 2 v rámci sekcie
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc, pričom pre doménu je charakteristické, že jej výskumno-vývojové
aktivity sú realizované najmä v nepodnikateľskej sfére, terminologicky taktiež označovanej ako vládny
sektor a sektor vysokých škôl.30 Aktuálne dostupné údaje o podnikovom výskume a vývoji v členení na
bežné výdavky, resp. kapitálové výdavky za doménu „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“
pokrývajú pomerne krátke obdobie rokov 2012 až 2014, počas ktorého prišlo k zníženiu bežných
výdavkov na podnikový výskum a vývoj z približne 539 tis. EUR na 183 tis. EUR v bežných cenách, čo
bolo v stálych cenách roku 2005 adekvátne zníženiu z približne 741 tis. EUR v roku 2012 na 251 tis. EUR
v roku 2014 (relatívne zníženie bežných výdavkov tak predstavovalo pokles približne o dve tretiny).
Keďže kapitálové výdavky na podnikový výskum a vývoj v sledovanom období poklesli na marginálnu
úroveň, podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch podnikového výskumu a vývoja sa v tomto
období zvýšil z približne 65,0 % v roku 2012 na viac ako 96,8 % v roku 2014. Relatívne zvýšenie podielu
bežných výdavkov na celkových výdavkoch tak predstavovalo približne 31,8 percentuálneho bodu.
Osobné náklady na zamestnancov podnikového výskumu a vývoja v doméne dosiahli v sledovanom
časovom intervale priemernú ročnú hodnotu 194 tis. EUR v bežných cenách, čo zodpovedalo
ekvivalentu približne 266 tis. EUR v stálych cenách roku 2005. V bežných cenách i v stálych cenách tak
došlo k poklesu osobných nákladov v podnikovom výskume a vývoji o viac ako 80,0 %. Na druhej strane
podiel ostatných bežných nákladov na celkových výdavkoch podnikového výskumu a vývoja sa počas
sledovaného obdobia zvýšil z približne 27,1 % na viac ako 66,6 %.

30 EUROSTAT. Eurostat database. Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance. DATAEXPLORER_PRODmanaged12.
[online].
2020.
[cit.
2020-09-25]. Dostupné na internete:
<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang=en> .
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Doména inteligentnej špecializácie „Zdravé potraviny a životné prostredie“
Doména inteligentnej špecializácie SR „Zdravé potraviny a životné prostredie“ obsahuje divíziu
ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
a divíziu 02 Lesníctvo a ťažba dreva, pričom obe divízie prislúchajú sekcii ekonomických činností
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, ktorá je aktuálne plne pokrytá agregovanými údajmi za
oblasť podnikového výskumu a vývoja v rokoch 2009 až 2018. Podobne s doménou inteligentnej
špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ sú výskumno-vývojové činnosti v rámci
domény iba v malej miere zabezpečované podnikmi a ťažisko výskumu a vývoja v príslušnej doméne je
v gescii vlády a vysokých škôl. Taktiež podiel kapitálových výdavkov podnikov na celkových výdavkoch
realizovaných v rámci domény v podnikovom výskume a vývoji bol v celom sledovanom období
marginálny. Bežné výdavky podnikového výskumu a vývoja v sledovanom období poklesli v bežných
cenách približne o 48,0 %, pričom za rok 2018 dosiahli úroveň 665 tis. EUR. V stálych cenách to bolo
889 tis. EUR za rok 2018, a to pri znížení o viac ako 51,1 %. Zníženie osobných nákladov bolo v bežných
cenách približne o 22,0 %, resp. o 26,7 % v stálych cenách, pričom za rok 2018 predstavovali osobné
náklady na zamestnancov podnikového výskumu a vývoja približne 541 tis. EUR v bežných cenách,
resp. 724 tis. EUR v stálych cenách. Podiel osobných nákladov na bežných výdavkoch podnikov na
výskum a vývoj sa v sledovanom období zvýšil, a to z približne 54,2 % v roku 2009 na viac ako 81,3 %
v roku 2018, čomu inverzne zodpovedalo zníženie podielu ostatných bežných nákladov podnikového
výskumu a vývoja.
Zástupcovia širokého spektra subjektov, ktoré v rámci svojich ekonomických činností realizujú
rozmanité formy výskumu a vývoja, sú prostredníctvom sektorovej štruktúry NSP/SRI aktívne zapojení
do tvorby a aktualizácie IS NSP na podporu účinného prenosu potrieb zamestnávateľov do systému
celoživotného vzdelávania, a to v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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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
Význam manažmentu inovácií v oblasti zvyšovania odolnosti ekonomiky
a spoločnosti v súlade s centrálnou inštrukciou na charakteristiku inovácií
v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva

Správa EK o strategickom výhľade za rok 2020 zo dňa 9. septembra 2020 31 zdôrazňuje význam inovácií
na zabezpečenie odolnejšej ekonomiky a spoločnosti, keďže nový koronavírus so sebou priniesol
zásadné zmeny a ešte viac urýchlil procesy technologickej, demografickej a environmentálnej
transformácie všetkých oblastí pracovného i mimopracovného života. Zmeny, o ktorých sa ešte
donedávna predpokladalo, že budú trvať desaťročia a staršie vekové skupiny zamestnancov už priamo
v zamestnaní nezasiahnu, nastali v priebehu niekoľkých mesiacov.
Napríklad ide o skutočnosti, že celé podniky bez ohľadu na formu vlastníctva aj verejné inštitúcie vo
zvýšenej miere pracujú v online prostredí, osobné stretnutia, pracovné pohovory aj hromadné
podujatia sa organizujú na diaľku, pracovné činnosti sa automatizujú a už pri ich plánovaní sa počíta
s eliminovaním rizika prenosu nákazy, s úsporou nákladov, znižovaním emisií a pod. I keď je
pravdepodobné, že časť týchto zmien bude iba dočasného charakteru, je zrejmé, že určujú nové
horizonty pre ďalšie podnikateľské zámery, formy zamestnávania a organizácie práce, riadenia
a odmeňovania zamestnancov, ako aj vzdelávania a prípravy pre trh práce.

31 EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo dňa 9. septembra 2020.
COM(2020) 493 final. [online]. EUR-Lex, 2020. [cit. 2020-29-09]. Dostupné na internete: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0493&qid=1601366910249&from=SK> .
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Na rozdiel od predchádzajúcich kríz bola zamestnanosť súčasnou koronakrízou najviac postihnutá
v službách, ktoré boli v ostatnom desaťročí hnacou silou vytvárania nových pracovných miest.
V dôsledku toho dochádza k zvýšeniu rizika štruktúrnej a dlhodobej nezamestnanosti, čo zvyšuje
ohrozenie ľudských zdrojov stratou zručností práve v čase, keď začínajú byť digitálne a ďalšie
špecializované zručnosti mimoriadne dôležité pre budúce zamestnanie.
Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027 aj nový finančný nástroj s názvom „EÚ pre ďalšie
generácie“ sú v súčasnej zložitej situácii eskalovanej pandémiou koronavírusu určené cielene
podporovať investície, inovácie a hospodársku konvergenciu. Prostredníctvom alokovaných
prostriedkov určených pre zamestnávateľov, vrátane malých a stredných podnikov, je potrebné
posilňovať ich odolnosť tak, aby boli schopné zabezpečiť existujúce a vytvárať nové pracovné miesta,
ktoré sú kľúčovým zdrojom príjmov obyvateľstva, resp. výdavkov na konečnú spotrebu domácností.
Na zachovanie zamestnanosti a mzdových príjmov obyvateľstva bude dôležité taktiež prispôsobiť
systémy sociálnej ochrany aktuálnym potrebám trhu práce, ktoré sa vyznačujú výrazným pohybom
pracovných síl medzi jednotlivými zamestnaniami, odvetviami a regiónmi. V tomto kontexte sú kľúčové
najmä efektívne investície do zručností a inovácií, dobre fungujúce služby zamestnanosti, celoživotné
vzdelávanie a atraktívne podnikateľské prostredie podporujúce rozvoj ekonomických činností
v podnikoch s rôznym druhom vlastníctva.
Súčasne sú kvalifikované ľudské zdroje nevyhnutnou podmienkou vzniku všetkých invenčných
myšlienok a ich pretavenia do úspešných inovácií na riešenie aktuálnych výziev s priamym vplyvom na
štruktúru ekonomických činností, zamestnanosť a odmeňovanie v jednotlivých sektoroch národného
hospodárstva.
Ľudský kapitál sa javí ako kľúčový zdroj budúceho pokroku hneď dvomi spôsobmi. Po prvé, slúži na
uľahčenie šírenia nových poznatkov a skúseností v celej ekonomike a spoločnosti, čo prirodzene
zvyšuje produktivitu všetkých výrobných faktorov, pretože vyššia hodnota ľudského kapitálu
jednotlivcov robí pravdepodobnejším aj to, že dôjde k odovzdávaniu ich vedomostí a zručností ďalším
ľuďom, ktorí urobia to isté, a tak proces pokračuje reťazovo k vyššiemu počtu účastníkov trhu práce.
Po druhé, ľudský kapitál priamo vstupuje do vývoja nových technológií a súčasne je tiež rozhodujúci na
uľahčenie prispôsobovania sa inováciám a technologickému pokroku.
V podmienkach SR je prenos aktuálnych a budúcich očakávaných požiadaviek na odborné vedomosti,
zručnosti a schopnosti pracovných síl nevyhnutných na inovatívnu transformáciu ekonomiky
a spoločnosti zabezpečovaný prostredníctvom odbornej činnosti členov sektorových rád, ich
pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI, vrátane aktuálnych a nových požiadaviek
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vyplývajúcich z inovácií v zmysle § 2 ods. 5 Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.32 Z predmetného ustanovenia vychádza taktiež
centrálna inštrukcia na charakteristiku inovácií v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva,
aplikovaná v činnosti riešiteľov NSP/SRI, ktorá na ďalšie zlepšovanie vzájomnej súčinnosti sveta
práce, vzdelávania a odbornej prípravy pod inováciou jednotne rozumie nasledovné:
a) nový, resp. zdokonalený výrobok alebo nová, resp. zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné
na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja, resp. podnikateľskej činnosti,
b) nový, resp. zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda, a to vrátane podstatných
zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
c) nový spôsob organizácie procesov v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska
alebo vonkajších vzťahov,
d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a
prenájom práv na základe licenčných zmlúv,
f)

uplatnenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,

g) zlepšovanie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
i)

zníženie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie,

j)

účinnejšie využívanie environmentálnych zdrojov a energie.

32 Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. SlovLex,
2019.
[cit.
2020-09-29].
Dostupné
na
internete:
<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2005/172
/20190101> .
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Vyššie uvedené faktory, zdôrazňované a popularizované prostredníctvom odbornej činnosti členov
sektorových rád, ich pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI, sú a budú hnacou silou
štruktúrnych zmien na trhu práce, ktorý sa vyznačuje čoraz vyššou mierou neistoty. Zmyslom
inovačných aktivít je systematický postup k vyššej odolnosti ekonomiky a spoločnosti, efektívnejšiemu
využívaniu zdrojov na produkciu výrobkov a poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou, a to
v spojitosti s napĺňaním cieľov politiky zamestnanosti v oblasti zvyšovania ponuky kvalitných
pracovných miest v zamestnávateľských organizáciách i aktívneho starnutia v zamestnaní.

Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských
zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI
2.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov
Sektorové charakteristiky vývojových tendencií uplatňovania ľudských zdrojov v rámci jednotlivých
sektorov NSP/SRI, ktoré sú aktuálne publikované v Priebežnej správe č. 7 NSP/SRI a sektorové
charakteristiky publikované v predchádzajúcich výstupoch NSP/SRI (t. j. Úvodná správa a Priebežné
správy č. 1 až 6) sú vzhľadom na ich obsahovú nadväznosť vzájomne plne kompatibilné, a to tak
z hľadiska metodického, ako aj chronologického. V koordinácii s kontinuálne uskutočňovanou
optimalizáciou štruktúry sektorových rád NSP/SRI na základe aktuálneho vývoja na trhu práce
a sektorových požiadaviek zamestnávateľov je taktiež v Priebežnej správe č. 7 NSP/SRI za každý sektor
na začiatku príslušnej charakteristiky uvedené jeho aktuálne klasifikačné vymedzenie podľa platnej
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Aktuálne publikované vekové pyramídy zamestnanosti v 24 charakterizovaných sektoroch NSP/SRI
zobrazujú vnútornú demografickú štruktúru ľudských zdrojov v každom sektore za roky 2010 a 2019
tak, aby vynikli zmeny vo vekovo-pohlavnom zložení sektorov, ktoré nastali v priebehu uplynulých
desiatich rokov. Celkový počet osôb zamestnaných v rámci sektora (t. j. mužov a žien spolu) v danom
roku predstavuje v pyramíde celok (t. j. 100 %) a tento celok je graficky rozdelený do 20 vodorovných
pruhov reprezentujúcich štatistické dvojtriedenia podľa 5-ročných vekových skupín a pohlavia (t. j.
zobrazuje 10 vekových skupín za 2 pohlavia v danom roku). Keďže v jednom grafe sú zobrazené
súčasne 2 vekové pyramídy, a to za rok 2010 a za rok 2019, je v jednom grafe zreteľne rozlíšených až
40 vodorovných pruhov, t. j. 20 pruhov za rok 2010 (10 pruhov za ženy a 10 pruhov za mužov) a ďalších
20 pruhov za rok 2019 (taktiež 10 pruhov za ženy a 10 pruhov za mužov). Týmto spôsobom je v grafe
prehľadne prezentovaná štruktúrna zmena demografickej situácie v sektore za obdobie rokov 2010 až
2019.
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Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 je v sektorových
charakteristikách nadväzne uvedené taktiež špecifické porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku
do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci jednotlivých pohlaví.
Sektorové charakteristiky ďalej obsahujú mapu regionálne diferencovanej početnosti ekonomických
subjektov pôsobiacich v sektore, ako aj podiely zamestnancov ekonomických subjektov v predmetnom
sektore v členení podľa druhu vlastníctva, a to na základe aktuálnych údajov Štvrťročného výkazu
o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 za rok 2019. Štruktúru sektorovej zamestnanosti v regióne
zobrazuje v rámci mapy koláčový graf za každý jeden kraj, a to v členení podľa druhu vlastníctva na:
- medzinárodné vlastníctvo s prevládajúcim verejným sektorom,
-

súkromné tuzemské vlastníctvo,

- družstevné vlastníctvo,
- štátne vlastníctvo,
- vlastníctvo územnej samosprávy,
- vlastníctvo združení, politických strán a cirkví,
- zahraničné vlastníctvo,
- medzinárodné vlastníctvo s prevládajúcim súkromným sektorom.
Ďalšia mapa v členení podľa samosprávnych krajov SR zobrazuje prostredníctvom ôsmich regionálne
umiestnených koláčových grafov podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde
zamestnancov v sektore. Ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do
zamestnania počas 1. štvrťroka 2020 na základe aktuálnych údajov Štvrťročného výkazu o cene práce
ISCP (MPSVR SR)1-04. Súčasne je na mape prostredníctvom farebnej škály graficky rozlíšená regionálna
úroveň inzerovanej mzdy u sektorovo relevantných voľných pracovných miest, ktorá vychádza
z agregovaných dát aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom
práce (ISTP) k 31. 7. 2020 v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky
zamestnania sumu základnej zložky mzdy.

2.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
V rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú aktuálne v sektorovej štruktúre
NSP/SRI zaradené nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a súvisiace služby, Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti. Vzhľadom na to, že
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v sektore sú zaradené celkovo tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v rámci sektorovej
štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií ekonomických činností.
Graf č. 53

Veková pyramída zamestnancov v rámci
veterinárstvo a rybolov za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto
vekovej kategórii nachádzalo približne 20,0 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom
ich podiel oproti roku 2010 mierne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 60 a viac rokov, ktorých podiel v roku
2019 dosiahol úroveň cca 16,8 %. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi
2010 a 2019 vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 7,7 p. b.
Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, a to
približne o 4,2 p. b. Na druhej strane prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 60 a viac rokov, a to o približne 8,8 p. b. Podiel

229

zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, kde príslušné
zvýšenie v relatívnom vyjadrení predstavovalo približne 2,1 p. b.
Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 22,5 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 16,0 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 60 a viac rokov, čo
predstavovalo cca 15,4 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich v roku 2019 zamestnaný vo vekovej
kategórii 55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 18,8 % z celkového počtu zamestnancov
mužského pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia,
ktoré prináležali do vekovej kategórie 60 a viac rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 17,4 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 50 až 54 rokov, a to s podielom približne 13,6 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora vzrástol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 18,1 % na približne 22,7 %. Podiel
zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na druhej
strane poklesol z približne 81,9 % na cca 77,3 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku do
40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k nárastu z cca 23,5 % na približne 27,9 %. V rovnakom období
podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore poklesol z približne 76,5 % na cca 72,1 %.
Pozitívom vývoja sektorovej zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií do 40 rokov, resp. 40
a viac rokov za obidve pohlavia spolu je, že podiel zamestnaných osôb do 40 rokov vzrástol v období
rokov 2010 až 2019 o približne 4,4 p. b. Celkovo je však sektor charakteristický značne výrazným
zastúpením starších osôb s predpokladaným očakávaným odchodom do dôchodku v blízkom časovom
horizonte.
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Obrázok č. 4

Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bola v roku 2019 najvyššia početnosť
ekonomických subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ktoré disponujú v rámci SR výbornými
pôdnymi a klimatickými podmienkami. Vo väčšine krajov bola početnosť ekonomických subjektov
v rámci sektora na strednej úrovni a regióny, v ktorých sa nachádzajú najvýznamnejšie urbanizačné
centrá SR (t. j. Bratislava a Košice), mali početnosť ekonomických subjektov najnižšiu. V ďalšom texte
nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení
podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol v Bratislavskom kraji v roku 2019
najvyšší podiel zamestnancov (a to približne 52,1 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch
s družstevným vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel
týchto zamestnancov predstavoval približne 27,5 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji
zahraničné ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 13,8 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 54,6 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch s družstevným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol približne 29,4 %. Na tretej pozícii boli s podielom 12,1 % zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v družstvách, pričom ich
podiel tu dosiahol 51,9 %. Títo zamestnanci boli s 30,9 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami
v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. Ekonomické subjekty
v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali v rámci kraja
a sektora približne 13,2 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol taktiež charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo bolo družstevné, pričom podiel zamestnancov v nich tvoril približne
56,2 %. Za nimi nasledovali s podielom 30,9 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 5,2 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v družstvách a ich
podiel bol približne 64,5 %. S odstupom za nimi nasledovali zamestnanci ekonomických subjektov so
súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom cca 23,2 % v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu
uzatvárali zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch a ich podiel predstavoval cca 5,2 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je družstevné,
pričom títo zamestnanci predstavovali približne 57,5 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji.
Výraznejší podiel (37,8 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých
vlastníctvo je súkromné tuzemské. Zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch
predstavovali podiel 2,4 % v rámci sektora a kraja.
Taktiež v Prešovskom kraji v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov s podielom približne
74,3 % dominovali zamestnanci v družstvách. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom
25,5 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch
so štátnym vlastníctvom bolo zamestnaných približne 0,2 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v družstvách
dosiahli približne 50,1 %-ný podiel na sektorovej zamestnanosti, pričom títo boli nasledovaní
zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich podiel
predstavoval približne 47,2 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je zahraničné, zamestnávali
približne 1,4 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 5

Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 84,4 %. Za
Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 83,8 % Košický kraj. V rámci sektora a kraja bol
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výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 83,0 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná
zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Nitrianskom kraji, a to približne 73,2 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Trenčianskom kraji (79,4 %) a Žilinskom
kraji (79,9 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, a to na
úrovni cca 1 118 EUR, boli k 31. 7. 2020 evidované v Košickom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Košický kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy
v sektore dosiahla približne 782 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Prešovský kraj,
v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 781 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto
sektore približne len 617 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta.
Pomerne nízka inzerovaná mzda z hľadiska sektora a kraja bola zaznamenaná aj v Banskobystrickom
kraji (cca 647 EUR) a v Nitrianskom kraji, kde to bolo približne 671 EUR.

2.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
V sektore ťažba a úprava surovín, geológia sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu,
Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe. Vzhľadom na to, že
v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia je zaradených celkovo päť divízií SK NACE Rev. 2,
možno konštatovať, že v sektorovej štruktúre NSP/SRI ide o sektor s pomerne vysokým počtom divízií.
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Graf č. 54

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia
za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore ťažba a úprava surovín,
geológia predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 18,3 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne vzrástol. Takmer rovnako početnou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov, ktorých podiel v roku 2019 dosiahol úroveň
takmer 18,3 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny nárast. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 4,1 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, a to o približne 3,4 p. b. Na druhej strane, vo vekovej kategórii 60
a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb,
a to o približne 7,8 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 4,4 p. b.

235

U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
50 až 54 rokov, kde sa nachádzalo približne 18,4 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 55 až 59 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 16,7 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
45 až 49 rokov, a to s podielom približne 15,3 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 26,2 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 18,0 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, čo
predstavovalo cca 14,3 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore. Na druhej strane podiel
žien vo veku 15 až 19 rokov bol minimálny.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 29,8 % na približne 22,8 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 70,2 % na cca 77,2 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 31,5 % na približne 24,9 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 68,5 % na cca 75,1 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 6,7 p. b.
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Obrázok č. 6

Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore ťažba a úprava surovín, geológia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Kraje, kde je v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia najviac zamestnaných osôb, a to najmä
Trenčiansky kraj, sa v rámci SR vyznačujú strednou až nižšou početnosťou ekonomických subjektov,
avšak nachádzajú sa tu veľkí zamestnávatelia, napr. so zameraním na ťažbu fosílnych palív v regióne
Hornej Nitry. Najvyššia početnosť ekonomických subjektov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
je charakteristická pre Žilinský a Košický kraj, kde sa ťažia najmä suroviny potrebné pre stavebníctvo.
V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických
subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 42,3 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným
sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 37,4 %. Tretiu priečku predstavovali
v tomto kraji zahraničné ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch
dosiahol 20,3 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 47,2 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so zahraničným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v štátnych ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol
približne 30,4 %. Na tretej pozícii boli s podielom 21,3 % zamestnanci v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol až 95,2 %. Títo zamestnanci boli s 4,5 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora len približne 0,4 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol za rok 2019 charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské, pričom podiel zamestnancov v nich tvoril
približne 88,2 %. Za nimi nasledovali s podielom 11,8 % zamestnanci v zahraničných ekonomických
subjektoch.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 67,5 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 18,2 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval približne 14,2 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské,
pričom títo zamestnanci predstavovali približne 80,1 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji.
Výraznejší podiel (11,3 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých
vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom. Zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch predstavovali podiel 8,6 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore ťažba a úprava surovín, geológia dominovali s podielom približne 64,4 %
zamestnanci v družstvách. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 19,2 %
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch so
zahraničným vlastníctvom bolo zamestnaných približne 16,4 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch dosiahli približne 48 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 34,3 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 9,0 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 7

Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
ťažba a úprava surovín, geológia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore v rámci celej SR
predstavoval cca 79,0 %. Údaj za kraj je zobrazený iba v prípade, že nemá dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Celoslovenský podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde zamestnancov
s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok 2020 bol v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
na úrovni približne 79,0 %. Z dôvodu ochrany dôverných údajov sú dostupné konkrétne regionálne
hodnoty za Žilinský kraj a Banskobystrický kraj, a to cca 72,7 %, resp. 75,6 %.
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore ťažba a úprava surovín, geológia, a to na úrovni cca
1 133 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Bratislavský kraj
bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 936 EUR. S miernym odstupom za ním bol v rámci SR na treťom mieste Trenčiansky
kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 816 EUR.

2.2.4 Sektor potravinárstvo
V sektore potravinárstvo sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné divízie
klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov. Vzhľadom
na to, že v sektore sú zaradené celkovo tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v rámci
sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 55

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora potravinárstvo za roky 2010 a
2019

Veková kategória (5-ročné vekové skupiny)
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore potravinárstvo
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 15,9 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 významne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
15,4 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny nárast. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných
osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, pričom tento pokles
predstavoval približne 4,16 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo
vekovej kategórii 35 až 39 rokov, a to o približne 3 p. b. Na druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac
rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to
o približne 4,9 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 2,5 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,8 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 16,0 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, čo
predstavovalo cca 14,6 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich v roku 2019 zamestnaný vo vekovej
kategórii 40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,9 % z celkového počtu zamestnancov
mužského pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia,
ktoré prináležali do vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 14,0 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 35 až 39 rokov, a to s podielom približne 12,2 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 40,5 % na približne 30,7 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 59,5 % na cca 69,3 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 49,2 % na približne 40,4 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 50,8 % na cca 59,6 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 9,4 p. b.
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Obrázok č. 8

Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore potravinárstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Potravinárske podniky majú najvyššiu početnosť jednak vo veľkých krajoch, kam možno zaradiť
Prešovský a Banskobystrický kraj, avšak zvýšenú početnosť je možné identifikovať aj v Nitrianskom
kraji, resp. v Trnavskom kraji, ktoré patria v rámci SR zároveň medzi regióny s najvhodnejšími
podmienkami na poľnohospodárstvo. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu
zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora potravinárstvo bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel zamestnancov (a to približne
44,4 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. Na
druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci pracujúci
v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto zamestnancov
predstavoval približne 32,2 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji z hľadiska zamestnanosti
medzinárodné ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel
zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 23,4 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 72,8 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
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zamestnancov v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom,
pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 13,5 %. Na tretej pozícii boli s podielom
9,7 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 58,7 %. Títo zamestnanci boli s 25,2 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 12,9 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 52,9 %. Za
nimi nasledovali s podielom približne 30,5 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci
v zahraničných ekonomických subjektoch, a to s podielom 16,5 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 62,7 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 37 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, avšak ich podiel predstavoval iba 0,3 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora potravinárstvo vyznačoval najvýraznejším zastúpením
zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 74,9 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (19,1 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
zahraničné. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným
sektorom predstavovali podiel 6,0 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore potravinárstvo dominovali s podielom približne 77,7 % zamestnanci
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja
s podielom 17,0 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch
v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom bolo zamestnaných približne 4,3 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 61,6 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval približne 33,9 %. Ekonomické subjekty,
ktorých vlastníctvo je zahraničné, úhrnne zamestnávali približne 2,3 % zamestnancov v rámci sektora
a kraja.
Obrázok č. 9

Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
potravinárstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Košickom kraji, kde dosiahol približne 81,6 %. Za Košickým
245

krajom sa nachádzal s podielom približne 81,1 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Prešovskom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 80,4 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Bratislavskom kraji, a to najmä z dôvodu
vysokého podielu nepravidelných prémií a odmien. Relatívne nízky podiel predstavovala základná
zložka mzdy aj v Trnavskom kraji (68,8 %) a Trenčianskom kraji (74,9 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore potravinárstvo, a to na úrovni približne 768 EUR, boli
k 1. 7. 2020 evidované v Prešovskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky voľných
pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Prešovský kraj bol nasledovaný
Banskobystrickým krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore dosiahla
približne 714 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Bratislavský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 705 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne
len 623 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Trnavskom kraji (cca 664 EUR) a v Nitrianskom kraji, kde to bolo
približne 674 EUR.

2.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených
výrobkov. Vzhľadom na to, že v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú zaradené tri
divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska štruktúry sektorov NSP/SRI ide o sektor
s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 56

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie
kože za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore textil, odevy, obuv
a spracovanie kože predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej
kategórii nachádzalo približne 18,5 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich
podiel oproti roku 2010 výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných
osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol
úroveň cca 17,5 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo taktiež zreteľný nárast. Najvýraznejší pokles
podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov,
pričom tento pokles predstavoval približne 6,29 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel
zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, a to o približne 6,1 p. b. Na druhej strane, vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 6,3 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 4,5 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 19,4 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 19,2 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, čo
predstavovalo cca 16,2 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore. Špecifikom
demografického vývoja v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období rokov 2010 až
2019 bolo výrazné zníženie podielu žien vo vekových kategóriách 35 až 39 rokov, resp. 30 až 34 rokov,
a to súčasne so zvýšením podielu žien vo veku 55 a viac rokov.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,7 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 12,5 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
35 až 39 rokov, a to s podielom približne 11,9 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
taktiež porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 40,6 % na približne 22,3 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 59,4 % na cca 77,7 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 48,8 % na približne 42,5 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 51,2 % na cca 57,5 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako výrazné zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 15,1 p. b.
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Obrázok č. 10 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Početnosť ekonomických subjektov v tomto sektore sa lokalizuje primárne do Trenčianskeho
a Prešovského kraja. V prípade Trenčianskeho kraja je možné hovoriť o významnej tradícii, keďže
Trenčín bol nazývaný tiež „mestom módy“ a do oblasti Hornej Nitry sa koncentrovala aj v minulosti
rozsiahla výroba obuvi. Prešovský kraj má tiež tradíciu v oblasti textilu a kožiarstva a v súčasnosti ťaží
aj z toho, že v rámci kraja je disponibilná pracovná sila s nižšími mzdovými požiadavkami, preto má kraj
vďaka lacnejšej pracovnej sile oproti iným krajom SR konkurenčnú výhodu. V ďalšom texte nižšie je
charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa
druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší
podiel osôb (a to približne 80,7 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným
tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je družstevné a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 14,8 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné
ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol cca 4,2 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 53,7 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 36,8 %. Na tretej pozícii boli s podielom 9,5 % zamestnanci v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v zahraničných
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 47,2 %. Títo zamestnanci boli s 32 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským
vlastníctvom. Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 20,8 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 67,4 %. Za nimi
nasledovali s podielom približne 18,0 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom cca 8,5 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 48,9 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 33,4 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 13,2 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné,
pričom títo zamestnanci predstavovali približne 39,7 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji.
Výraznejší podiel (39,6 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých
vlastníctvo je súkromné tuzemské. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom predstavovali podiel cca 14,7 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože s podielom približne 50,0 %
dominovali zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci
sektora a kraja s podielom 29,1 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
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V ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom bolo
zamestnaných približne 11,6 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch dosiahli približne 59,3 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 21,9 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 15,6 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 11 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok 2020 a
výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore textil,
odevy, obuv a spracovanie kože

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore v rámci Bratislavského
kraja má dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
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v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol približne 92,8 %. Za
Banskobystrickým krajom sa nachádzal s podielom približne 90,7 % Trnavský kraj. V rámci sektora
a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Prešovskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 88,2 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka
mzdy v Nitrianskom kraji (76,8 %) a Žilinskom kraji (79,8 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, a to na úrovni
cca 784 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Žilinskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Žilinský kraj bol
nasledovaný Bratislavským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 757 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Prešovský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 724 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len
585 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca 639 EUR) a v Trenčianskom kraji,
kde to bolo približne 645 EUR.

2.2.6

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI
zaradené nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva
a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku, Výroba nábytku, pričom sektor súčasne zabezpečuje aj
činnosti na zachovanie druhovej pestrosti a zdravia populácií voľne žijúcej zveri, jej prirodzených
biotopov, lov, odchyt a služby s tým súvisiace. Vzhľadom na to, že v rámci sektora lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel sú zaradené celkovo tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že
z hľadiska sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 57

Veková pyramída zamestnancov v rámci
a drevospracujúci priemysel za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto
vekovej kategórii nachádzalo približne 15,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom
ich podiel oproti roku 2010 pomerne výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Ich podiel v roku
2019 dosiahol úroveň cca 14,3 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny pokles. Najvýraznejší
pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov,
pričom tento pokles predstavoval približne 4,43 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel
zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, a to o približne 2,1 p. b. Na druhej strane, vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 4,1 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 3,3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,3 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,8 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, čo
predstavovalo cca 15,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,3 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 13,8 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
35 až 39 rokov, a to s podielom približne 13,5 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 38,6 % na približne 29,5 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 61,4 % na cca 70,5 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 48,5 % na približne 40,4 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 51,5 % na cca 59,6 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 8,6 p. b.
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Obrázok č. 12 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je, podobne ako sektor poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov, viazaný primárne na prírodné špecifiká, ktoré sú v tomto sektore previazané
najmä s výskytom lesných porastov. Preto je prirodzené, že lokalizácia ekonomických subjektov je
najpočetnejšia v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji, v ktorých sa nachádza množstvo zalesnených
pohorí s typickým horským hospodárstvom. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti
počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bol v Bratislavskom kraji najvyšší
podiel zamestnancov (a to približne 75,6 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným
tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v rámci sektora v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu
nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 10,6 %.
Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji štátne ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov
v týchto subjektoch dosiahol 9,3 %.

255

V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 42 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom,
pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 29,5 %. Na tretej pozícii boli s podielom
23,4 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 65 %. Títo zamestnanci boli s 13,5 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty so štátnym vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 11 %
zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 60,0 %. Za
nimi nasledovali s podielom 25,0 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie
miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 10,3 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 55,2 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom, a to s podielom 25,7 % v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci
v zahraničných ekonomických subjektoch a ich podiel predstavoval 8,9 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 57,8 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (15,3 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch
predstavovali podiel 15 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s podielom približne
70,5 % dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom
mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 18,7 % zamestnanci v štátnych ekonomických
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subjektoch. V ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy bolo zamestnaných
približne 4,8 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 47,8 %-ný podiel na sektorovej zamestnanosti,
pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej
samosprávy a ich podiel predstavoval približne 30,0 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je
štátne, úhrnne zamestnávali približne 17,6 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 13 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore v rámci Bratislavského
kraja má dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
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v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Košickom kraji, kde dosiahol približne 98,9 %. Za Košickým
krajom sa nachádzal s podielom približne 94,8 % Trnavský kraj. V rámci sektora a kraja bol výrazný
podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Trenčianskom kraji, kde tento podiel
predstavoval približne 84,5 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy v Žilinskom
kraji (72,9 %) a Nitrianskom kraji (72,9 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to
na úrovni cca 777 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trnavskom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy
v sektore dosiahla približne 769 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trenčiansky
kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 700 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore
približne len 626 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne
nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca 632 EUR) a taktiež
v Nitrianskom kraji, kde to bolo približne 662 EUR.

2.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI
zaradené nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač
a reprodukcia záznamových médií. Vzhľadom na to, že v rámci sektora celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel sú zaradené dve divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska
sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s nízkym počtom divízií.
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Graf č. 58

Veková pyramída zamestnancov v rámci
a polygrafický priemysel za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa v tejto
vekovej kategórii nachádzalo približne 16,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom
ich podiel oproti roku 2010 pomerne výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Ich podiel v roku
2019 dosiahol úroveň cca 15 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo evidentný pokles. Najvýraznejší
pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov,
pričom tento pokles predstavoval približne 4,66 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel
zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 3,9 p. b. Na druhej strane, vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 4,4 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 3,2 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 18,1 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 17,1 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, čo
predstavovalo cca 13,4 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 16,0 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 15,6 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
50 až 54 rokov, a to s podielom približne 12,6 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 38,3 % na približne 29,4 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 61,7 % na cca 70,6 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 43,5 % na približne 37,2 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 56,5 % na cca 62,8 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 7,2 p. b.
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Obrázok č. 14 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel má v určitých geografických oblastiach SR významnú
tradíciu, vychádzajúcu najmä z prírodných podmienok regiónov. Aktuálne sa ekonomické aktivity
v rámci sektora lokalizujú najmä tam, kde pôsobia veľkí zamestnávatelia, pričom najvýraznejší podiel
na sektorovej aktivite majú Žilinský, Nitriansky, Prešovský a Košický kraj, početnosť ekonomických
subjektov v sektore je výraznejšia aj v Trenčianskom kraji. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná
situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva
a regiónu.
V rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol za rok 2019 v Bratislavskom kraji
dominantný (približne 99,9 %-ný) podiel zamestnancov zamestnaných v ekonomických subjektoch so
súkromným tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu
nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 0,1 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 99,0 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
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zamestnancov v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom,
pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol cca 1,0 %.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol cca 99,8 %. Títo zamestnanci boli s 0,2 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 76,0 %. Za
nimi nasledovali s podielom 20,4 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie
miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 3,6 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 61,7 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 31,6 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval cca 6,8 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 85,9 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (14,1 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom.
V Prešovskom kraji v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel s podielom približne 80,8 %
dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 19,2 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci
v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom dosiahli približne
53,5 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických
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subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich podiel predstavoval približne 28,5 %.
Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je družstevné, úhrnne zamestnávali približne 17,9 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 15 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Údaj za kraj nie je uvedený v prípade, ak má podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde v sektore v rámci kraja dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol približne 86,6 %. Za
Banskobystrickým krajom sa nachádzal s podielom približne 85,4 % Prešovský kraj. V rámci sektora
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a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Nitrianskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 84,9 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala
základná zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Košickom kraji (79,6 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, a to na
úrovni cca 1 100 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Nitrianskom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Nitriansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej
mzdy v sektore dosiahla približne 740 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste
Prešovský kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 714 EUR. V opačnom spektre
z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda
v tomto sektore približne len 617 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné
miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Trenčianskom kraji (cca 635 EUR)
a taktiež v Bratislavskom kraji, kde to bolo približne 636 EUR.

2.2.8 Sektor chémia a farmácia
V sektore chémia a farmácia sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné divízie
klasifikácie 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. Vzhľadom na to, že v rámci sektora chémia a farmácia sú zaradené celkovo štyri divízie
SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v sektorovej štruktúre NSP/SRI ide o sektor s priemerným
počtom divízií.
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Graf č. 59

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora chémia a farmácia za roky 2010
a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore chémia a farmácia
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 14,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
14,5 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo evidentný nárast. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 2,27 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 2 p. b. Na druhej strane, v sektore vo vekovej
kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 3,5 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,2 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 17,3 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,2 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, čo
predstavovalo cca 15,0 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 14,2 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 13,0 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
30 až 34 rokov, a to s podielom približne 12,8 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 42,7 % na približne 34,3 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 57,3 % na cca 65,7 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 50,6 % na približne 45,3 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 49,4 % na cca 54,7 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 6,4 p. b.
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Obrázok č. 16 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore chémia a farmácia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Regionálna početnosť ekonomických subjektov pôsobiacich v sektore chémia a farmácia vo výraznej
miere koreluje so sektorovou zamestnanosťou v daných krajoch. Najvyššia početnosť ekonomických
subjektov je v Trenčianskom kraji, Nitrianskom kraji a Prešovskom kraji. Bratislavský kraj je z hľadiska
početnosti ekonomických subjektov aj zamestnanosti na strednej úrovni, pôsobí tu však mimoriadne
významný zamestnávateľ v oblasti spracovania ropy. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia
v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora chémia a farmácia bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel zamestnancov
(a to približne 47,4 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu
nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné
a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 28,7 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji
súkromné tuzemské ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol
cca 24,0 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 53,1 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so zahraničným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel
týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 27,6 %. Na tretej pozícii boli s podielom 16,1 %
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom ich podiel tu dosiahol 56,1 %.
Títo zamestnanci boli s 28,9 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch
so zahraničným vlastníctvom. Ekonomické subjekty so súkromným tuzemským vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 15,0 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 63,7 %. Za nimi
nasledovali s podielom 21,2 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, a to s podielom 14,7 %.
Najväčší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 56,8 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 27,4 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 13,5 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora chémia a farmácia vyznačoval najvýraznejším zastúpením
zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim
súkromným sektorom, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 51,0 %-ný podiel na
zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší podiel (31,5 %) tu predstavovali aj zamestnanci
v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch predstavovali podiel 14,8 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore chémia a farmácia s podielom približne 53,0 % dominovali zamestnanci
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja
s podielom 24,6 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim
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súkromným sektorom. V ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom bolo zamestnaných
približne 20,4 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 45,4 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich
podiel predstavoval približne 33,5 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 21,1 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 17 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
chémia a farmácia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
269

Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Košickom kraji, kde dosiahol približne 91,2 %. Za Košickým
krajom sa nachádzal s podielom približne 85,6 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Bratislavskom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 82,6 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trenčianskom kraji, a to približne 72,6 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Žilinskom kraji (75,7 %) a Trnavskom
kraji (77,8 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore chémia a farmácia, a to na úrovni približne 984 EUR,
boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky voľných
pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Bratislavský kraj bol nasledovaný
Trenčianskym krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore dosiahla
približne 774 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Žilinský kraj, v ktorom inzerovaná
mzda dosiahla hodnotu cca 763 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa
nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len 635 EUR
a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska
sektora bola inzerovaná aj v Prešovskom kraji (cca 652 EUR) a v Trnavskom kraji, kde to bolo približne
747 EUR.

2.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo je aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradená
divízia klasifikácie SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o práve jednu divíziu ekonomických činností, možno konštatovať, že v rámci sektorovej štruktúry
NSP/SRI ide o sektor s najnižšou početnosťou divízií (a to zhodne so sektorom sklo, keramika,
minerálne výrobky, nekovové materiály, sektorom energetika, plyn, elektrina, ako aj so sektorom
verejné služby a správa).
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Graf č. 60

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 17,1 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 signifikantne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb
v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov, pričom ich podiel dosiahol úroveň cca
15,3 %. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej
kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 5,67 p. b. Výrazne v rámci sektora
poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 3,1 p. b. Na
druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu
zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to o približne 5,4 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne
dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast v sledovanom období
predstavoval približne 3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 19,9 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 18 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, čo
predstavovalo cca 16,7 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
45 až 49 rokov, kde sa nachádzalo približne 16,4 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 50 až 54 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 14,6 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
40 až 44 rokov, a to s podielom približne 13,9 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 36,6 % na približne 23,5 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 63,4 % na cca 76,5 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 42,3 % na približne 33,7 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 57,7 % na cca 66,3 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 9,4 p. b.
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Obrázok č. 18 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet ekonomických subjektov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo je pomerne nízky, pričom
najviac subjektov je v Banskobystrickom kraji, kde sa taktiež nachádzajú aj veľkí zamestnávatelia. Ďalší
významní zamestnávatelia sa nachádzajú najmä v Košickom kraji a Trnavskom kraji, pričom obidva
menované kraje patria medzi regióny so strednou početnosťou ekonomických subjektov. V ďalšom
texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch
v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 96,0 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným
tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 4,0 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 91,4 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so zahraničným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
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v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 8,6 %.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval výrazným zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 89,0 %. Títo zamestnanci boli s 11 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 61,9 %. Za nimi
nasledovali s podielom približne 38,1 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 91,3 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom, a to s podielom cca 7,1 % v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci
v zahraničných ekonomických subjektoch a ich podiel predstavoval 1,6 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské,
pričom títo zamestnanci predstavovali približne 58,6 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji.
Výraznejší podiel (39,4 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých
vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim
súkromným sektorom predstavovali podiel cca 2,1 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo s podielom približne 61,8 %
dominovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným
sektorom. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 37,9 % zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom bolo
zamestnaných približne 0,3 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch dosiahli približne 97,0 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
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nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 2,2 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 0,8 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 19 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Údaj za kraj nie je uvedený v prípade, ak má podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde v sektore v rámci kraja dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Trnavskom kraji, kde dosiahol približne 78,0 %. Za Trnavským
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krajom sa nachádzal s podielom približne 74,3 % Košický kraj. V rámci sektora a kraja bol výrazný podiel
základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Žilinskom kraji, kde tento podiel predstavoval
približne 71,0 %.
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, a to na úrovni cca
1 048 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Bratislavský kraj
bol nasledovaný Nitrianskym krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 874 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Prešovský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 848 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len
600 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Žilinskom kraji (cca 674 EUR) a v Banskobystrickom kraji, kde to
bolo približne 686 EUR.

2.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály je aktuálne v sektorovej štruktúre
NSP/SRI zaradená jedna divízia klasifikácie SK NACE Rev. 2, a to Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály teda patrí
k sektorom s najnižším počtom divízií (a to zhodne so sektorom hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,
sektorom energetika, plyn, elektrina, ako aj so sektorom verejné služby a správa).
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Graf č. 61

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa
v tejto vekovej kategórii nachádzalo približne 14,0 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore,
pričom ich podiel oproti roku 2010 mierne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v tomto sektore boli osoby vo veku 40 až 44 rokov, pričom ich podiel v roku 2019
dosiahol úroveň cca 13,9 %. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010
a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 2,0 p. b.
Pomerne výrazne v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály poklesol aj
podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, a to o približne 1,9 p. b. Na druhej
strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb, a to o približne 5,4 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky
vzrástol aj vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,2 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,4 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, čo
predstavovalo cca 13,7 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 14,1 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 13,3 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
50 až 54 rokov, a to s podielom približne 13,1 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 36,8 % na približne 33,1 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 63,2 % na cca 66,9 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 39,6 % na približne 38,1 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 60,4 % na cca 61,9 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 2,0 p. b.
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Obrázok č. 20 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor sa regionálne viaže na prírodný potenciál výskytu vhodných materiálov a infraštruktúru
špecializovanú na produkciu sklárskych, keramických a minerálnych výrobkov. Z hľadiska početnosti
ekonomických subjektov a súčasne aj zamestnancov sú v SR na najvyšších úrovniach evidovaných
početností Bratislavský a Banskobystrický kraj. Zvýšená početnosť ekonomických subjektov
v kombinácii so zvýšeným počtom zamestnancov je tiež v Trenčianskom a Trnavskom kraji. V ďalšom
texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch
v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol v Bratislavskom kraji
najvyšší podiel zamestnancov (a to približne 59,5 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so
zahraničným vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 29,2 %.
Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji súkromné tuzemské ekonomické subjekty, pričom podiel
zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 11,3 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 53,4 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom. V tomto kraji bol
druhý najvyšší podiel zamestnancov v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom
podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 29,0 %. Na tretej pozícii boli s podielom 17,6 %
zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 67,5 %. Títo zamestnanci boli s 21,6 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 10,9 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 52,2 %. Za nimi
nasledovali s podielom 47,1 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom cca 0,7 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 90,7 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 8,7 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval cca 0,6 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je
súkromné tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 49 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (30,8 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom. Zamestnanci
v zahraničných ekonomických subjektoch predstavovali podiel 17,1 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály s podielom
približne 51,3 % dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na
druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 32,0 % zamestnanci v medzinárodných
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ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom. V ekonomických subjektoch so
zahraničným vlastníctvom bolo zamestnaných približne 16,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch dosiahli približne 47,5 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 29,5 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 23,1 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 21 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Prešovskom kraji, kde dosiahol približne 85,2 %. Za
Prešovským krajom sa nachádzal s podielom približne 84,3 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora
a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Nitrianskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 83,5 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala
základná zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne
66,0 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Žilinskom kraji (76,2 %)
a Trenčianskom kraji (76,2 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály, a to na úrovni cca 900 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trnavskom kraji, pričom sa jednalo
najmä o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou
náročnosťou. Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška
inzerovanej mzdy v sektore dosiahla približne 854 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom
mieste Nitriansky kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 805 EUR. V opačnom spektre
z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda
v tomto sektore približne len 575 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné
miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca
679 EUR) a v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 693 EUR.

2.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
V sektore automobilový priemysel a strojárstvo sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
Výroba strojov a zariadení i. n., Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba ostatných
dopravných prostriedkov, Iná výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov. Vzhľadom na to, že v rámci sektora
automobilový priemysel a strojárstvo je zaradených celkovo až sedem divízií SK NACE Rev. 2, možno
konštatovať, že v sektorovej štruktúre NSP/SRI sa tento sektor, v zhode so sektorom obchod,
marketing, gastronómia a cestovný ruch, vyznačuje najvyššou početnosťou divízií.
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Graf č. 62

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora automobilový priemysel
a strojárstvo za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore automobilový priemysel
a strojárstvo predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej
kategórii nachádzalo približne 14,5 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich
podiel oproti roku 2010 významne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných
osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 35 až 39 rokov, pričom ich podiel dosiahol úroveň
cca 13,7 %. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo
vekovej kategórii 20 až 24 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 2,1 p. b. V rámci sektora
poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, a to o približne 2,0 p. b. Na
druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu
zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to o približne 3,3 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne
dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval cca 2,8 p. b.
Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,1 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
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bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,5 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, čo
predstavovalo cca 13,8 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 13,9 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 30 až 34 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 13,8 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
35 až 39 rokov, a to s podielom približne 13,7 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 48,2 % na približne 38,7 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 51,8 % na cca 61,3 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 52,8 % na približne 48,6 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 47,2 % na cca 51,4 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 5,7 p. b.
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Obrázok č. 22 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore automobilový priemysel a strojárstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ekonomické subjekty v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sú lokalizované primárne do
oblastí, kde sa nachádzajú veľké automobilky a strojárske podniky, kam patrí najmä Bratislavský kraj
a Žilinský kraj. Vysokú početnosť ekonomických subjektov vykazuje aj Trenčiansky kraj, kde sa
nachádza množstvo subdodávateľov pre automobilový priemysel. Stredná úroveň početnosti
ekonomických subjektov je v Trnavskom a Nitrianskom kraji, kde sa taktiež nachádzajú významné
automobilky. Početnosť ekonomických subjektov v sektore taktiež silne ovplyvňuje počty
zamestnancov v rámci regiónov SR. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti
zamestnanosti v ekonomických subjektoch sektora v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 72,1 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so zahraničným
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 17,6 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné
ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol 8,2 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 52,7 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so zahraničným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 24,5 %. Na tretej pozícii boli s podielom 22,0 % zamestnanci v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v zahraničných
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 46,9 %. Títo zamestnanci boli s 36,9 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským
vlastníctvom. Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 14,8 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 43,6 %. Za nimi
nasledovali s podielom 42,9 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 11,6 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 52,2 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 35,2 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 12,1 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 42,9 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (36,9 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom predstavovali podiel 18,5 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore automobilový priemysel a strojárstvo s podielom približne 51,1 %
dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 30,1 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
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V ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom bolo
zamestnaných približne 17,8 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch dosiahli približne 45,0 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 37,6 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 17,2 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 23 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
automobilový priemysel a strojárstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Košickom kraji, kde dosiahol približne 84,5 %. Za Košickým
krajom sa nachádzal s podielom približne 81,5 % Prešovský kraj. V rámci sektora a kraja bol výrazný
podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Trnavskom kraji, kde tento podiel
predstavoval približne 79,6 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka mzdy
zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Nitrianskom kraji, a to približne 72,8 %. Relatívne nízky
podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Žilinskom kraji (77,3 %) a Trenčianskom kraji (78,4 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore automobilový priemysel a strojárstvo, a to na úrovni
cca 816 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Žilinskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Žilinský kraj bol
nasledovaný Bratislavským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 814 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Prešovský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 802 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne
len 719 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Košickom kraji (cca 736 EUR) a v Banskobystrickom kraji, kde to
bolo približne 743 EUR.

2.2.12 Sektor elektrotechnika
V sektore elektrotechnika sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné divízie
klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba
elektrických zariadení. Vzhľadom na to, že v sektore elektrotechnika sú zaradené dve divízie SK NACE
Rev. 2, možno konštatovať, že v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s nízkym počtom
divízií.
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Graf č. 63

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora elektrotechnika za roky 2010 a
2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore elektrotechnika
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 15,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 významne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 35 až 39 rokov, pričom ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň
cca 14,2 %. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo
vekovej kategórii 20 až 24 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 5,33 p. b. Výrazne v rámci
sektora elektrotechnika poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, a to
o približne 5,1 p. b. Na druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010
a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to o približne 4,1 p. b. Podiel
zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento
nárast predstavoval približne 3,7 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 17,0 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,9 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, čo
predstavovalo cca 13,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
35 až 39 rokov, kde sa nachádzalo približne 14,8 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 40 až 44 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 14,3 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
30 až 34 rokov, a to s podielom približne 14,3 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 52,1 % na približne 36,0 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 47,9 % na cca 64 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku
do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 61,3 % na približne 49,6 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 38,7 % na cca 50,4 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 13,4 p. b.
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Obrázok č. 24 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore elektrotechnika

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Elektrotechnika má ako sektor významné postavenie najmä v Nitrianskom kraji, Žilinskom kraji
a Trenčianskom kraji, pričom tento význam je evidentný jednak na základe koncentrácie ekonomických
subjektov, ako aj na základe počtu zamestnancov, ktorí v predmetnom sektore pracujú. V ďalšom texte
nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení
podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora elektrotechnika bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel zamestnancov
(a to približne 51,4 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto zamestnancov
predstavoval približne 32,9 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné ekonomické
subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch
dosiahol cca 15,7 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 45,4 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so zahraničným vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
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v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel
týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 32,2 %. Na tretej pozícii boli s podielom 22,4 %
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v zahraničných
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 77,1 %. Títo zamestnanci boli s 13,5 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Ekonomické subjekty so súkromným tuzemským vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 9,5 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 59,3 %. Za nimi
nasledovali s podielom 25,9 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, a to s podielom 14,8 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v zahraničných
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 63,6 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 24,6 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 11,9 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora elektrotechnika vyznačoval najvýraznejším zastúpením
zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim
súkromným sektorom, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 44,2 %-ný podiel na
zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší podiel (32 %) tu predstavovali taktiež zamestnanci
v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské. Zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch predstavovali podiel 23,7 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore elektrotechnika s podielom približne 59,6 % dominovali zamestnanci
v zahraničných ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom
32,6 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch
v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom bolo zamestnaných približne 7,8 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
292

Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 42,8 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich
podiel predstavoval približne 31,6 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 25,6 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 25 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
elektrotechnika

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 91,0 %. Za
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Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 87,9 % Košický kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 87,2 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná
zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne 80,9 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Žilinskom kraji (84,1 %) a Nitrianskom
kraji (84,1 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore elektrotechnika, a to na úrovni cca 1 144 EUR, boli
z regionálneho hľadiska k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej
mzdy v sektore dosiahla približne 1 093 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Žilinský
kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 1 040 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore
približne len 649 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne
nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Košickom kraji (cca 679 EUR) a v Banskobystrickom
kraji, kde to bolo približne 682 EUR.

2.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina
V sektore energetika, plyn, elektrina je aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradená práve jedna
divízia klasifikácie SK NACE Rev. 2, a to Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Vzhľadom
na skutočnosť, že v rámci sektora je zaradená jediná divízia, ide z hľadiska sektorovej štruktúry NSP/SRI
o sektor s najnižším počtom divízií, a to zhodne so sektorom hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,
sektorom sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ako aj so sektorom verejné služby
a správa.
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Graf č. 64

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za roky
2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore energetika, plyn, elektrina
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 18,4 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov, pričom ich podiel dosiahol úroveň cca 17,3 %.
Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii
35 až 39 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 3,77 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol
aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, a to o približne 1,4 p. b. Na druhej
strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb, a to o približne 3,9 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky
vzrástol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 3 p. b.
Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 17,1 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
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bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 16 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, čo
predstavovalo cca 15,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 18,8 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 50 až 54 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 17,8 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
45 až 49 rokov, a to s podielom približne 17,4 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 30,7 % na približne 28,5 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 69,3 % na cca 71,5 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 27,3 % na približne 23,1 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 72,7 % na cca 76,9 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 3,7 p. b.
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Obrázok č. 26 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore energetika, plyn, elektrina

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počty ekonomických subjektov v sektore energetika, plyn, elektrina sú vo všeobecnosti v rámci
národného hospodárstva SR pomerne nízke, pričom ich najvyššia početnosť bola identifikovaná
v Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Na druhej strane, nízka početnosť ekonomických subjektov
v tomto sektore je v Bratislavskom a Košickom kraji. Je však potrebné zdôrazniť, že počet
ekonomických subjektov nekoreluje s počtom zamestnancov, keďže nízky počet veľkých podnikov
zabezpečuje vysoké počty pracovných príležitostí. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia
v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora energetika, plyn, elektrina bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel zamestnancov (a to
približne 77,1 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so štátnym vlastníctvom. Na druhom
mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne
11,4 %. Tretiu priečku predstavovali z hľadiska zamestnanosti v tomto kraji a sektore medzinárodné
ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol 8,4 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 53,5 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom. V tomto kraji bol
druhý najvyšší podiel zamestnancov v štátnych ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto
zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 29,9 %. Na tretej pozícii boli s podielom 6,8 % zamestnanci
v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom ich podiel tu dosiahol 30,1 %.
Títo zamestnanci boli s 25,2 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch
so štátnym vlastníctvom. Ekonomické subjekty vo vlastníctve územnej samosprávy zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 21,6 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel zamestnancov
v nich tvoril približne 68,8 %. Za nimi nasledovali s podielom 14,6 % zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch, a to s podielom 7,1 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v štátnych
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 58,6 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy, a to s podielom 17,5 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch a ich podiel predstavoval 16,6 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora energetika, plyn, elektrina vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 57,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (26,6 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
zahraničné. Zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch predstavovali podiel cca
9,9 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore energetika, plyn, elektrina s podielom približne 39,8 % prevažovali
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci
sektora a kraja s podielom 28,2 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. V ekonomických
298

subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy bolo zamestnaných približne 25,9 % zamestnancov
v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch dosiahli približne 74,8 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel
predstavoval približne 9,8 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 8,8 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 27 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
energetika, plyn, elektrina

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 92,7 %. Za
Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 91,6 % Trenčiansky kraj. V rámci sektora a kraja
bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Košickom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 90,1 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Prešovskom kraji, a to približne 74,5 %. Relatívne
nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Žilinskom kraji (83,2 %) a Banskobystrickom kraji
(85,2 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore energetika, plyn, elektrina, a to na úrovni cca
1 000 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trnavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Trnavský kraj bol
nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 951 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trenčiansky kraj,
v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 793 EUR.

2.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie
V sektore voda, odpad a životné prostredie sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie 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. Vzhľadom na to, že v rámci sektora voda, odpad a životné
prostredie sú zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že ide o sektor s priemerným
počtom divízií.
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Graf č. 65

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie
za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore voda, odpad a životné
prostredie predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 18,8 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov, pričom ich podiel dosiahol úroveň cca 16,5 %.
Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii
35 až 39 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 3,2 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol
aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 2,3 p. b. Na druhej
strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb, a to o približne 7 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky
vzrástol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 2 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 20,5 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 17,0 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, čo
predstavovalo cca 16,9 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 18,3 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 50 až 54 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 16,4 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
60 a viac rokov, a to s podielom približne 15 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 26,3 % na približne 21,6 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 73,7 % na cca 78,4 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 29,5 % na približne 23,5 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 70,5 % na cca 76,5 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 5,8 p. b.
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Obrázok č. 28 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore voda, odpad a životné prostredie

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie je naprieč jednotlivými krajmi SR
značne vyrovnaný. Výraznejšie regionálne rozdiely je možné identifikovať z hľadiska rozmiestnenia
ekonomických subjektov. Kým v Nitrianskom kraji je ich najvyššia regionálna distribúcia, tak Prešovský,
Košický, Trnavský a Nitriansky kraj sa vyznačujú pomerne malou početnosťou ekonomických subjektov
v rámci sektora. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov
v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V Bratislavskom kraji bol v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 37,2 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
samosprávy. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 25,1 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji štátne
ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 18,0 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 47,1 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
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v štátnych ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol
30,9 %. Na tretej pozícii boli s podielom 10,5 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v ekonomických subjektoch
vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom ich podiel tu dosiahol 43,0 %. Títo zamestnanci boli
s 24,3 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným
vlastníctvom. Ekonomické subjekty so súkromným tuzemským vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja
a sektora približne 20,0 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch vo
vlastníctve územnej samosprávy a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 38,9 %. Za nimi
nasledovali s podielom 31,8 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Tretie miesto v danom sektore a kraji predstavovali zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch,
a to s podielom 18,4 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel bol približne 46,7 %. S odstupom za nimi
nasledovali sektorovo relevantní zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským
vlastníctvom, a to s podielom 39,8 %. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v zahraničných ekonomických
subjektoch a ich podiel predstavoval 7,8 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 40,4 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (29,8 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
samosprávy. Zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch predstavovali podiel 16,8 % v rámci
sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore voda, odpad a životné prostredie boli s podielom približne 29,1 %
najpočetnejší zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci
sektora a kraja s podielom 28,5 % zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
samosprávy. V ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom bolo zamestnaných
približne 22,3 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch dosiahli približne 47,2 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich podiel
predstavoval približne 27,8 %. Ekonomické subjekty vo vlastníctve územnej samosprávy úhrnne
zamestnávali približne 16,5 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 29 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
voda, odpad a životné prostredie

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 93,2 %. Za
Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 87,6 % Prešovský kraj. V rámci sektora a kraja
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bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Košickom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 83,5 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Žilinskom kraji, a to približne 71,9 %. Relatívne
nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Trenčianskom kraji (80,3 %) a Trnavskom kraji
(80,5 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore voda, odpad a životné prostredie, a to na úrovni cca
904 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trenčianskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Trenčiansky kraj
bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy
v sektore dosiahla približne 803 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Košický kraj,
v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 749 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Prešovský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore
približne len 596 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne
nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Bratislavskom kraji (cca 653 EUR) a v Nitrianskom
kraji, kde to bolo približne 703 EUR.

2.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované
stavebné práce, Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie, Činnosti súvisiace
s údržbou zariadení a krajinnou úpravou. Vzhľadom na to, že v rámci sektora stavebníctvo, geodézia
a kartografia je zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že ide o sektor s vysokým
počtom divízií.
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Graf č. 66

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia
a kartografia za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore stavebníctvo, geodézia
a kartografia predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej
kategórii nachádzalo približne 15 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel
oproti roku 2010 mierne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb
v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 60 a viac rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň
cca 13,3 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo značný nárast. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 3,47 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, a to o približne 1,9 p. b. Na druhej strane, v sektore vo vekovej
kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 5,7 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,6 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 15,9 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 13,6 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, čo
predstavovalo cca 13,3 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 14,7 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 60 a viac rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 13,5 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
40 až 44 rokov, a to s podielom približne 12,5 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 33,8 % na približne 31,5 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 66,2 % na cca 68,5 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 36,2 % na približne 35,4 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 63,8 % na cca 64,6 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 1,2 p. b.
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Obrázok č. 30 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pre stavebné a súvisiace ekonomické subjekty je vo všeobecnosti typické, že ich početnosť je najvyššia
v regiónoch, ktoré sa urbanisticky výraznejšie rozvíjajú. V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia
v SR jednoznačne dominuje početnosť ekonomických subjektov v rámci Bratislavského kraja, ktorý je
nasledovaný Žilinským a Prešovským krajom. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia na
základe počtu zamestnancov v jednotlivých ekonomických subjektoch v členení podľa druhu
vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší
podiel zamestnancov (a to približne 51,3 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným
tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 31,8 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné
ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol 8,5 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 77,5 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 8,1 %. Na tretej pozícii boli s podielom 7,0 % zamestnanci v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 88,8 %. Títo zamestnanci boli s 7,5 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 3,4 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 81,7 %. Za
nimi nasledovali s podielom 12,4 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie
miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 4,2 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 82,1 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 9,1 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 5,3 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské,
pričom títo zamestnanci predstavovali približne 75,5 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji.
Výraznejší podiel (9,5 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve
územnej samosprávy. Zamestnanci v družstvách predstavovali podiel 6,3 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia s podielom približne 83,7 %
dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 7,3 % zamestnanci v družstvách. V ekonomických subjektoch vo
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vlastníctve územnej samosprávy bolo zamestnaných približne 3,8 % zamestnancov v rámci sektora
a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 72,0 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy a ich
podiel predstavoval približne 11,2 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 8,1 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 31 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
stavebníctvo, geodézia a kartografia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 90,1 %. Za
Trenčianskym krajom sa nachádzal s podielom približne 89,0 % Prešovský kraj. V rámci sektora a kraja
bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 88,2 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná
zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne 82,1 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Nitrianskom kraji (84,2 %) a Žilinskom
kraji (84,3 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, a to na úrovni
cca 972 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Prešovskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Prešovský kraj bol
nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 874 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Nitriansky kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 754 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Banskobystrický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore
približne len 640 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne
nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Trnavskom kraji (cca 682 EUR) a v Bratislavskom
kraji, kde to bolo približne 695 EUR.

2.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI
zaradené nasledovné divízie klasifikácie 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. Vzhľadom na to, že v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch bolo zaradených sedem divízií SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v sektorovej
štruktúre NSP/SRI ide o sektor s najvyšším počtom divízií (a to zhodne so sektorom automobilový
priemysel a strojárstvo).
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Graf č. 67

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto
vekovej kategórii nachádzalo približne 15,0 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom
ich podiel oproti roku 2010 výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 35 až 39 rokov. Ich podiel v roku
2019 dosiahol úroveň cca 13,1 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny pokles. Najvýraznejší
pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov,
pričom tento pokles predstavoval približne 3,47 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel
zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, a to o približne 2,7 p. b. Na druhej strane, vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 3,6 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 3,2 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 14,8 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 12,8 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, čo
predstavovalo cca 12,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,2 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 35 až 39 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 14,1 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
30 až 34 rokov, a to s podielom približne 12,7 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 52,6 % na približne 45,4 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 47,4 % na cca 54,6 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 58,1 % na približne 47,4 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 41,9 % na cca 52,6 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 8,8 p. b.
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Obrázok č. 32 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa lokalizuje prevažne do veľkých regionálnych
centier, resp. do regiónov, ktoré sú atraktívne pre cestovný ruch. Preto je prirodzené, že najvyššia
početnosť sektorovo relevantných ekonomických subjektov je v rámci SR v Bratislavskom kraji. Značný
počet ekonomických subjektov je aj v regiónoch s atraktívnou prírodou, kam patria najmä Žilinský kraj,
Prešovský kraj a Banskobystrický kraj, ako aj v regiónoch s výrazným mestským osídlením. Relatívne
najnižšia početnosť ekonomických subjektov je v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V ďalšom texte
nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení
podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol za rok 2019 v Bratislavskom kraji
najvyšší podiel zamestnancov (a to približne 43,9 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so
súkromným tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu
nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné,
pričom podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 43,1 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto
kraji medzinárodné ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel
zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol cca 11,4 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 62,0 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 17,9 %. Na tretej pozícii boli s podielom 9,9 % zamestnanci v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 57,6 %. Títo zamestnanci boli s 23,1 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 9,2 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 56,2 %. Za
nimi nasledovali s podielom 20,3 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie
miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s
prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 13,2 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 58,3 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 21,1 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom ich podiel predstavoval 10,7 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 58,1 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (23,2 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v družstvách predstavovali podiel cca 8,1 %
v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch s podielom približne
70,6 % dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom
mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 15,2 % zamestnanci v zahraničných ekonomických
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subjektoch. V ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom bolo zamestnaných približne 6,1 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 73,2 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich
podiel predstavoval približne 17,7 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 5,3 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 33 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 87,1 %. Tesne za
Trenčianskym krajom sa nachádzal s takmer rovnakým podielom Nitriansky kraj. V rámci sektora
a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Prešovskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 84,1 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala
základná zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Žilinskom kraji, a to približne
76,9 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Košickom kraji (77,8 %)
a Bratislavskom kraji (81,3 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to
na úrovni cca 910 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trenčianskom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Trenčiansky kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej
mzdy v sektore dosiahla približne 747 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste
Bratislavský kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 736 EUR. V opačnom spektre
z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal Nitriansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda
v tomto sektore približne 681 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta.
Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Košickom kraji (cca 696 EUR) a v Trnavskom
kraji, kde to bolo približne 717 EUR.

2.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby
V sektore doprava, logistika, poštové služby sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Pozemná doprava a doprava potrubím, Vodná doprava,
Letecká doprava, Skladové a pomocné činnosti v doprave, Poštové služby a služby kuriérov. Vzhľadom
na to, že v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby je celkovo zaradených päť divízií SK NACE
Rev. 2, možno konštatovať, že v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s vysokým počtom
divízií.
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Graf č. 68

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby
za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore doprava, logistika, poštové
služby predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 15,0 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
14,4 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo taktiež mierny pokles. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 2,27 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 1,6 p. b. Na druhej strane, v rámci sektora vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 5,2 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 15,7 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 14,8 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, čo
predstavovalo cca 13,9 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
45 až 49 rokov, kde sa nachádzalo približne 14,8 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 50 až 54 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 14,6 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
55 až 59 rokov, a to s podielom približne 14,4 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 39,0 % na približne 35,3 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 61,0 % na cca 64,7 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 37,8 % na približne 32,6 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 62,2 % na cca 67,4 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 4,8 p. b.
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Obrázok č. 34 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore doprava, logistika, poštové služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby z hľadiska početnosti ekonomických subjektov, ako aj
zamestnancov, dominuje v rámci SR Bratislavský kraj, ktorý možno charakterizovať ako celoslovenský
transportný uzol. Početnosť ekonomických subjektov je v rámci SR zvýšená taktiež v Trnavskom,
Nitrianskom a Žilinskom kraji, pričom zamestnanci sa aj napriek nižšej početnosti ekonomických
subjektov koncentrujú aj do Košického kraja. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia
v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora doprava, logistika, poštové služby bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 40 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so zahraničným
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je štátne a podiel týchto zamestnancov
predstavoval približne 22,2 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji súkromné tuzemské
ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol cca 16,5 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 49,8 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
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zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 24,3 %. Na tretej pozícii boli s podielom 18,1 % zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 63,5 %. Títo zamestnanci boli s 27,7 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so štátnym vlastníctvom.
Ekonomické subjekty vo vlastníctve územnej samosprávy zamestnávali v rámci kraja a sektora približne
3,7 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 54,2 %. Za
nimi nasledovali s podielom 24,9 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Tretie miesto
v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim
súkromným sektorom, a to s podielom 10,3 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v štátnych
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 42,6 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so súkromným tuzemským vlastníctvom, a to s podielom 39,6 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch
a ich podiel predstavoval 9,3 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 42,8 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (37,9 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
súkromné tuzemské. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim
súkromným sektorom predstavovali podiel cca 9,0 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore doprava, logistika, poštové služby s podielom približne 41,6 % prevažovali
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci
sektora a kraja s podielom 37,7 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. V ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy bolo zamestnaných približne 11,5 % zamestnancov
v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch dosiahli približne 55,3 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a ich
podiel predstavoval približne 19,1 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je zahraničné, úhrnne
zamestnávali približne 12,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 35 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
doprava, logistika, poštové služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 91,9 %. Za
Nitrianskym krajom sa nachádzal s podielom približne 86,6 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora
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a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Bratislavskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 85,6 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala
základná zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trenčianskom kraji, a to približne
76,7 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Prešovskom kraji (79,7 %)
a Trnavskom kraji (80,4 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore doprava, logistika, poštové služby, a to na úrovni cca
918 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Bratislavský kraj
bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 701 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Žilinský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 698 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne
len 674 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca 688 EUR) a v Trnavskom kraji, kde
to bolo približne 690 EUR.

2.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie
V sektore informačné technológie a telekomunikácie sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI
zaradené nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Telekomunikácie, Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby. Vzhľadom na to, že v rámci sektora informačné
technológie a telekomunikácie sú zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v rámci
sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 69

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora informačné technológie
a telekomunikácie za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore informačné technológie
a telekomunikácie predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 30 až 34 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej
kategórii nachádzalo približne 19,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich
podiel oproti roku 2010 mierne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných
osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 35 až 39 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol
úroveň cca 19 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo výraznejší nárast. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 12,28 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, a to o približne 2,9 p. b. Na druhej strane, v sektore vo vekovej
kategórii 40 až 44 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 6,5 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 5,2 p. b.

325

Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 18,9 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 18,3 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, čo
predstavovalo cca 17,9 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
30 až 34 rokov, kde sa nachádzalo približne 20,2 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 35 až 39 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 19,0 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
40 až 44 rokov, a to s podielom približne 15,8 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 68,2 % na približne 59,7 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 31,8 % na cca 40,3 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 73 % na približne 58,5 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 27 % na cca 41,5 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 12,7 p. b.
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Obrázok č. 36 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore informačné technológie a telekomunikácie

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ekonomické subjekty v sektore informačné technológie a telekomunikácie vykazujú najvyššiu
početnosť v Bratislavskom kraji, čo je súčasne skombinované aj s vysokou početnosťou sektorovo
relevantných zamestnancov v tomto regióne. Taktiež v Žilinskom a Košickom kraji počet zamestnancov
silne koreluje s početnosťou ekonomických subjektov, pričom obidva kraje sa vyznačujú výraznou
intenzitou ekonomických činností v informačných technológiách a telekomunikáciách. V ďalšom texte
nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení
podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie bol v Bratislavskom kraji za rok 2019
najvyšší podiel zamestnancov (a to približne 58,9 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so
zahraničným vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali
zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel
týchto zamestnancov predstavoval približne 29,3 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji
medzinárodné ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel
zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol cca 9,7 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 49,1 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 40,5 %. Na tretej pozícii boli s podielom 8,6 % zamestnanci v štátnych ekonomických
subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 55,3 %. Títo zamestnanci boli s 29,7 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 14,9 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo zahraničné a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 66,6 %. Za nimi
nasledovali s podielom 31,2 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 1,9 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 54,3 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 42,5 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 3,2 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 55,3 %-ný podiel na zamestnanosti
v sektore a kraji. Výraznejší podiel (34,9 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických
subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických
subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom predstavovali podiel cca 9,5 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore informačné technológie a telekomunikácie s podielom približne 54,2 %
dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 33,0 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
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V ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom bolo
zamestnaných približne 7,8 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci
v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom dosiahli približne
48,7 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických
subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich podiel predstavoval približne 25,2 %. Ekonomické
subjekty, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské, úhrnne zamestnávali približne 24,7 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 37 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
informačné technológie a telekomunikácie

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Údaj za kraj nie je uvedený v prípade, ak má podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde v sektore v rámci kraja dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
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v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 91,5 %. Za
Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 91,0 % Košický kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 88,9 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy
v Trenčianskom kraji (70,4 %) a Nitrianskom kraji (83,2 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore informačné technológie a telekomunikácie, a to na
úrovni cca 1 219 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Košickom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Košický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej
mzdy v sektore dosiahla približne 1 128 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste
Prešovský kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 950 EUR. V opačnom spektre
z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná
mzda v tomto sektore približne len 651 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné
miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Nitrianskom kraji (cca 677 EUR)
a v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 690 EUR.

2.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI
zaradené nasledovné divízie klasifikácie 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. Vzhľadom na to, že v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo je zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v sektorovej štruktúre
NSP/SRI ide o sektor s vysokým počtom divízií.
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Graf č. 70

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto
vekovej kategórii nachádzalo približne 14,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom
ich podiel oproti roku 2010 významne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou
zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Ich podiel v roku
2019 dosiahol úroveň cca 12,7 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny nárast. Najvýraznejší
pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov,
pričom tento pokles predstavoval približne 3,71 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel
zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 3,7 p. b. Na druhej strane, vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 6,3 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 2,3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 15,6 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 13 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, čo
predstavovalo cca 12,2 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
60 a viac rokov, kde sa nachádzalo približne 14,2 % z celkového počtu zamestnancov mužského
pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré
prináležali do vekovej kategórie 40 až 44 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 13,6 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 45 až 49 rokov, a to s podielom približne 12,4 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 52,6 % na približne 40,2 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 47,4 % na cca 59,8 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 47,1 % na približne 35,9 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 52,9 % na cca 64,1 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 11,9 p. b.
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Obrázok č. 38 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifickým krajom, ktorý sa výrazne odlišuje od ostatných regiónov SR z hľadiska početnosti
ekonomických subjektov aj z hľadiska početnosti zamestnancov, je Bratislavský kraj, čo ilustruje jeho
dominantné postavenie z hľadiska bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva v rámci SR.
V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických
subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 42,4 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so zahraničným
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným
sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 31,5 %. Tretiu priečku predstavovali
v tomto kraji súkromné tuzemské ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol 15,8 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 46,1 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
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zamestnancov v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom,
pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 20,2 %. Na tretej pozícii boli s podielom
16,3 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 29 %. Títo zamestnanci boli s 21,8 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 17,6 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel zamestnancov
v nich tvoril približne 26,4 %. Za nimi nasledovali s podielom 22,6 % zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci
v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy, a to s podielom 21,1 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 36,3 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným
sektorom, a to s podielom 17,4 % v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci
v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel predstavoval 13,3 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je
medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom títo zamestnanci predstavovali približne
30,1 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší podiel (22,6 %) tu predstavovali aj
zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch predstavovali podiel 17,8 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s podielom približne 42,9 %
prevažovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 26,5 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom. V ekonomických subjektoch s družstevným vlastníctvom bolo
zamestnaných približne 15,2 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 40,9 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval približne 30,8 %. Ekonomické subjekty,
ktorých vlastníctvo je zahraničné, úhrnne zamestnávali približne 12,2 % zamestnancov v rámci sektora
a kraja.
Obrázok č. 39 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Žilinskom kraji, kde dosiahol približne 89,7 %. Za Žilinským
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krajom sa nachádzal s podielom približne 89,2 % Bratislavský kraj. V rámci sektora a kraja bol výrazný
podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Trenčianskom kraji, kde tento podiel
predstavoval približne 87,5 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka mzdy
zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Prešovskom kraji, a to približne 68,6 %. Relatívne nízky
podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Banskobystrickom kraji (79,4 %) a Trnavskom kraji
(80 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, a to na
úrovni cca 949 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä
o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou.
Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej
mzdy v sektore dosiahla približne 761 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trnavský
kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 760 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Banskobystrický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto
sektore približne len 679 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta.
Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bola inzerovaná
aj v Prešovskom kraji (cca 686 EUR) a v Nitrianskom kraji, kde to bolo približne 698 EUR.

2.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo
V sektore kultúra a vydavateľstvo sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné
divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Nakladateľské činnosti, Výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, zvukových nahrávok, Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, Tvorivé, umelecké
a zábavné činnosti, Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. Sektor ďalej
zabezpečuje ekonomické činnosti SK NACE Rev. 2 z triedy 72.19 Ostatný výskum a experimentálny
vývoj v oblasti prírodných a technických vied, a to šírenie informácií o vede, technike, výskume, vývoji
a vzdelávaní v oblasti astronómie, ktoré systematicky zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove a ďalšie hvezdárne v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, v Žiari nad Hronom, Banskej
Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom. Vzhľadom na to,
že v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo je zaradených celkovo päť divízií SK NACE Rev. 2, možno
konštatovať, že z hľadiska sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s vysokým počtom divízií.
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Graf č. 71

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za roky
2010 a 2019

Veková kategória (5-ročné vekové skupiny)
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore kultúra a vydavateľstvo
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 60 a viac rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 16,4 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 značne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
13,9 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo taktiež značný nárast. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 4,11 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, a to o približne 3,7 p. b. Na druhej strane, v rámci sektora vo
vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 7,7 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 4,3 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 60 a viac rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,9 % z celkového počtu žien v rámci sektora, t. j. viac ako
dvojnásobný podiel v porovnaní s rokom 2010. Výrazný podiel žien bol zaznamenaný aj vo vekovej
kategórii 40 až 44 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 14,0 % žien z tohto sektora.
Obdobný podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, čo predstavovalo takmer 14,0 %
všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
60 a viac rokov, kde sa nachádzalo približne 15,5 % z celkového počtu zamestnancov mužského
pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré
prináležali do vekovej kategórie 40 až 44 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 13,8 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 35 až 39 rokov, a to s podielom približne 13,0 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 38,1 % na približne 31,3 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 61,9 % na cca 68,7 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 44,9 % na približne 39,1 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 55,1 % na cca 60,9 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 6,5 p. b.
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Obrázok č. 40 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore kultúra a vydavateľstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej dimenzie sektora kultúra a vydavateľstvo je evidentná jednoznačná dominancia
Bratislavského kraja oproti ostatným krajom SR, a to jednak z aspektu vysokej početnosti
ekonomických subjektov, ako aj z hľadiska sektorovej zamestnanosti v regióne. Strednú úroveň
početnosti ekonomických subjektov v regióne dosiahli Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský a najmä
Košický kraj, ktorý sa vyznačuje taktiež výraznejším počtom sektorovo relevantných zamestnancov.
V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických
subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora kultúra a vydavateľstvo bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 47,3 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 23,0 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji zahraničné
ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 12,2 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 85,5 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 7,3 %. Na tretej pozícii boli s podielom 6,0 % zamestnanci v štátnych ekonomických
subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v ekonomických subjektoch
vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom ich podiel tu dosiahol 80,4 %. Títo zamestnanci boli
s približne 14,2 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja a sektora
približne 2,8 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch vo
vlastníctve územnej samosprávy a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 66,7 %. Za nimi
nasledovali s podielom 30,5 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch.
Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch, a to
s podielom 1,4 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel bol približne 50,3 %. S odstupom za nimi
nasledovali zamestnanci ekonomických subjektov so štátnym vlastníctvom, a to s podielom cca 38,4 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch
a ich podiel predstavoval 6,5 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo vyznačoval najvýraznejším zastúpením
zamestnancov ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom títo zamestnanci
predstavovali približne 50,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší podiel (38,3 %)
tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je štátne. Zamestnanci
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch predstavovali podiel cca 4,7 % v rámci sektora
a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore kultúra a vydavateľstvo s podielom približne 51,6 % dominovali
zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 26,1 % zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve
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združení, politických strán a cirkví. V ekonomických subjektoch so štátnym vlastníctvom bolo
zamestnaných približne 21,0 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy dosiahli približne 71,3 %-ný podiel na zamestnanosti,
pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne
a ich podiel predstavoval približne 22,6 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, úhrnne zamestnávali približne 3,2 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 41 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
kultúra a vydavateľstvo

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Údaj za kraj nie je uvedený v prípade, ak má podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde v sektore v rámci kraja dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
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v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Prešovskom kraji, kde dosiahol približne 99,2 %. Za
Prešovským krajom sa nachádzal s podielom približne 95,6 % Žilinský kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 88,8 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy
v Trnavskom kraji (74,1 %) a Nitrianskom kraji (74,7 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore kultúra a vydavateľstvo, a to na úrovni cca 980 EUR,
boli k 1. 7. 2020 evidované v Bratislavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky voľných
pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Bratislavský kraj bol nasledovaný
Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore dosiahla približne
800 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Košický kraj, v ktorom inzerovaná mzda
dosiahla hodnotu cca 798 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal
Trenčiansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len 584 EUR a jednalo
sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola
inzerovaná aj v Prešovskom kraji (cca 650 EUR) a v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne
667 EUR.

2.2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport
V sektore vzdelávanie, výchova a šport sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti,
Činnosti členských organizácií. Vzhľadom na to, že v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport sú
zaradené celkovo tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska sektorovej štruktúry
NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 72

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport za
roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore vzdelávanie, výchova
a šport predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 60 a viac rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 16,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň 14,8 %,
čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny pokles. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb
nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom tento pokles predstavoval
približne 3,48 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii
25 až 29 rokov, a to o približne 2,3 p. b. Na druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo
medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb v rámci sektora,
a to o približne 7,5 p. b. Podiel zamestnaných osôb v sledovanom období pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 2,7 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 15,5 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 60 a viac rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,2 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, čo
predstavovalo cca 14,6 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
60 a viac rokov, kde sa nachádzalo približne 21,7 % z celkového počtu zamestnancov mužského
pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré
prináležali do vekovej kategórie 40 až 44 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 13,1 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 55 až 59 rokov, a to s podielom približne 12,6 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 32,7 % na približne 27,0 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 67,3 % na cca 73,0 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 33,7 % na približne 30,3 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 66,3 % na cca 69,7 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 5,2 p. b.
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Obrázok č. 42 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore vzdelávanie, výchova a šport

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyššia početnosť ekonomických subjektov v oblasti vzdelávania, výchovy a športu bola za rok 2019
v Bratislavskom kraji, Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji. Ide o kraje, kde sa nachádzajú
veľké vzdelávacie inštitúcie a aj populačne sú tieto kraje pomerne veľké. Stredná úroveň početnosti
ekonomických subjektov v rámci sektora bola v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom kraji, najnižšiu
početnosť výchovno-vzdelávacích a športových organizácií mali Trnavský kraj a Trenčiansky kraj.
V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických
subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport bol v Bratislavskom kraji za rok 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 35,1 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
samosprávy. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je štátne a podiel týchto zamestnancov
predstavoval približne 34,5 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji vo vlastníctve združení,
politických strán a cirkví ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch
dosiahol 21,8 %.

345

V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 74,9 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v štátnych ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol
11,7 %. Na tretej pozícii boli s podielom 7,0 % zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve
združení, politických strán a cirkví.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v ekonomických subjektoch
vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom ich podiel tu dosiahol 78,7 %. Títo zamestnanci boli s cca
7,7 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so súkromným
tuzemským vlastníctvom. Ekonomické subjekty so štátnym vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja
a sektora približne 6,4 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch vo
vlastníctve územnej samosprávy a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 68,9 %. Za nimi
nasledovali s podielom cca 16,0 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Tretie miesto
v tomto kraji predstavovali zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve združení,
politických strán a cirkví, a to s podielom približne 10,4 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel bol približne 72,4 %. S odstupom za nimi
nasledovali zamestnanci ekonomických subjektov so štátnym vlastníctvom, a to s podielom cca 11,7 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve
združení, politických strán a cirkví a ich podiel predstavoval 9,8 %.
Taktiež Banskobystrický kraj sa v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 71,6 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (13,8 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
štátne. Zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve združení, politických strán a cirkví
predstavovali podiel cca 9,9 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore vzdelávanie, výchova a šport s podielom približne 71,6 % dominovali
zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 10,8 % zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve
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združení, politických strán a cirkví. V ekonomických subjektoch so štátnym vlastníctvom bolo
zamestnaných približne 9,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy dosiahli približne 62,5 %-ný podiel na zamestnanosti,
pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne
a ich podiel predstavoval približne 20,4 %. Ekonomické subjekty vo vlastníctve združení, politických
strán a cirkví úhrnne zamestnávali približne 12,9 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 43 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
vzdelávanie, výchova a šport

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 88,5 %. Za
Bratislavským krajom sa nachádzal s podielom približne 84,4 % Žilinský kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Banskobystrickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 83,9 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná
zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trenčianskom kraji, a to približne 77,6 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Trnavskom kraji (80,1 %) a Prešovskom
kraji (80,8 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore vzdelávanie, výchova a šport, a to na úrovni približne
1 051 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Žilinskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Žilinský kraj bol
nasledovaný Nitrianskym krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 941 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Prešovský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 925 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len
725 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Košickom kraji (cca 761 EUR) a v Banskobystrickom kraji, kde to
bolo približne 769 EUR.

2.2.22 Sektor verejné služby a správa
V sektore verejné služby a správa je aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradená divízia
klasifikácie SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a vzhľadom na to,
že sa jedná o jedinú divíziu, ide o sektor s najnižším počtom divízií v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI
(a to zhodne so sektorom hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, sektorom sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály, ako aj so sektorom energetika, plyn, elektrina).
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Graf č. 73

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora verejné služby a správa za roky
2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore verejné služby a správa
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 16,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 významne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 50 až 54 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
14,5 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo pokles o približne 2,41 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol
aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, a to o približne 1,7 p. b. Na druhej
strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb, a to o približne 7,2 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky
vzrástol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,7 p. b.
Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,7 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 14,8 % žien
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z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, čo
predstavovalo cca 14,4 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 16,6 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 60 a viac rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 15,5 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
45 až 49 rokov, a to s podielom približne 13,8 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 31,8 % na približne 27,1 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 68,2 % na cca 72,9 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 36,0 % na približne 28,6 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 64,0 % na cca 71,4 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 5,6 p. b.
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Obrázok č. 44 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore verejné služby a správa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zamestnanosti je najvyššia početnosť osôb pracujúcich v sektore v Bratislavskom kraji,
nasledovanom Banskobystrickým, Prešovským a Košickým krajom. Početnosť ekonomických subjektov
sa v tomto sektore lokalizuje primárne na východné Slovensko, kam patrí Prešovský kraj a Košický kraj.
Vyššia početnosť subjektov verejných služieb a správy sa prejavuje aj na juhu stredného Slovenska,
konkrétne v rámci Banskobystrického kraja. Stredná početnosť subjektov sektora verejné služby
a správa je v Bratislavskom kraji a v Nitrianskom kraji. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná
situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva
a regiónu.
V rámci sektora verejné služby a správa bol v Bratislavskom kraji v roku 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 65,6 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 30,8 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji zahraničné
ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol cca 3,7 %.

351

V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 70,2 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v štátnych ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol
24,7 %. Na tretej pozícii boli s podielom 4,8 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v ekonomických subjektoch
vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom ich podiel tu dosiahol 67,3 %. Títo zamestnanci boli
s približne 32,1 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja a sektora
približne 0,6 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch vo
vlastníctve územnej samosprávy a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 69,0 %. Za nimi
nasledovali s podielom 29,1 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Tretie miesto v tomto
kraji predstavovali zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch, a to s podielom cca 1,9 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel bol približne 65,2 %. S odstupom za nimi
nasledovali zamestnanci ekonomických subjektov so štátnym vlastníctvom, a to s podielom cca 31,7 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch a ich podiel predstavoval 2,8 %.
Taktiež Banskobystrický kraj sa v rámci sektora verejné služby a správa vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 55,1 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (cca 44,5 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
štátne. Zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch predstavovali v roku 2019 podiel cca 0,3
% v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore verejné služby a správa s podielom približne 72,4 % dominovali
zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 27,4 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch.
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V ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom bolo zamestnaných približne 0,3 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy dosiahli približne 68,4 %-ný podiel na zamestnanosti,
pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne
a ich podiel predstavoval približne 30,9 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je zahraničné,
úhrnne zamestnávali približne 0,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 45 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
verejné služby a správa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Prešovskom kraji, kde dosiahol približne 90,5 %. Za
Prešovským krajom sa nachádzal s podielom približne 90,4 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora
a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Košickom kraji, kde
tento podiel predstavoval približne 89,1 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná
zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne 81,5 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Nitrianskom kraji (83,2 %) a Žilinskom
kraji (83,4 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore verejné služby a správa, a to na úrovni cca 1 122 EUR,
boli k 1. 7. 2020 evidované v Nitrianskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky voľných
pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Nitriansky kraj bol nasledovaný
Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore dosiahla približne
878 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trenčiansky kraj, v ktorom inzerovaná
mzda dosiahla hodnotu cca 866 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa
nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len 623 EUR
a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska
sektora bola inzerovaná aj v Prešovskom kraji (cca 627 EUR) a v Trnavskom kraji, kde to bolo približne
710 EUR.

2.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment
V sektore administratíva, ekonomika, manažment sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem;
poradenstvo v oblasti riadenia, Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelárske a iné
obchodné pomocné činnosti. Vzhľadom na to, že v rámci sektora administratíva, ekonomika,
manažment sú zaradené celkovo štyri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že v sektorovej
štruktúre NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 74

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora administratíva, ekonomika,
manažment za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore administratíva, ekonomika,
manažment predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 25 až 29 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej
kategórii nachádzalo približne 16,2 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, avšak ich podiel
oproti roku 2010 výrazne poklesol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb
v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 30 až 34 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň
cca 14,7 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny pokles. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal v sektore medzi rokmi 2010 a 2019 práve v najpočetnejšej vekovej kategórii
25 až 29 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 7,24 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol
aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, a to o približne 5,3 p. b. Na druhej
strane, vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu
podielu zamestnaných osôb, a to o približne 4,4 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky
vzrástol aj vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 4,1 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 17,1 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 14,4 % žien
z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, čo
predstavovalo cca 14,4 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
25 až 29 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,2 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 30 až 34 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 15,1 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
35 až 39 rokov, a to s podielom približne 14,6 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 65,9 % na približne 55,4 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 34,1 % na cca 44,6 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 69,2 % na približne 57,8 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 30,8 % na cca 42,2 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 11,0 p. b.
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Obrázok č. 46 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Bratislavský kraj je špecifickým krajom, ktorý sa výrazne odlišuje od ostatných regiónov SR, a to jednak
z hľadiska početnosti ekonomických subjektov, ako aj z hľadiska početnosti sektorovo relevantných
zamestnancov, čo dokumentuje dominantné postavenie tohto kraja z hľadiska administratívy,
ekonomiky, manažmentu v rámci celej SR. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti
počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment bol v Bratislavskom kraji v roku 2019 najvyšší
podiel zamestnancov (a to približne 38,6 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so zahraničným
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 35,6 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné
ekonomické subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto
subjektoch dosiahol 23,7 %.
V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 61,0 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
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zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol cca 29,4 %. Na tretej pozícii boli s podielom 6,4 % zamestnanci v medzinárodných
ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 80,1 %. Títo zamestnanci boli s 14,8 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom.
Ekonomické subjekty v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom zamestnávali
v rámci kraja a sektora približne 3,7 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 65,9 %. Za
nimi nasledovali s podielom 25,3 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie
miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 6,3 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 76,6 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 13,6 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval cca 9,3 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment vyznačoval
najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné
tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 83,1 %-ný podiel na zamestnanosti v danom
sektore a kraji. Výraznejší podiel (16,7 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom predstavovali podiel cca 0,2 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore administratíva, ekonomika, manažment s podielom približne 83,2 %
dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli
v rámci sektora a kraja s podielom 12,6 % zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom. V ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom bolo
zamestnaných približne 3,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
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Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 51,5 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich
podiel predstavoval približne 35,9 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je štátne, úhrnne
zamestnávali približne 5,1 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 47 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Prešovskom kraji, kde dosiahol približne 90,2 %. Za
Prešovským krajom sa nachádzal s podielom približne 87,9 % Bratislavský kraj. V rámci sektora a kraja
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bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Košickom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 87,7 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trenčianskom kraji, a to približne 70,7 %.
Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Trnavskom kraji (74,2 %) a Nitrianskom
kraji (80,4 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore administratíva, ekonomika, manažment, a to na úrovni
cca 1 350 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trenčianskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené
ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Trenčiansky kraj
bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 1 219 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trnavský kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 973 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Nitriansky kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len
637 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca 681 EUR) a v Prešovskom kraji, kde
to bolo približne 786 EUR.

2.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
V sektore zdravotníctvo, sociálne služby sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené
nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach
(rezidenčná starostlivosť), Sociálna práca bez ubytovania. Vzhľadom na to, že v rámci sektora
zdravotníctvo, sociálne služby boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska
sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.
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Graf č. 75

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby
za roky 2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore zdravotníctvo, sociálne
služby predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 14,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti
roku 2010 mierne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto
sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca
14,2 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo taktiež mierne zvýšenie. Najvýraznejší pokles podielu
zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento
pokles predstavoval približne 4,55 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb
vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 2,7 p. b. Na druhej strane, v sektore vo vekovej
kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu
zamestnaných osôb, a to o približne 6,8 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol
aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 1,5 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 15,3 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien
bol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 14,9 % žien
z daného sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, čo
predstavovalo cca 14,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
60 a viac rokov, kde sa nachádzalo približne 17,4 % z celkového počtu zamestnancov mužského
pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré
prináležali do vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore bol cca 12,3 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži
v rámci vekovej kategórie 40 až 44 rokov, a to s podielom približne 11,2 % na celkovom počte mužov
zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 38,0 % na približne 28,9 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 62,0 % na cca 71,1 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 40,2 % na približne 37,7 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 59,8 % na cca 62,3 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 7,7 p. b.
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Obrázok č. 48 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore zdravotníctvo, sociálne služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Regionálna štruktúra zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby je v rámci SR pomerne
rovnomerne rozložená, rešpektujúc východiskové demografické a územno-správne parametre SR.
Početnosť ekonomických subjektov v sektore vykazuje vyššiu hodnotu najmä v Bratislavskom kraji,
ktorý patrí medzi menšie kraje s výrazným zastúpením nevýrobných činností. Relatívne vysoká
početnosť ekonomických subjektov v sektore je taktiež v Prešovskom kraji, ktorý má na rozdiel od
Bratislavského kraja rurálny charakter s nižšou koncentráciou nevýrobných činností. Pomerne nízkou
početnosťou ekonomických subjektov v sektore sa v rámci SR vyznačujú Trenčiansky a Trnavský kraj.
V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických
subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby bol v Bratislavskom kraji v roku 2019 najvyšší podiel
zamestnancov (a to približne 53,6 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so štátnym
vlastníctvom. Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci
pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské a podiel týchto
zamestnancov predstavoval približne 17,2 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji zahraničné
ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 11,9 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 33,3 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so štátnym vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov
v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol cca 26,8 %. Na tretej pozícii boli s podielom 18,3 % zamestnanci v zahraničných
ekonomických subjektoch.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol cca 30,3 %. Títo zamestnanci boli s 27,3 %ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
samosprávy. Ekonomické subjekty so štátnym vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja a sektora
približne 25,9 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 37,3 %. Za
nimi nasledovali s podielom 37,3 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Tretie miesto
v tomto kraji predstavovali zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve združení,
politických strán a cirkví, a to s podielom 11,0 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v štátnych
ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 44,4 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy, a to s podielom 24,6 %
v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických
subjektoch a ich podiel predstavoval 24,6 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby vyznačoval najvýraznejším
zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je štátne, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 54,7 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (27,5 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
súkromné tuzemské. Zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch predstavovali podiel 8,4 %
v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore zdravotníctvo, sociálne služby s podielom približne 35,6 % prevládali
zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja
s podielom 26,6 % zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. V ekonomických
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subjektoch vo vlastníctve združení, politických strán a cirkví bolo zamestnaných približne 15,3 %
zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v štátnych
ekonomických subjektoch dosiahli približne 47,7 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom títo boli
nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je zahraničné a ich podiel
predstavoval približne 21,3 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské,
úhrnne zamestnávali približne 18,7 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Obrázok č. 49 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
zdravotníctvo, sociálne služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 87,4 %. Za
Trenčianskym krajom sa nachádzal s podielom približne 86,7 % Košický kraj. V rámci sektora a kraja bol
výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Prešovskom kraji, kde tento
podiel predstavoval približne 86,5 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala základná zložka
mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne 81,6 %. Relatívne
nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Nitrianskom kraji (82,5 %) a Banskobystrickom
kraji (83,4 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore zdravotníctvo, sociálne služby, a to na úrovni približne
2 087 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Košickom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Košický kraj bol
nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 1 283 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Nitriansky kraj,
v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 1 185 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky
inzerovaných miezd sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore
približne len 845 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne
nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Trenčianskom kraji (cca 950 EUR) a v Bratislavskom
kraji, kde to bolo približne 998 EUR.

2.2.25 Sektor remeslá a osobné služby
V sektore remeslá a osobné služby sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné
divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti, Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov
domáceho personálu. Vzhľadom na to, že v rámci sektora remeslá a osobné služby sú zaradené celkovo
štyri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor
s priemerným počtom divízií. Charakteristika sektora remeslá a osobné služby nezahrňuje údaje za
živnostníkov a zamestnancov u živnostníkov.
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Graf č. 76

Veková pyramída zamestnancov v rámci sektora remeslá a osobné služby za roky
2010 a 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore remeslá a osobné služby
predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 55 až 59 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii
nachádzalo približne 17,0 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. Druhou najpočetnejšou
vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 60 a viac
rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca 15,7 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo značný
nárast. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej
kategórii 35 až 39 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 3,1 p. b. Výrazne v rámci sektora
poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, a to o približne 2,7 p. b. Na
druhej strane, vo vyššie uvedenej vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019
k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to o približne 4,9 p. b. Podiel zamestnaných
osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval
približne 2 p. b.
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Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 50 až 54 rokov, pričom
v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,1 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Podobne výrazný
podiel žien bol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca
15,8 % žien z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov,
čo predstavovalo cca 13,4 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.
U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii
55 až 59 rokov, kde sa nachádzalo približne 17,4 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia
v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do
vekovej kategórie 60 a viac rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore
bol cca 17,2 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby - muži v rámci vekovej kategórie
50 až 54 rokov, a to s podielom približne 13,2 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.
Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí
porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci
jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien
zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 41,5 % na približne 30,9 %.
Podiel zamestnaných osôb - žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na
druhej strane vzrástol z približne 58,5 % na cca 69,1 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo
veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 35,1 % na približne 26,9 %. V rovnakom
období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte
mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 64,9 % na cca 73,1 %.
Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia
spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel
zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 8,6 p. b.
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Obrázok č. 50 Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely
zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019
v sektore remeslá a osobné služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Remeslá a osobné služby sa lokalizujú najmä do regiónov s vysokou kúpnou silou obyvateľstva, preto
Bratislavský kraj v rámci SR jednoznačne dominuje z hľadiska početnosti ekonomických subjektov
v tomto sektore. Dominancia Bratislavského kraja je evidentná taktiež z hľadiska priestorovej
koncentrácie sektorovo relevantných zamestnancov. Stredná početnosť ekonomických subjektov je
v Košickom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, pričom vyššia početnosť sektorovo relevantných
zamestnancov je z týchto krajov príznačná najmä pre Nitriansky a Košický kraj. V ďalšom texte nižšie je
charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa
druhu vlastníctva a regiónu.
V rámci sektora remeslá a osobné služby bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel zamestnancov (a to
približne 73,3 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom.
Na druhom mieste sa v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci pracujúci
v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné a podiel týchto zamestnancov
predstavoval približne 18,4 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji medzinárodné ekonomické
subjekty s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch
dosiahol 6,4 %.
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V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 53,4 %, evidovaný v ekonomických
subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel
zamestnancov v zahraničných ekonomických subjektoch, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci
sektora a kraja bol 39,1 %. Na tretej pozícii boli s podielom cca 7,0 % zamestnanci v ekonomických
subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy.
Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských
ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 64,0 %. Títo zamestnanci boli s 27,7 %-ným
podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch v medzinárodnom vlastníctve
s prevažujúcim súkromným sektorom. Ekonomické subjekty so zahraničným vlastníctvom
zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 8,3 % zamestnancov.
Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch,
ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 90,5 %. Za
nimi nasledovali s podielom 8,9 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie miesto
v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim
súkromným sektorom, a to s podielom cca 0,6 %.
Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 93,1 %. S odstupom za nimi nasledovali
zamestnanci ekonomických subjektov so zahraničným vlastníctvom, a to s podielom 6,4 % v rámci
sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch
s prevažujúcim súkromným sektorom a ich podiel predstavoval 0,6 %.
Banskobystrický kraj sa v rámci sektora remeslá a osobné služby vyznačoval najvýraznejším zastúpením
zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské, pričom títo
zamestnanci predstavovali približne 60,2 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší
podiel (38,3 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je
medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom. Zamestnanci v zahraničných ekonomických
subjektoch predstavovali podiel 1,5 % v rámci sektora a kraja.
V Prešovskom kraji v sektore remeslá a osobné služby s podielom približne 89,3 % dominovali
zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci
sektora a kraja s podielom 7,1 % zamestnanci v ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej
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samosprávy. V ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom bolo zamestnaných približne
3,5 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.
Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných
tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 66,6 %-ný podiel na zamestnanosti, pričom
títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy a ich
podiel predstavoval približne 17,1 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je medzinárodné
s prevažujúcim súkromným sektorom, úhrnne zamestnávali približne 9,8 % zamestnancov v rámci
sektora a kraja.
Obrázok č. 51 Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok
2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore
remeslá a osobné služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas
1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát
aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020
v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej
zložky mzdy.
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Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej
mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 92,2 %. Za
Nitrianskym krajom sa nachádzal s podielom približne 86,3 % Banskobystrický kraj. V rámci sektora
a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Prešovskom kraji,
kde tento podiel predstavoval približne 80,3 %. Na druhej strane, najnižší podiel predstavovala
základná zložka mzdy zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v Trnavskom kraji, a to približne
77,2 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy aj v Trenčianskom kraji (77,3 %)
a Košickom kraji (77,6 %).
Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore remeslá a osobné služby, a to na úrovni cca 1 388 EUR,
boli k 1. 7. 2020 evidované v Banskobystrickom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky
voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Banskobystrický kraj bol
nasledovaný Trnavským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore
dosiahla približne 719 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Nitriansky kraj, v ktorom
inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 682 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných
miezd sa nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len
620 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda
z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Prešovskom kraji (cca 622 EUR) a v Bratislavskom kraji, kde to
bolo približne 656 EUR.
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3.

AKTIVITA

Č.

3

IMPLEMENTÁCIA

ZAMESTNÁVATEĽOV

POŽIADAVIEK

A STRATEGICKÝCH

ÚLOH

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ
CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU
PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA
Dopady

pandémie

ochorenia

koronavírusu

(COVID-19) s rozličnými

následkami

zasiahli

pravdepodobne každé zamestnanie v národnom hospodárstve. Čas a pokrok sa však zastaviť nedá –
zmeny a zvýšenie nárokov v zamestnaniach v nadväznosti na technologický progres prebiehajú bez
ohľadu na negatívny vývoj ekonomík všetkých krajín sveta.
Revízia a tvorba kariet zamestnaní v nadväznosti na zmenu v požiadavkách kompetencií, odborných
vedomostí a odborných zručností je jednou z nosných tém nielen Aktivity č. 3, ale aj celého projektu
SRI v súčasnom období. Autori NŠZ a členovia pracovných skupín aktívne od júna 2020 revidujú alebo
tvoria nové NŠZ v rámci 24-och sektorových rád. Realizačný tím SRI im vytvára náležité podmienky na
posudzovanie požiadaviek jednotlivých zamestnaní, porovnávanie príbuzných štandardov, výber
z rôznych databáz, ktoré im umožnia aktualizovať karty zamestnaní v rôznych oblastiach
a v neposlednom rade priestor na dopĺňanie nových návrhov jednotlivých častí garantovaných NŠZ.
Za sledované obdobie sa zrevidovali a vytvorili desiatky kariet zamestnaní v IS NSP/SRI, pričom do nich
bolo zainteresovaných množstvo externých expertov. Títo v spolupráci s Realizačným tímom SRI stovky
hodín pracovali v náročnej práci na jednotlivých NŠZ, ktorá tak týkala premietnutia inovovaných
požiadaviek zamestnávateľov do kompetencií, charakteru práce, pracovných prostriedkov a ďalších
oblastí NŠZ. Požiadavky zahŕňali aj priradenie budúcich odborných vedomostí a odborných zručností
k vybraným NŠZ, aby tak boli zdokumentované aj inovačné prvky a pokrok sektorov v rôznych
oblastiach.
V nasledujúcich kapitolách sa uvádzajú konkrétne informácie o stave a napredovaní sektorových rád
v tejto oblasti.
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Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI
Počas sledovaného obdobia (od 17. júna 2020 do 17. októbra 2020) väčšina sektorových rád
zrealizovala svoje piate rokovania. V programe sa, okrem iného, tajomníci venovali problematike NŠZ,
a to v súvislosti so schválením zmien v garanciách, doplnením nových NŠZ do štruktúry zamestnaní,
zrušením neopodstatnených NŠZ, rozdelením, zlúčením, či premenovaním názvov zamestnaní.
V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené bližšie informácie k týmto témam.

3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ
V sledovanom období sa plynulo pokračovalo v aktivitách súvisiacich s priraďovaním zodpovedného
autora ku garantovanému NŠZ, ktorý bol určený na tvorbu/revíziu. Je možné konštatovať, že NŠZ, ktoré
sú bez určenia autora, neustále ubúdajú a v jednotlivých sektorových radách sa o autorstvo zaujímajú
pôvodní i noví členovia. Vo väčšine sektorových rád je už ku každému garantovanému NŠZ (v rámci
sektorovej rady) priradený jeden autor.33 V konkrétnych Informáciách tajomníkov za jednotlivé
sektorové rady sú uvádzané dva zoznamy:
1.

zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým je priradený autor34 a

2. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým ešte nebol priradený autor.

3.1.2 Zhrnutie presunov garancií NŠZ
V sledovanom období neprišlo k žiadnym presunom medzi sektorovými radami, ktoré by si do
predkladania správy PS 7 odsúhlasili.

3.1.3 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ
Aj v tomto období boli v niektorých sektorových radách zaznamenané a na rokovaniach následne
odsúhlasované návrhy na zrušenie vybraných garantovaných NŠZ. Oproti predchádzajúcemu obdobiu
bol zaznamenaný výrazný pokles, nakoľko v rámci predchádzajúceho sledovaného obdobia išlo spolu
o 28 schválených návrhov, pričom v terajšom sledovanom období išlo už iba o 7 odsúhlasených
návrhov. Konkrétne sumárne informácie je možné získať z nasledujúcej tabuľky.

33 v niektorých prípadoch dvaja, či viacerí autori
34 a ak je vytvorená, tak i pracovná skupina
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Tabuľka č. 21
Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
P. č. Garantujúca sektorová
SK ISCO- Úroveň
rada
Názov NŠZ
08
SKKR
Dôvod zrušenia
1
Administrátor technických predpisov a noriem je duplicita
Sektorová rada pre
Administrátor technických
existujúceho NŠZ Špecialista v oblasti technickej normalizácie
elektrotechniku
predpisov a noriem
2641006
2 (p.č. 1171) garantovaného SR pre verejné služby a správu.
2
Samostatne sa nebude vypracovávať vzhľadom na zaradenie
NŠZ „Dizajnér autorských a solitérnych produktov“ do
zoznamu garantovaných NŠZ, pričom v záujme dodržania
systémového prístupu nebolo odporučené vypracovanie
Sektorová rada pre
Dizajnér tvarovania
samostatného NŠZ zameraného na tvarovanie kameňa v
kultúru a vydavateľstvo kameňa
7319006
4 rámci dizajnérskej profesie.
3
Samostatne sa nebude vypracovávať vzhľadom na existenciu
Sektorová rada pre
NŠZ „Umelecký reštaurátor“, ktorý je oprávnený vykonávať
kultúru a vydavateľstvo Výskumník reštaurovania
2621004
reštaurátorský výskum a ide o duplicitné zamestnania.
4
Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a
Operátor strojov pri výrobe
Duplicita s NŠZ Operátor konštrukčných dosiek z dreva (teraz
drevospracujúci
aglomerovaných
je už premenovaný na Operátor strojov pri výrobe
priemysel
materiálov na báze dreva
8172005
4 konštrukčných materiálov na báze dreva.
5
Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a
Riadiaci pracovník
drevospracujúci
(manažér) odboru v
priemysel
lesníctve
1311008
2 Duplicita s veľmi podobnými NŠZ.
6
Sektorová rada pre
obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný
Nachádza sa už v Sektorovej rade pre dopravu, logistiku,
ruch
Vedúci logistiky
3119009
poštové služby.
7
Sektorová rada pre
Hlavný kontrolór obce,
verejné služby a správu samosprávneho kraja
2411010
4 Rozdelenie na dva NŠZ.
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Zverejnený
NŠZ v IS

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie
Áno

3.1.4 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ
Aj v tomto období bola zaznamenaná aktivita členov sektorových rád týkajúca sa návrhov
a odsúhlasovania nových NŠZ, ktoré jednotlivé sektorové rady chceli do nasledujúceho obdobia
garantovať v rámci svojho sektora. Počet nových NŠZ nebol vysoký, išlo iba o 10 schválených návrhov.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy 80 nových NŠZ odsúhlasilo 16 sektorových rád, v sledovanom
období (viď nasledujúca tabuľka) 10 návrhov odsúhlasili 4 sektorové rady. Najvyšší počet NŠZ
odsúhlasila Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie a Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby (+3 nové NŠZ každá).
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Tabuľka č. 22
Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do ich garancie v sledovanom období
SK
ISCO-08
P. č.
1
2
3
4
5
6

2141028
3143013
6129003

7
8

9
10

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Technológ v celulózo-papierenskej výrobe
Technológ v polygrafickej výrobe
Lesný technik - taxátor
Sokoliar - biologická ochrana majetku
Špecialista vodohospodár v priemysle
Technik ochrany životného prostredia
v priemyselnej výrobe
Technik recyklácie (zhodnotenia)
nebezpečných odpadov
Asistent lekára (alternatívne názvy: lekársky
asistent, klinický asistent, medicínsky
asistent)
Biomedicínsky informatik
Hospitalista (alternatívny názov nemocničný
lekár)

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel

Odsúhlasené
sektorovou
radou

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Áno

Áno
Áno
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Áno

3.1.5 Návrhy na premenovanie NŠZ
Prebehli aj drobné úpravy názvov garantovaných NŠZ. Zmeny boli odsúhlasené metodikmi
Realizačného tímu SRI a sumarizácia zmien je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Spolu išlo o 10 premenovaní, pričom najviac sa tejto problematike venovala a úpravy názvov
garantovaných NŠZ schválila Sektorová rada pre elektrotechniku; Sektorová rada pre energetiku, plyn,
elektrinu a Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (v každej sektorovej rade išlo o 2
premenovania). Oproti minulému obdobiu, kedy bolo schválených 24 návrhov na zmeny názvov nastal
pokles schválených návrhov.
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Tabuľka č. 23
P. č.

1

Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období

Pôvodný názov NŠZ
Špecialista kontroly a testovania
elektrotechnických zariadení

2
3
4
5
6
7

8

9
10

Mechanik - elektronik
Fyzik jadrový, molekulárny,
nukleárny
Technický riaditeľ
Archeológ (výskumník)
Múzejný, galerijný pedagóg
Operátor konštrukčných dosiek z
dreva
Špecialista kontroly, hygieny,
kvality a bezpečnosti v
potravinárskej výrobe
Špecialista v oblasti vzťahov štátu
a cirkvi
Verejný zdravotník špecialista v
hygiene životného prostredia a
zdravia

Nový zmenený názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
Montážny pracovník (operátor) v
elektrotechnickej výrobe
Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni
Technický riaditeľ v energetike
Výskumník archeológ
Múzejný/galerijný pedagóg
Operátor strojov pri výrobe konštrukčných
materiálov na báze dreva

Pôvodný NŠZ
bol zverejnený
v IS
Áno

Sektorová rada pre elektrotechniku

Nie

Sektorová rada pre energetiku, plyn, Áno
elektrinu
Nie
Áno
Sektorová rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Áno
Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel
Áno

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti
v potravinárstve
Sektorová rada pre potravinárstvo
Áno
Sektorová rada pre verejné služby a
Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
správu
Áno
Verejný zdravotník špecialista v
environmentálnom zdraví

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby

Áno

3.1.6 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ
Aj v tomto období boli riešené návrhy členov niektorých sektorových rád v súvislosti so zlúčením
dvoch/viacerých garantovaných NŠZ do jedného. Odsúhlasené zmeny sú uvádzané v nasledujúcej
tabuľke. Z nej vyplýva, že išlo iba o jedno zlúčenie – v rámci Sektorovej rady pre energetiku, plyn,
elektrinu, pričom názov bol momentálne ponechaný z pôvodného názvu garantovaného NŠZ.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy do zlučovania v rámci jednotlivých sektorových rád
vstupovalo spolu 21 garantovaných NŠZ, v tomto období bol zaznamenaný výrazný pokles, pretože išlo
už iba o dva NŠZ, ktoré do zlučovania vstúpili.
Tabuľka č. 24

Sumarizácia evidencie zlúčenia viacerých NŠZ do jedného NŠZ za sektorové rady
v sledovanom období
P. č. SK ISCO-08 Pôvodné názvy NŠZ
Názov nového zlúčeného NŠZ
1

3113032

Technik spracovania rádioaktívneho odpadu

2

3113033

Technik vyraďovania jadrových zariadení

Technik vyraďovania jadrových
zariadení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.1.7 Návrhy na rozdelenie jedného garantovaného NŠZ do viacerých nových
garantovaných NŠZ
V sledovanom období došlo aj k takejto zmene - v Sektorovej rade pre verejné služby a správu bolo
navrhnuté rozdelenie jedného NŠZ do dvoch nových garantovaných NŠZ. Dôvodom bola rozdielna
požiadavka na ukončený stupeň požadovaného vzdelania. Pri Hlavnom kontrolórovi obce je
požadované stredoškolské vzdelanie a pri Hlavnom kontrolórovi samosprávneho kraja ide
o požiadavku na bakalársky stupeň vzdelania. Návrh bol predmetnou sektorovou radou odsúhlasený.
Tabuľka č. 25

Sumarizácia evidencie rozdelenia jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ v
sledovanom období
Pôvodný názov
Nový názov garantovaného NŠZ
Názov sektorovej rady
garantovaného NŠZ
Hlavný kontrolór obce
Sektorová rada pre verejné služby Hlavný kontrolór obce,
Hlavný kontrolór samosprávneho
a správu
samosprávneho kraja
kraja

Zdroj: TREXIMA Bratislava

380

3.1.8 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ
Z vyššie uvedených dôvodov v sledovanom období prebiehali v rámci sektorových rád viaceré zmeny
v počtoch garantovaných NŠZ. U 10-tich z nich nastala zmena, naopak u 14-tich sektorových rád, oproti
minulému sledovanému obdobiu zmena nenastala. Aktuálne počty za jednotlivé sektorové rady sú
uvedené v Aktivite č. 1 v tabuľke s názvom „Sumárne zhodnotenie zmien počtu garantovaných NŠZ za
sektorové rady“. Príčinou zmien v počte NŠZ v tomto období boli nasledujúce skutočnosti:
a) presun garantovaného NŠZ z jednej sektorovej rady do inej,
b) zrušenie garantovaného NŠZ vzhľadom na neaktuálnosť zamestnania v súvislosti so súčasným
stavom národného hospodárstva,
c) návrh nového NŠZ na garanciu sektorovou radou v súčasných podmienkach národného
hospodárstva,
d) rozdelenie garantovaného NŠZ do dvoch alebo viacerých NŠZ – podľa aktuálnej situácie na trhu
práce a
e) zlúčenie garantovaných NŠZ v rámci jednej sektorovej rady do jedného NŠZ vzhľadom na
zlúčenie činností, ktoré predtým jednotlivé NŠZ vykonávali oddelene.
Najvyšší nárast (+3 NŠZ) garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre zdravotníctvo,
sociálne služby a v Sektorovej rade pre vodu, odpad a životné prostredie. Na druhej strane bol najvyšší
pokles garantovaných NŠZ zaevidovaný v Sektorovej rade pre kultúru a vydavateľstvo (-2 NŠZ). Spolu,
oproti minulému sledovanému obdobiu, nastal nárast počtu garantovaných NŠZ o 6.
Nasledujúci graf zobrazuje sumarizáciu rozdelenia počtu aktuálne garantovaných NŠZ (1 969) k 9.-temu
októbru 2020. V rámci jednotlivých sektorových rád je pri počte ich garantovaných NŠZ zároveň
uvedený % pomer z celkového počtu všetkých garantovaných NŠZ k sledovanému dátumu.
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Graf č. 77

Rozdelenie počtu všetkých garantovaných NŠZ k 9.-temu októbru 2020 do
jednotlivých sektorových rád s vyjadrením % podielu na celkovom počte NŠZ
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Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu;
8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10
-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn,
elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 5. 10. 2020

Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ
3.2.1 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI
a prezentácie na školenie
V súvislosti s doplnením nových funkcionalít do IS NSP/SRI v rámci sledovaného obdobia bol
zaktualizovaný Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ v mesiaci júl 2020. Hlavnými zmenami prešli
v tomto období nasledujúce oblasti a funkcionalita:
1. Doplnenie ľavej lišty v základnom menu, ktoré má rovnakú štruktúru pre všetky NŠZ, o položku
„Návrhy“.
2. V oblasti novej položky „Návrhy“ bolo možné začať dopĺňať návrhy zvlášť pre nové odborné
vedomosti a zvlášť pre nové odborné zručnosti, ktoré autori v databázach nenašli.
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3. V oblasti „Kompetenčný model“ pribudla možnosť v rámci tlačidla „Upraviť“ pri jednotlivej
odbornej vedomosti alebo odbornej zručnosti zmeniť názov konkrétnej odbornej
vedomosti/odbornej zručnosti z databázy a to pomocou zeleného tlačidla „Pridať návrh“.
4. V oblasti „Kompetenčný model“ pribudla možnosť v rámci tlačidla „Pridať záznam“ pri
odborných vedomostiach alebo odborných zručnostiach doplniť návrh na novú odbornú
vedomosť/odbornú zručnosti, a to pomocou zeleného tlačidla „Pridať návrh“.
Vyššie uvedená funkcionalita zefektívnila proces tvorby/revízie NŠZ autormi, nakoľko tí už nemuseli
pridávať návrhy na zmeny v kompetenčnom modeli cez mail tajomníkom a cez metodika dopĺňať do
systému.
Autorov NŠZ, ktorí boli vyškolení v predchádzajúcom období o tejto funkcionalite informovali tajomníci
a vysvetlili im postup. Pre ostatných autorov a členov pracovných skupín bol na účely ďalšieho školenia,
ktoré prebehlo dňa 3. augusta 2020 metodický manuál zaktualizovaný a jeho novú verziu dostali
mailom spolu s nahrávkou zo školenia.
Počas mesiaca august 2020 bola doplnená ďalšia funkcionalita týkajúca sa doplnenia návrhov v rámci
oblastí: certifikátov, regulácie, či povinnej praxi. Manuál bol opätovne doplnený o nové informácie
a tomu prispôsobená bola aj prezentácia, ktorá bola autorom a členom pracovných skupín
odprezentovaná začiatkom septembra 2020 na školení. Konkrétne išlo o nasledujúce zmeny:
1. Doplnenie tlačidla „Pridať návrh“ v rámci oblasti „Certifikát“ na vpísanie nového navrhovaného
názvu znenia certifikátu (či už odporúčaného alebo vyžadovaného zákonom).
2. Doplnenie tlačidla „Pridať návrh“ v rámci oblasti „Regulácie“ na vpísanie nového
navrhovaného názvu znenia právneho predpisu.
3. Doplnenie tlačidla „Pridať návrh“ v rámci oblasti „Prax“ na vpísanie nového navrhovaného
názvu znenia právneho predpisu.
4. Doplnenie oblasti „Návrhy“ o časť „Certifikáty“, „Regulácie“ a „Prax“ pre možnosť
samostatného dopĺňania návrhov vo vybraných oblastiach (nových položiek/zmien názvov
v odborných vedomostiach/zručnostiach a nových položiek v ostatných oblastiach), vrátane
evidencie stavu ich spracovania.
5. Poskytnutie informácií od systému v súvislosti so zmenami stavov návrhov vyššie uvedených
oblastí (uvedenie jednej z možností: zadaný, schválený, zamietnutý, už existuje).
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V mesiaci september 2020 bol do produkcie na stránku pre expertov (v rámci karty NŠZ pri
tvorbe/revízii) nasadený nový nástroj týkajúci sa porovnávania odborných vedomostí a odborných
zručností, ktoré autor vybral do NŠZ z databázy v kompetenčnom modeli. Na to, aby bolo možné
jednoduchšie posúdiť či priradená odborná vedomosť má oporu v zodpovedajúcej priradenej odbornej
zručnosti35, nástroj autorovi ukázal informáciu o počte odborných zručností priradených k odbornej
vedomosti (alebo naopak). Následne na to sa autor môže rozhodnúť, či nechá systém ponúknuť mu
zodpovedajúce odborné zručnosti a v prípade potreby si z nich vie doplniť tie, ktoré zodpovedajú
požiadavkám na jeho štandard.
Ak sa v navrhovaných odborných zručnostiach nenachádzala vhodná položka, autor ju vie v časti
návrhov alebo priamo v kompetenčnom modeli navrhnúť na doplnenie. Predmetný nástroj slúži ako
kontrola a zároveň inšpirácia doplnenia príbuzných odborných vedomostí alebo odborných zručností
v súvislosti s tým, čo je v kompetenčnom modeli autorom nahodnotené.
Najnovšia verzia zaktualizovaného manuálu je uvedená v prílohe č. 50.

3.2.2 Aktualizácia prezentácie na školenie autorov a členov pracovných skupín
V nadväznosti na predchádzajúcu kapitolu bolo potrebné na účely školenia zaktualizovať aj
prezentáciu, ktorá bola autorom a členom pracovných skupín v súvislosti s tvorbou a revíziou
garantovaných NŠZ v IS NSP/SRI dňa 3. augusta 2020 prezentovaná. Príklad NŠZ, ktorý bol uvádzaný
v prezentácii, bol rozšírený o doplnené oblasti a účastníkom školenia podrobne vysvetlený.
Následne na to, v súvislosti s doplneniami novej funkcionality IS NSP/SRI, bola opätovne začiatkom
mesiaca august i september 2020 prezentácia zaktualizovaná tak, aby bol na školení odprezentovaný
najnovší stav v IS NSP/SRI.
Tajomníci v rámci metodickej podpory vysvetlili autorom a členom sektorových rád, ktorí boli vyškolení
v predchádzajúcom období, novú funkcionalitu, ktorú následne mohli už pri tvorbe/revízii NŠZ
využívať.
Posledná verzia prezentácie je uvedená v prílohe č. 51.

35 v karte zamestnania
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3.2.3 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI
3.2.3.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci
Aktivity a úlohy tajomníkov sektorových rád a metodikov Realizačného tímu SRI boli v sledovanom
období, v súvislosti s tvorbou a revíziou NŠZ, rôznorodé. Ich primárnych cieľom bolo zabezpečiť tvorbu
a revíziu garantovaných NŠZ od začiatku do konca ich procesného obdobia. V skratke to znamenalo
najmä nasledovné:
1. zabezpečiť včasné zorganizovanie účasti budúcich autorov a členov pracovných skupín na
školení, ktoré im následne umožnilo zúčastniť sa tvorby, resp. revízie prideleného
garantovaného NŠZ,
2. zabezpečiť priradenie garantovaných NŠZ zodpovedným autorom, vrátane ich odomknutia
prvý deň v mesiaci, kedy autor začal vytvárať/revidovať garantovaný NŠZ,
3. zabezpečiť dodržiavanie časového a vecného harmonogramu tvorby/revízie garantovaných
NŠZ (získavanie, vyhodnocovanie a riešenie informácií v súvislosti s tým, či experti podľa
zadaného harmonogramu naozaj v rámci vybraného mesiaca tvoria/revidujú garantované
NŠZ),
4. spolupracovať na vytváraní pracovných skupín pre autorov v prípade potrebnej pomoci v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ,
5. zabezpečiť vzájomnú komunikáciu medzi autormi, členmi pracovných skupín, tajomníkom,
metodikmi a pod.,
6. kontrolovať

a manažovať

proces

tvorby/revízie

garantovaných

NŠZ

v súvislosti

s viacstupňovým pripomienkovaním rôznych expertov, vrátane finalizácie – schvaľovania NŠZ
sektorovou radou a následne alianciou,
7. predkladať a riešiť pripomienky s autormi, resp. členmi pracovných skupín v súvislosti
s finalizáciou vytváraných/revidovaných garantovaných NŠZ,
8. riešiť ďalšie záležitosti vyplývajúce z procesu revízie/tvorby garantovaných NŠZ (napr. kontrola
evidencie prác – z pracovných výkazov a pod.).
Dominantnou úlohou stále zostávala permanentná metodická pomoc pre autorov, resp. členov
pracovných skupín v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ v IS NSP/SRI. Nasledujúca schéma ju
bližšie zobrazuje.
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Schéma č. 1

Metodická pomoc pre autorov, resp. členov pracovných skupín pri tvorbe/revízii
garantovaných NŠZ v IS NSP/SRI

Legenda: 1 – školenie v súvislosti s tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ; 2 – otázky a odpovede pri procese tvorby/revízie garantovaného
NŠZ autorom/autormi; 3 - otázky a odpovede pri procese pripomienkovania členom/členmi pracovnej skupiny v rámci tvorby/revízie
garantovaného NŠZ; 4 – metodické vedenie pri riešení návrhov nových položiek do databáz/návrhov premenovania položiek v databázach IS
NSP/SRI ; 5 – metodické vedenie autora/autorov pri finalizácii garantovaného NŠZ; 6 – metodické vedenie a kontrola evidencie výkazov
realizovaných prác; 7 – vzájomná pomoc autora/autorov a člena/členov pracovnej skupiny v procese tvorby/revízie garantovaného NŠZ.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.2.3.2 Metodická pomoc - okruhy otázok pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ
V procese tvorby/revízie NŠZ sa autori alebo členovia pracovných skupín priebežne obracali s otázkami
buď na jednotlivých tajomníkov sektorových rád alebo priamo na metodikov Realizačného tímu SRI.
Tajomníci si priebežne za každý mesiac evidovali 10 najčastejších otázok alebo okruhov problémov,
ktoré riešili spolu s expertmi a metodický tím SRI ich priebežne monitoroval, vyhodnocoval a následne
na to metodicky usmerňoval a komunikoval s tajomníkmi, resp. i s autormi a členmi pracovných skupín
riešenie vzniknutých otázok/problémov. Autori, resp. členovia pracovných skupín niektorých
sektorových rád za sledované obdobie nemali žiadne otázky.
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Okruhy otázok, resp. problémov, ktoré boli riešené v mesiacoch jún až september 2020 je možné
rozdeliť do dvoch základných kategórií (viď nasledujúce dve tabuľky):
Tabuľka č. 26

Technicko-organizačné otázky, pripomienky a konštatovania v súvislosti
s tvorbou/revíziou NŠZ
Návrh
Otázka
Konštatovanie
Možnosť autora reagovať
Koľko hodín je možné
Tajomník neuznal plný počet
na pripomienky v čase, keď vykázať si za revíziu NŠZ?
vykázaných hodín.
je NŠZ v stave
pripomienkovania, aby sa
skrátil čas zapracovania.
Možnosť autora napísať pri Je možné tlačiť
Čas 5 hodín je nedostatočný na
zamietnutí pripomienky
rozpracovaný NŠZ?
revíziu, ak sa to týka autora
odôvodnenie ale priamo
a pracovnej skupiny.
v IS.
Je možné vrátiť NŠZ do
Záujem o skoršie sprístupnenie NŠZ
takého stavu, aby ho mohol pre autora (pred termínom).
autor opäť opraviť?
Ako si je možné zobraziť
NŠZ, ktorý tvorí/reviduje iný
autor?
Kto prepína stavy NŠZ?
Na čo budú slúžiť
zrevidované NŠZ?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 27
Položky NŠZ a ich úrovne
Všeobecné
kľúčové Nemožnosť zmeniť vo všeobecných kľúčových kompetenciách
kompetencie
úroveň, resp. text.
Pracovné prostriedky
Otázka na možnosť výberu viacerých pracovných prostriedkov
naraz, resp. ako postupovať pri návrhu nových položiek do
pracovných prostriedkov.
SKKR a ISCED
Otázka na súvislosť medzi zmenou SKKR a automatickou zmenou
v rámci úrovne ISCED.
Otázka na význam položky SKKR a ISCED.
Obrázok k zamestnaniu
Otázka na doplnenie obrázku k zamestnaniu, resp. či ich môže byť
viac a či je vždy potrebné mať pri obrázkoch súhlas GDPR.
Regulácie
Návrh na možnosť rozdelenia textu v poznámke k reguláciám, aby
bol prehľadnejší.
Otázka na súvislosť právneho predpisu a uvádzanie kvalifikačnej
úrovne v ňom.
Živnostenské minimum
Otázka v súvislosti s možnosťou zmeny obsahu OV a OZ v rámci
živnostenského minima.
Charakter činností
Návrh na prepracovanie kategórií, aby viacej zodpovedali praxi.
Úroveň
požadovaného Otázka na prispôsobovanie úrovne vzdelania údajom z NSK.
vzdelania
Otázka na zadanie viacerých alternatív požadovaného vzdelania - ak
je určené zákonom.
Názov NŠZ
Otázka na možnosť zmeny názvu NŠZ.
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Špecifické
kľúčové Nemožnosť zmeniť popisy špecifických kľúčových kompetencií.
kompetencie
Celoživotné vzdelávanie
Otázka na obsah oblasti.
OV a OZ
Otázka na obmedzenie úrovňou vzdelania a na vyhľadávanie
v databázach.
Otázka na výber OV a OZ aj z iného sektora.
Otázka na status perspektívy „budúca“ a na príznak.
Otázka na možnosť zoradenia OV a OZ od najdôležitejších na
začiatku.
Certifikáty
Otázka na formuláciu nových certifikátov.
ESCO
Otázka na význam položky.
Alternatívny názov
Otázka na uvádzanie alternatívneho názvu aj v ženskom ekvivalente
Otázka na potrebu uvádzania zahraničných alternatív.
ISCO
Otázka na význam položky.
Charakteristika
Otázka na požadovaný rozsah charakteristiky.
Kompetenčný
model Otázka na dôvod zmeny kompetenčného modelu z roku 2015.
všeobecne
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na otázky autorov alebo členov pracovných skupín z vyššie uvedených tabuliek priebežne odpovedali
tajomníci sektorových rád, resp. metodici Realizačného tímu SRI. Niektoré námety Realizačný tím SRI
zvažuje a v nasledujúcom období je pravdepodobné, že doplní do funkcionality systému IS NSP/SRI.

3.2.4 Tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ
Realizačný tím SRI v sledovanom období sfinalizoval návrh tímu s medzisektorovým záberom. Bolo doň
navrhnutých 11 expertov a ich zoznam je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Tím sa formuje v súvislosti
s posudzovaním vytvorených/zrevidovaných prierezových NŠZ, týkajúcich sa najmä dvoch sektorových
rád, a to:
1.

Administratívy, ekonomiky, manažmentu a

2. Informačných technológií a telekomunikácií.
K jednotlivým členom v tabuľke bola priradená oblasť, ktorá je im v rámci svojich profesijných
skúseností najbližšia a v ktorej by mali posudzovať vybrané NŠZ. Za účelom oslovenia expertov bol
vytvorený oslovovací lit, ktorý im tajomníci sektorových rád zaslali s cieľom vyjadrenia sa k nominácii
do predmetného tímu. Vzor oslovovacieho listu je uvedený v prílohe č. 52.
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Tabuľka č. 28
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zoznam navrhnutých členov do Tímu finálnych oponentov (posudzovateľov)
priradených k oblasti v súvislosti s ich profesijným zameraním
Názov experta
Oblasť profesijného zamerania
Ivan Nemeth
Administratíva, ekonomika, manažment
Pavol Ochotnický
Administratíva, ekonomika, manažment
Jana Venhartová
Administratíva, ekonomika, manažment
Mário Lelovský
Informačné technológie a telekomunikácie
Ľudovít Molnár
Informačné technológie a telekomunikácie
Ivan Bernátek
Informačné technológie a telekomunikácie
Ľuboš Pavelka
Informačné technológie a telekomunikácie
Eva Rievajová
Administratíva, ekonomika, manažment
Eva Pongrácz
Administratíva, ekonomika, manažment
Peter Magvaši
Administratíva, ekonomika, manažment,
Informačné technológie a telekomunikácie
Jaroslav Kultan
Informačné technológie a telekomunikácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Termín na vyjadrenie súhlasu s členstvom bol stanovený na 2. októbra 2020. Do tohto termínu zaslali
súhlasné stanovisko nasledujúci členovia – viď príloha č. 53:
Do 5.-teho októbra 2020 súhlasili s členstvom všetci experti, ktorí odpovedali na oslovovací list (viď
predchádzajúcu tabuľku). Ostatní členovia boli opätovne kontaktovaní, aby sa vyjadrili a Realizačný tím
SRI čaká v najbližšom období na ich vyjadrenie.
Tabuľka č. 29
Stanoviská oslovených expertov do termínu 5. 10. 2020
P. č. Názov experta
Oblasť profesného zamerania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ivan Nemeth
Pavol Ochotnický
Jana Venhartová
Mário Lelovský
Ľudovít Molnár
Ivan Bernátek
Ľuboš Pavelka
Eva Rievajová
Eva Pongrácz
Peter Magvaši

11

Jaroslav Kultan

Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment,
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie

Stanovisko
experta
súhlasné

súhlasné
súhlasné
súhlasné
súhlasné
súhlasné
súhlasné

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V nasledujúcom období Realizačný tím SRI vytvorí menovacie dekréty, ktoré zašle expertom so
súhlasným stanoviskom v súvislosti s členstvom v Tíme finálnych oponentov (posudzovateľov). Po
kompletizácii skupiny a odovzdaní menovacích dekrétov sa naplánuje on-line stretnutie s metodikom,
389

manažérom projektu SRI a s členmi s cieľom oboznámenia sa s úlohami a harmonogramom prác
v súvislosti s posudzovaním vybraných NŠZ.

3.2.5 Vyhodnotenie školení
Počas sledovaného obdobia bolo zrealizovaných ďalších 6 školení. Spolu od začiatku procesu
tvorby/revízie garantovaných NŠZ išlo teda už o 10 zrealizovaných školení, na ktorých boli budúcim
autorom a členom pracovných skupín odprezentované funkcionality IS NSP/SRI a podrobná štruktúra
položiek v rámci štandardizovaného formulára. Školenia prebiehali vždy na začiatku mesiaca, tzn. že
išlo o jedno školenie v každom mesiaci, a to v mesiaci júl až október 2020. V priemere trvali 1,5 hod.
Na školenia sa autori prihlasovali prostredníctvom tajomníkov, ktorým odsúhlasili pozvánky na
školenie zaslané mailovou formou. Všetky školenia boli realizované prostredníctvom aplikácie MS
TEAMS online. Prezenčné listiny zo školení spolu s menami vyškolených expertov sú uvedené
v prílohách č. 54 – 59.
Po viac ako 4-och mesiacoch revízie a troch mesiacoch tvorby NŠZ je možné konštatovať, že frekvencia
jedného školenia mesačne je vyhovujúca a dostačujúca.
V niektorých prípadoch vyhovovala členom osobná komunikácia a preto boli vyškolení vybranými
tajomníkmi na osobných stretnutiach v iný čas, ale v určenom mesiaci, v ktorom bolo potrebné
zrealizovať tvorbu alebo revíziu im prideleného NŠZ. Na rokovaní im boli odprezentované rovnaké
informácie, aké by dostali na oficiálnom školení a v nasledujúcej tabuľke sú zahrnutí do počtov
nahlásených i reálne vyškolených účastníkov.
Tabuľka č. 30

P. č.
školenia
5
6
7
8
9
10

Realizácia školení pre autorov, resp. členov pracovných skupín sektorových rád pri
tvorbe/revízii garantovaných NŠZ za mesiace júl – október 2020
Počet reálne
Časový rozsah
Počet nahlásených
vyškolených
Termín školenia
školenia
účastníkov
účastníkov
8
16.6.2020 2 hod
9
27
18.6.2020 2 hod
30
17
1.7.2020 2 hod
19
26
3.8.2020 1 hod
27
16
2.9.2020 1 hod
26
23
1.10.2020 1 hod
25

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcom období boli zrealizované 4 školenia, poradové číslo prvého
školenia uvedeného v tabuľke sa začína poradovým číslom 5.
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V nasledujúcom grafe je zobrazené vyhodnotenie jednotlivých školení v súvislosti s počtom
plánovaných a následne počtom reálne vyškolených expertov.
Graf č. 78

Vyhodnotenie plánovaného počtu expertov na vyškolenie a reálne vyškolených
v rámci 6-tich školení
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.2.5.1 Vyhodnotenie otázok zo školení
V rámci 5.-teho školenia neboli žiadne otázky, nakoľko rozsah školenia bol dvojhodinový a metodička
podrobne vysvetlila celú problematiku tvorby/revízie NŠZ, vrátane zodpovednosti a povinností či už
autorov, členov pracovných skupín alebo tajomníkov a metodikov Realizačného tímu SRI.
Ku koncu mesiaca jún 2020 sa opäť realizovalo školenie, ktoré bolo rozsiahlejšie a autori a členovia
pracovných skupín nemali žiadne otázky. Školenie bolo koncipované tak, aby v rámci prezentácie
zodpovedalo na otázky predchádzajúcich školení, ktoré prezentujúcej metodičke položili autori alebo
členovia pracovných skupín.
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Vzhľadom na podrobnú prezentáciu školiteľky Ing. Aleny Ciburovej36, ktorá v sebe zahŕňala odpovede
na otázky, ktoré sa pravidelne experti pýtali na predchádzajúcich školeniach, účastníci 7.-meho
školenia nemali žiadne otázky.
Rovnako tomu bolo aj v prípade 8.-meho školenia, ktoré viedol Ing. Oliver Kovťuk37. Napriek drobným
technickým problémom bola prezentácia pre účastníkov dostatočne zrozumiteľne odprezentovaná
a nemali žiadne doplňujúce otázky. Toto školenie bolo doplnené o ďalšie informácie súvisiace s novou
funkcionalitou IS NPS/SRI, v časti kompetenčného modelu a novej položky „Návrhy“. Prezentácia bola
rozšírená o zodpovedajúce slidy, ktoré rozoberali aj túto problematiku.
Školiteľkou 9.-teho školenia bola Ing. Malvína Dudášová38, ktorá odprezentovala aj nové funkcionality
v systéme. V rámci školenia boli položené dve otázky, a to:
- Otázka č. 1: „Dostanem sa po školení k nahrávke celého školenia, nakoľko som mala
technické problémy s počítačom a na školenie som sa dokázala pripojiť až po začiatku
školenia?“
- Odpoveď: „Áno samozrejme, nahrávka bude všetkým účastníkom školenia zaslaná mailom
po školení.“
- Otázka č. 2: „Harmonogram tvorby a revízie NŠZ som nedostala, viem si ho niekde pozrieť?“
- Odpoveď: „Harmonogram Vám zašle tajomník Vašej sektorovej rady“.
10.-te školenie viedol Mgr. Jakub Žabka39 a odprezentoval aj nový nástroj v IS, a to „Priradenie OV
a OZ“. V rámci školenia boli položené dve otázky, a to:
- Otázka č. 1: „Sú dostupné opisy úrovní jednotlivých výšok SKKR, t.j informácia o tom, ktorá
úroveň SKKR zodpovedá tomu-ktorému stupňu vzdelania?“

36 tajomníčka sektorových rád: pre chémiu a farmáciu; pre vodu, odpad a životné prostredie
37 tajomník sektorových rád: pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
38 tajomníčka sektorových rád: pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
39 tajomník Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo
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- Odpoveď: „V IS NSP/SRI v rámci položky „Požadovaná úroveň vzdelania“ sú pri jednotlivých
úrovniach SKKR definované príslušné názvy zodpovedajúcich úrovní vzdelania, ktoré je
možné priradiť z rolovacej lišty.“
- Otázka č. 2: „Je možné, aby boli v rámci práce v IS NSP/SRI určení dvaja alebo viacerí autori
k jednému NŠZ?“
- Odpoveď: „Systém umožňuje priradenie viacerých autorov k NŠZ, ale odporúča sa, aby bol
spravidla určený iba jeden autor, ktorý v prvej fáze vyplní položky profilu NŠZ, aby
nedochádzalo k nežiaducemu prepisovaniu jednotlivých položiek v IS NSP/SRI. Ak participujú
na tvorbe/revízii viacerí rovnocenní autori, odporúča sa priradenie systémovej role „Autor“
iba jednému z nich, pričom druhý môže navrhovať úpravy/doplnenia aktuálne spracovanej
verzie ako člen pracovnej skupiny v rámci pripomienkovania PS.“

Tvorba a revízia garantovaných NŠZ
3.3.1 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa remeselných
živností
Dňa 26. júna 2020 sa zástupcovia predmetných sektorových rád stretli na online rokovaní, na ktorom
diskutovali ďalší postup a prijímali závery v rámci problematiky revízie/tvorby vybraných NŠZ, ktoré
boli identifikované v súvislosti s výkonom remeselných živností. Na rokovaní bol deklarovaný jednotný
názor sektorových rád ponechať tieto NŠZ v garancii príslušných sektorových rád z titulu obsahovej
a odvetvovej príslušnosti a nastaviť systém efektívnej spolupráce s určenými zástupcami Sektorovej
rady pre remeslá a osobné služby tak, aby sa čo najlepšie zadefinoval obsah požadovaných vedomostí,
zručností a kompetencií i v nadväznosti na požiadavky na výkon živnosti. Zástupcovia súhlasili
s možnosťou priradiť k štandardom živnostenské minimum, ktoré sa týka formy výkonu práce.
So závermi rokovania prítomní jednomyseľne súhlasili a dodatočne bolo vydané aj súhlasné stanovisko
Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktorej predsedníčka sa rokovania nemohla online zúčastniť.
Účastníci zároveň poverili tajomníčku aliancie na komunikáciu jednotného stanoviska predsedov
a garantov sektorových rád a na interpretáciu záverov predsedovi Sektorovej rady pre remeslá
a osobné služby - pánovi Robertovi Schmidtovi.
Stanovisko a závery boli v zmysle dohody ďalej tlmočené na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.
augusta 2020 v Trnave. Tajomníčka aliancie podnietila aktivitu predsedu na zahájenie ďalšej
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spolupráce medzi sektorovými radami, pričom navrhla nasledujúce riešenie: V rámci identifikovaných
59-tich NŠZ, nachádzajúcich sa v dotknutých sektorových radách, môže predseda Sektorovej rady pre
remeslá a osobné služby navrhnúť zástupcu do pracovných skupín na revíziu/tvorbu NŠZ (ak to bude
v záujme Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby).
Týmto spôsobom a medzisektorovou spoluprácou sa docieli vypracovanie/revízia karty NŠZ
a identifikujú sa položky kompetenčného modelu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie remeselnej
živnosti. Tajomníci budú usmernení, aby pri vyššie uvedených NŠZ počítali s rozšírením pracovných
skupín a aby vyberali ako ďalšiu formu výkonu práce remeselnú živnosť. S uvedeným návrhom
predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby súhlasil. Zápis zo stretnutia je súčasťou prílohy
č. 60.
Tajomník Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby následne pripravil zoznam NŠZ, ktorý obsahuje
okrem informácie o garantujúcej sektorovej rade taktiež informáciu o autorovi a termíne
tvorby/revízie. V nasledujúcom kroku stanovil predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby
zástupcov do pracovných skupín k určeným NŠZ (viď nasledujúca tabuľka posledný stĺpec).
Navrhnutí členovia do pracovných skupín budú odstúpení do jednotlivých sektorových rád. Zoznam
expertov je momentálne konečný, avšak je možné, že sa postupom času bude upravovať. Taktiež je
možné, že sa zmení aj termín v rámci harmonogramu tvorby/revízie NŠZ – záleží to od dispozície
a možností autorov v predmetných sektorových radách. NŠZ, ktoré už boli zrevidované a schválené
sektorovou radou zostanú v ich súčasnej odsúhlasenej podobe, ak by sa však členovia predmetnej
sektorovej rady rozhodli revidovať ich, tak do pracovnej skupiny bude oslovený konkrétny člen
navrhnutý Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby.
Tabuľka č. 31

Zoznam NŠZ identifikovaných v iných sektorových radách ako zamestnania, ktoré
je možné vykonávať ako remeselnú živnosť

P.
č.

Názov NŠZ

Garantujúca
sektorová
rada č.

Autor NŠZ

Harmonogram
– termín
tvorby/revízie

1.

Galvanizér

8

Milan Polča

Február 2021

2.

Umelecký kováč

8

Richard Havrila

Jún 2021

3.

Umelecký kovolejár a kovotepec

8

Richard Havrila

Júl 2021

4.

Operátor zvárania

10

Martin Holub

Október 2020

Vincent
Ostradický
Vincent
Ostradický
Marek Dermek

5.

Rezač kovov

10

Zuzana
Hanusková

Október 2020

Marek Dermek
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Navrhnutý
expert do
pracovnej
skupiny
Ján Kadúc

P.
č.

Názov NŠZ

Garantujúca
sektorová
rada č.

Autor NŠZ

Harmonogram
– termín
tvorby/revízie

6.

Zvárač plastov

10

7.

Zvárač kovov

10

8.

Zváračský špecialista

10

Zuzana
Hanusková
Zuzana
Hanusková
Vladimír Kollár

December
2020
December
2020
Január 2021

9.

Strojný zámočník

10

Január 2021

10.

Priemyselný dizajnér produktov

10

11.

Autolakovník

10

Zuzana
Hanusková
Lenka
Hmireková
Martin Holub

12.

Autokarosár

10

Matej Kováč

Júl 2020

13.

Autoelektrikár

10

Matej Kováč

14.

Automechanik osobných
motorových vozidiel
Autotronik - diagnostický
špecialista
Mechanik pneuservisu

10

Martin Holub

September
2020
Február 2021

10

Matej Kováč

Február 2021

10

Matej Kováč

Máj 2021

10

Martin Holub

Máj 2021

18.

Lakovač, natierač kovových
konštrukcií, zariadení,
dopravných prostriedkov
Ortopedický technik

23

Máj 2022

Vladimír Hostín

19.

Optometrista

23

Hrašnová,
Kovaľová
x

Október 2021

Milan Karcz

20.

Mozaikár

19

Júl 2021

Oľga Fratričová

21.

Lahôdkar

3

22.

Mäsiar, údenár

3

September
2020
Jún 2020

23.

Spracovateľ rýb

3

Branislav
Jelenčík
Klaudia
Sokolová
Klaudia
Sokolová
Eva Forrai

24.

Sladovník a pivovarník

3

Jana Shepperd

Júl 2021

Katarína
Čurillová
Katarína
Čurillová
Katarína
Čurillová
Ján Šimonovič

25.

Spracovateľ mlieka a výrobca
mliečnych výrobkov
Cukrár

3

August 2021

3
3

x

Apríl 2022

Jozef Horák

29.

Výrobca čokolády a
čokoládových cukroviniek
Výrobca nečokoládových
cukroviniek
Pekár

Drahomíra
Szabová
Tatiana
Lopúchová
x

3

Január 2021

Jozef Golian

30.

Stolár, výrobca nábytku

5

Tatiana
Lopúchová
Pavel Laššák

Máj 2021

Aurel Bott

31.

Stolár, výrobca drevených
konštrukcií

5

Vladimír
Záborský

Marec 2021

Ervín Kovalčík

15.
16.
17.

26.
27.
28.

3
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Rok 2021
August 2020

Júl 2021

November
2020
Január 2022

Navrhnutý
expert do
pracovnej
skupiny
Jozef Jasenák
Jozef Jasenák
Jozef Jasenák
Zdenka
Ballayová
Andrej Špánik
František
Gajdács
František
Gajdács
František
Gajdács
František
Gajdács
František
Gajdács
František
Gajdács
František
Gajdács

Katarína
Čurillová
Jozef Horák
Jozef Horák

P.
č.

Názov NŠZ

Garantujúca
sektorová
rada č.

Autor NŠZ

Harmonogram
– termín
tvorby/revízie

32.
33.

Strechár
Dláždič

14
14

Marek Nepela
Jana Hodúrová

Február 2021
Marec 2021

34.

Murár

14

Marek Nepela

Máj 2021

Navrhnutý
expert do
pracovnej
skupiny
Mária Kostolná
Ľubica
Halamová
Ervín Kovalčík

35.

Betonár

14

Ivanka Chytrá

Júl 2021

Ján Kunovský

36.

Tesár

14

Jana Hodúrová

August 2021

Ján Kunovský

37.

Omietkar

14

Jana Hodúrová

38.

Štukatér, kašírnik

14

Jana Hodúrová

39.

Izolatér

14

Marek Nepela

September
2021
November
2021
Február 2021

Ľubica
Halamová
Ľubica
Halamová
Ján Kunovský

40.

Inštalatér

14

Obkladač

14

December
2021
Február 2022

Ervín Kovalčík

41.

Ľubica
Hlaváčová
Jana Hodúrová

42.

Podlahár

14

Jana Hodúrová

Marec 2022

43.

Stavebný zámočník

14

Jana Hodúrová

Ján Kunovský

44.

Staviteľ komínov

14

45.

Studniar

14

Ľubica
Hlaváčová
Ján Marcin

November
2021
November
2021
Apríl 2022

46.

Maliar

14

Júl 2020

47.

Tapetár

14

48.

Montér suchých stavieb

14

Ladislav
Konkoly
Ladislav
Konkoly
Jana Hodúrová

Ľubica
Halamová
Ľubica
Halamová
Ervín Kovalčík

49.

Pomocný pracovník na stavbe
budov
Elektromechanik (okrem
banského)
Elektronik (pôvodný názov:
Mechanik, opravár
elektronických zariadení)
Elektrotechnik (pôvodný názov:
Mechanik, opravár
elektrotechnických zariadení)
Špecialista elektrotechnik
projektant (pôvodný názov:
Elektroinžinier projektant)

14

Marek Nepela

11

x

11

Radovan
Hatina

11

11

Revízny technik elektrických
zariadení
Revízny technik plynárenských
zariadení
Revízny technik tlakových
zariadení
Revízny technik zdvíhacích
zariadení

50.
51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.

August 2020
December
2021
Január 2022

Ľubica
Halamová
Tibor Pásztor

Martin Tršo
Ján Kunovský

Ján Kunovský

November
2021
November
2020

Dušan Prokša

Radovan
Hatina

Január 2021

Dušan Prokša

Máj 2021

Marek
Kukumberg

12

Vladimír
Vránsky,
František
Gilian
Pavol Korienek

Február 2021

Vladimír Rusnák

12

Pavol Korienek

Február 2021

Marián Ivanov

12

Pavol Korienek

Marec 2021

Marián Ivanov

12

Pavol Korienek

Marec 2021

Marián Ivanov
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Dušan Prokša

P.
č.

Názov NŠZ

Garantujúca
sektorová
rada č.

Autor NŠZ

Harmonogram
– termín
tvorby/revízie

58.

Montér potrubár v plynárenstve

12

Pavol Korienek

August 2021

59.

Kuchár (okrem šéfkuchára)

15

Radúz Dula

Február 2021

Navrhnutý
expert do
pracovnej
skupiny
Robert
Kolarovič
Jozef Horák

Poznámka: 3 – Sektorová rada pre potravinárstvo, 5 – Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 8
– Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 10 – Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 14Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 11 – Sektorová rada pre elektrotechniku, 12 – Sektorová rada pre
energetiku, plyn a elektrinu, 15 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 19 – Sektorová rada
pre kultúru a vydavateľstvo, 23 – Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., stav k 30. septembru 2020

Nadväzujúca aktivita, ktorá prebiehala po rokovaniach s predsedami sektorových rád, spočívala
v roztriedení novo-navrhnutých NŠZ (zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby) medzi ostatné
sektorové rady. Išlo o návrhy NŠZ, ktoré vznikali v súvislosti s revíziou národnej klasifikácie SK ISCO-08.
Základom bolo ich rozdelenie do jednotlivých sektorových rád podľa obsahovej a odvetvovej
príslušnosti. Konečné slovo však budú mať členovia predmetných sektorových rád, ktorí sa vyjadria
a spoločne sa dohodnú na tom, či také NŠZ vzniknú alebo nie.
Spolu išlo o 73 návrhov, ktoré tajomníci postupne odkonzultovali so zástupcami sektorových rád.
Objasnili tiež vznik jednotlivých návrhov ako aj ich zdôvodnenie, či odporúčacie stanovisko od členov
Realizačného tímu, vedených p. Krabáčom z Úseku produktivity a zamestnanosti (TREXIMA Bratislava)
v nadväznosti na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08.

3.3.2 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ
V priebehu sledovaného obdobia prišlo k úprave harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ
vo viacerých sektorových radách, a to z nasledujúcich dôvodov:
1. zrušenie garancie NŠZ sektorovou radou (a teda nebude prebiehať jeho revízia, resp. tvorba),
2. tvorba nových NŠZ, ktoré sektorové rady začali garantovať v podmienkach národného
hospodárstva,
3. rozdelenie jedného NŠZ na dva NŠZ garantované sektorovou radou,
4. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ garantovaného sektorovou radou,
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5. požiadavka od autora na presun tvorby/revízie NŠZ na iný mesiac vzhľadom na pracovné
povinnosti40 a
6. presunutie garancie NŠZ z jednej sektorovej rady do inej.
Ak nastal jeden z vyššie uvedených prípadov, tajomník kontaktoval metodika Realizačného tímu SRI,
ktorý zaktualizoval harmonogram za dotknutú sektorovú radu v jednej, resp. v oboch jej oblastiach
(tvorby alebo revízie garantovaných NŠZ). Počet aktuálnych garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové
rady sa v priebehu sledovaného obdobia menil iba nepatrne, a preto bol celkový (spoločný)
harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ všetkých sektorových rád upravený iba minimálne.
V ďalšej tabuľke je uvedený zaktualizovaný harmonogram41 (jún 2020 – máj 2022), v ktorom sa uvádza
počet garantovaných NŠZ na tvorbu a revíziu za jednotlivé sektorové rady. Podľa možnosti sa do
harmonogramu dopĺňali skôr tie NŠZ, ktoré sú regulovanými zamestnaniami s neaktuálnymi právnymi
predpismi.
Tabuľka č. 32

Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov
a sektorových rád spolu

Mesiac

Sektorová rada
2

3 4

5

6 7

8

9 10 11 12 13

21

22

máj 2020

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 15 16
0

0

0

17 18 19
0

0

0

20
0

0

0

0

0

jún 2020

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

2

2

0

1

1

3

1

1

júl 2020

2

1

2

2

3

1

1

2

2

2

1

4

2

1

1

4

2

3

5

2

7

4

6

3

august 2020
september
2020

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

3

3

2

2

4

3

4

4

0

5

3

5

3

4

2

3

3

3

1

2

2

2

2

1

4

2

2

2

4

1

3

5

2

7

5

6

2

október 2020
november
2020
december
2020

3

3

1

2

3

2

2

2

3

2

1

2

4

1

3

4

2

4

4

2

6

4

7

4

4

2

3

3

3

1

2

3

3

2

0

4

4

3

3

5

3

4

8

3

7

4

11

3

1

3

2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

4

4

3

3

4

4

6

5

7

5

9

3

január 2021

4

2

3

3

3

1

2

2

3

2

1

4

2

4

3

5

3

4

7

4

8

5

11

4

február 2021

3

3

2

2

3

2

3

2

2

3

3

2

3

4

4

4

3

5

7

5

7

6

10

3

marec 2021

4

2

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

4

4

3

4

7

4

8

5

11

2

apríl 2021

2

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

2

3

4

4

5

3

4

7

5

7

5

11

4

máj 2021

4

2

3

3

3

1

2

2

4

3

1

4

2

3

4

5

3

4

8

4

9

5

10

3

jún 2021

3

3

2

2

4

1

1

2

3

4

1

3

3

4

4

6

2

4

7

3

8

5

12

4

júl 2021

4

2

3

3

3

1

2

2

4

2

2

4

2

4

4

5

3

4

7

4

8

4

11

4

august 2021

4

2

2

2

3

2

1

2

3

4

2

3

2

5

4

6

2

4

7

4

9

5

12

3

40 resp. dovolenkové obdobie – táto skutočnosť bola riešená v rámci niektorých prípadov revízie/tvorby NŠZ v
mesiacoch júl a august 2020
41 platný k 20. 9. 2020
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23 24

Mesiac
september
2021

Sektorová rada
4

2

3

3

3

1

2

2

4

3

1

4

2

4

4

5

3

4

7

4

8

5

12

4

október 2021
november
2021
december
2021

3

2

2

2

3

1

1

2

2

4

2

3

2

2

5

6

2

4

8

3

9

5

13

5

4

2

3

2

3

1

2

2

2

3

2

4

2

5

5

5

2

4

8

4

8

5

11

3

3

2

2

3

2

1

3

3

2

4

1

4

3

4

5

5

1

3

8

3

8

4

12

5

január 2022

4

2

3

2

3

1

2

2

2

3

1

4

2

4

4

6

2

3

8

3

5

6

12

4

február 2022

3

2

2

1

2

1

1

2

3

2

2

4

2

5

5

4

1

3

7

3

8

4

11

4

marec 2022

2

3

1

2

3

2

2

2

2

2

1

3

2

3

4

4

2

5

8

2

7

4

11

4

apríl 2022

3

2

2

2

3

2

1

2

2

2

1

4

2

3

5

5

1

3

7

3

7

5

11

4

2

1

2

3

1

1

2

2

2

2

3

2

4

3

3

2

4

6

2

7

4

12

4

máj 2022
Spolu

3
75

51 53

54 68 32 45

50 61 60 34 78

58 79 86 107 55 89 156

76 171 110 238 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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 9. 10. 2020

3.3.3 Zmena požiadaviek a podmienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V súvislosti s požiadavkami autorov v rámci tvorby/revízie NŠZ a v nadväznosti na lepšie podmienky
v procese boli upravené niektoré pravidlá - platné od júla 2020.
Aktualizované podmienky tvorby/revízie garantovaných NŠZ pre autorov a členov pracovných
skupín
1. Ku každému NŠZ má byť v ideálnom prípade priradený jeden autor, v odôvodnených prípadov
dvaja alebo viacerí.
2. Právom autora je možnosť vytvoriť si na účel tvorby alebo revízie vybraného NŠZ pracovnú
skupinu, ktorá pozostáva z jednej, maximálne piatich osôb.
3. Na tvorbu jedného NŠZ je stanovený čas spolu pre všetkých expertov v pracovnej skupine, ktorí
ho vytvárajú (vrátane času, ktorý autor strávi na zapracovaní pripomienok od členov pracovnej
skupiny, resp. sektorovej rady). Ak potrebuje autor alebo pracovná skupina väčšiu časovú
dotáciu vzhľadom na obtiažnosť spracovávaného NŠZ je to možné po konzultácii s metodikom
a projektovou manažérkou.
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4. Na revíziu jedného NŠZ je taktiež stanovený čas spolu pre všetkých expertov v pracovnej
skupine, ktorí ho revidujú (vrátane času, ktorý autor venuje zapracovaniu pripomienok od
členov pracovnej skupiny, resp. sektorovej rady). Ak potrebuje autor alebo pracovná skupina
väčšiu časovú dotáciu vzhľadom na obtiažnosť spracovávaného NŠZ je to možné po konzultácii
s metodikom a projektovou manažérkou.
5. Procesu tvorby alebo revízie garantovaných NŠZ sa môžu zúčastniť iba vyškolení experti.
6. Realizácia tvorby alebo revízie v IS NSP/SRI je autorom a členom pracovných skupín umožnená
v mesiaci, kedy má byť vybraný NŠZ vytváraný alebo revidovaný.
7. Tajomník podľa odsúhlaseného harmonogramu sektorovou radou sprístupní možnosť upraviť
NŠZ a informuje o tom autora.
8. Predtým, ako bude NŠZ posunutý na schválenie sektorovou radou prejde ešte internou
metodickou kontrolou metodikov SRI (v súvislosti s naplnením NŠZ, formulačnou správnosťou
a pod.). V prípade potreby prejde aj posúdením členov Tímu finálnych posudzovateľov
(oponentov) NŠZ42. Vyjadrenia týchto odborníkov budú pre autora doplnené v pripomienkach
k NŠZ.
9. NŠZ by mal byť do 30-tich pracovných dní od začiatku prác na ňom sfinalizovaný do takej
podoby, aby ho mohla schváliť sektorová rada. Následne bude zaslaný na pripomienkovanie
a schválenie aliancii. Následne bude môcť byť zverejnený v Registri zamestnaní v IS NSP/SRI.

3.3.4 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ
V súvislosti so zmenou pravidiel (podmienok) v rámci tvorby/revízie NŠZ (bližšie viď predchádzajúca
kapitola) boli vyhodnotené všetky NŠZ, ktoré podľa harmonogramu za mesiace jún – august 2020 mali
byť vytvárané alebo revidované.
V nadväznosti na termín 30-tich43 pracovných dní od začiatku prác na konkrétnom NŠZ je možné
konštatovať nasledovné:

42 tento tím sa ešte v súčasnom období formuje
43 mesiac september 2020 nebol vyhodnocovaný nakoľko 30 pracovných dní ešte neuplynulo
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Tabuľka č. 33
Mesiac
Jún 2020
Júl 2020
August 2020

Dodržanie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci
s členmi pracovných skupín počas mesiacov jún – august 2020
Harmonogram
Harmonogram
dodržaný/Počet NŠZ
nedodržaný/Počet NŠZ
8
13
28
34
24
39

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 30. 9. 2020

V dôsledku dvoch prázdninových mesiacov a zároveň sťažených podmienok, ktoré nastali u viacerých
autorov v dôsledku opatrení v rámci šírenia nového koronavírusu COVID-19 je možné konštatovať, že
sa niektoré NŠZ z prvých dvoch sledovaných mesiacov popresúvali do neskoršieho obdobia a následne
rovnakí autori dopracovávali viacero NŠZ naraz, čo znamenalo zvýšenú časovú náročnosť a taktiež
posun v termíne finalizácie NŠZ.
Druhým veľmi častým dôvodom bolo rozsiahle pripomienkovanie buď zo strany tajomníka/metodika,
alebo členov pracovnej skupiny, či následne členov sektorovej rady, ktoré autor priebežne posudzoval
a zapracovával do NŠZ. V závislosti od časových možností sa proces vo viacerých prípadoch predĺžil na
viac ako 30 pracovných dní.
Posledným dôvodom, ktorý zapríčinil oneskorenie splnenia zadanej úlohy na tvorbe/revízii NŠZ bola
neaktivita autora, resp. jeho nízka ochota sfinalizovať rozpracovaný NŠZ do finálnej podoby. Je nutné
podotknúť, že toto sa týkalo približne 1/4 všetkých NŠZ, ktoré boli oneskorene schválené, resp. ešte
neboli vôbec schválené sektorovou radou.

3.3.5 Riešenie NŠZ presunutých pod garanciu aliancie
Celkovo 8 NŠZ zo všetkých NŠZ nemá v súčasnom období záujem garantovať žiadna sektorová rada
a teda vybrané sektorové rady dali v predchádzajúcom sledovanom období návrh na presunutie
predmetných NŠZ pod garanciu aliancie (viď nasledujúca tabuľka).
Tabuľka č. 34

P.č SK ISCO-08
1

2111002

Zoznam NŠZ určených na posúdenie ich opodstatnenia v podmienkach Slovenskej
republiky alianciou a ich následná garancia

Názov NŠZ
Fyzik aerodynamik

NŠZ
zverejnený
v IS
NSP/SRI
áno
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Pôvodná garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo

P.č SK ISCO-08

Názov NŠZ

NŠZ
zverejnený
v IS
NSP/SRI

2111008

Fyzik mechanik

2111004

Fyzik hydrodynamik

2111001

Fyzik kryogenik

5

2111006

Fyzik elektriny a magnetizmu

áno

6

2131003

Fyziológ

áno

7

2632003

Geograf
Riadiaci pracovník výskumnej
8 1223001 inštitúcie
Zdroj: TREXIMA Bratislava

nie

2
3
4

nie
áno
nie

nie

Pôvodná garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport

V sledovanom období štatistické oddelenie Realizačného tímu SRI zrealizovalo analýzu súvisiacu so
zistením aktuálnej početnosti sledovaných zamestnaní v národnom hospodárstve a rovnako bol
zisťovaný aj počet organizácií, v ktorých pracujú zamestnanci v sledovaných zamestnaniach. Na základe
týchto podkladov sa bude vedieť aliancia kompetentnejšie rozhodnúť o opodstatnenosti
tvorby/revízie predmetných NŠZ (a následne prevzatí garancie za nich) a v prípade potreby vytvoriť
pracovnú skupinu na zrealizovanie predmetných aktivít.
Z analýzy vyplynulo, že nasledujúce NŠZ sú zastúpené v podmienkach súčasného národného
hospodárstva minimálne44, a teda Realizačný tím SRI odporučil aliancii neprebrať za ne garanciu, ale
zaevidovať ich do systému ako neplatné, pričom v prípade zmeny situácie je ich možné kedykoľvek
aktivovať. Ide o tieto tri NŠZ:
Tabuľka č. 35

P.č SK ISCO-08
1 2111008
2 2111004

Zoznam NŠZ odporučených Realizačným tímom SRI na neprebratie garancie
alianciou ale evidenciu do IS NSP/SRI ako neplatný NŠZ
Počet
zamestnancov Počet organizácií

Názov NŠZ
Fyzik mechanik
Fyzik hydrodynamik

3 2111006
Fyzik elektriny a magnetizmu
Zdroj: ISCP, údaje za rok 2019

0

0

8

2

12

5

44 zamestnanie vykonávalo v národnom hospodárstve do 15 zamestnancov a zároveň v max. 5-tich firmách
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Na druhej strane nasledujúce zamestnania boli zastúpené v súčasnom národnom hospodárstve
početnejšie45 a preto Realizačný tím SRI odporučil aliancii prevziať za ne garanciu. Ide týchto 5 NŠZ:
Tabuľka č. 36
P.č SK ISCO-08
1 2111002

Zoznam NŠZ odporučených Realizačným tímom SRI na prebratie garancie alianciou
Počet
zamestnancov Počet organizácií

Názov NŠZ
Fyzik aerodynamik

16

5

2 2111001

Fyzik kryogenik

35

6

3 2131003

Fyziológ

72

10

4 2632003

Geograf

40

4

116

37

5 1223001
Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
Zdroj: ISCP, údaje za rok 2019

V sledovanom období boli výsledky predmetnej analýzy spolu so žiadosťou o posúdenie prebratia
garancie za vybrané NŠZ odoslané aliancii, ktorá sa ňou bude zaoberať v nasledujúcom období.
V dokumente im spolu s analýzou a odporúčaním Realizačného tímu SRI nad ne/prebratím garancie
bol zaslaný aj následný krátky postup, ktorý nastane v jednom alebo v druhom prípade.
V prípade, ak sa členovia aliancie rozhodnú neprevziať garanciu nad niektorými z vyššie uvedených
NŠZ, budú tieto zaevidované do Informačného systému NSP/SRI ako neplatné. NŠZ, u ktorých sa
členovia aliancie rozhodnú, že ich budú garantovať odporúča Realizačný tím SRI vytvoriť pracovné
skupiny, kde vždy jeden z členov aliancie bude autorom konkrétneho NŠZ a ostatní budú členmi
pracovnej skupiny s cieľom revízie NŠZ a jeho aktualizácie na súčasné podmienky. Harmonogram
revízie NŠZ bude následne potrebné dohodnúť s metodikmi Realizačného tímu SRI.

Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie jún až september
2020
V nadväznosti na tvorbu a revíziu garantovaných NŠZ prebehla analýza a štatistické vyhodnotenie
obdobia jún až september 2020 vo viacerých oblastiach týkajúcich sa NŠZ. Konkrétne výsledky sú
vyhodnotené v nasledujúcich podkapitolách.

45 zamestnanie vykonávalo v národnom hospodárstve viac ako 15 zamestnancov
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3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ za mesiace jún – september 2020
V súvislosti s harmonogramom tvorby a revízie NŠZ sa v priebehu mesiacov jún – september 2020
menili stavy garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady, a to podľa potreby plnenia určených
úloh. Stavy boli menené buď autormi alebo tajomníkmi (podľa dispozície). K 1. 10. 2020 boli evidované
nasledovné počty stavov za jednotlivé sektorové rady (viď nasledujúca tabuľka).

Z tabuľky vyplýva, že v súvislosti s plnením harmonogramu sa najviac zmien v stavoch udialo
v nasledujúcich piatich sektorových radách:
a) Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu (46),
b) Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (47),
c) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (59),
d) Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (66),
e) Sektorová rada pre verejné služby a správu (83).
Tabuľka č. 37

Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorov rád v priebehu mesiacov jún – september
2020
P. č. sektorovej rady
Mesiac/počty NŠZ
/Stavy za jednotlivé
Spolu za sledované
sektorové rady
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
1
1
9
4
18
32
Rozpracované
1
5
7
13
Pripomienkovanie PS
2
4
6
Zapracovanie
pripomienok PS
0
1
1
Pripomienkovanie
1
3
4
Zapracovanie
pripomienok
1
1
0
2
Dokončené
1
0
1
Schvaľovanie SR
2
0
2
Schválené SR
3
3
2
1
4
6
12
24
Rozpracované
1
2
2
3
8
Pripomienkovanie PS
1
1
2
4
404

P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
3
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
4
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
5
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

2
1

1

4
3
0
0
1

5
4

1

Spolu za sledované
9/2020 obdobie

7/2020

8/2020

0
0

0
1

0
0

0
1

0
1

1
1

3
1
0
0
3

8
4
0

11
3
2

4

4
3
0
0
3
1
25
8
2

0
2

2

1
0
0
0
1
6

2
0
0
2

0
0
0
2

2

6
2
0

12
2
0

3
0
0
4
1
37
7
2

1
0

0
1

0
2

1
4

2
1

2
1

2
2
0
4

11
3
2

4

17
4
0

6
4
0
4
9
37
11
2
0
5
1
0

2

0
1

2

0
1

1
0

0
0

0
0
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2
5

P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
Neplatné
6
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
7
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Na vyradenie
8
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
9
Rozpracované
Pripomienkovanie PS

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

7/2020
0
4

8/2020
2

1
1

4
2
1

4

0
0

2
1
0

0
2

2

0
0
0
1

0
0
2

5
3

3
1
1

0
1

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
2
4
2
6
6
6
1
1
1
1
5
14
1
4
1

2
2
13
2

1
6
1
1

1
7

4
3
0

7
2
2

6
2
1

14
2
2

5
1
1
1
31
9
5

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
3

1
1

6
2
2

0
1
0
0
1
7
2

4
0
0
0
6
10
2
2

5
4
0
0
7
24
7
4
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4
0
1

0
0
2
3
2
24
7
1

P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
10
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
11
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
12
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
13

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

0

7/2020

8/2020

1
0

1
1

0
1

0
0
3

2
2

4
2
2

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
0
3

3
7
3

2
4
0
1
3
3
13
7
2

2
0

2
0

0
0
2
6
2

3
2
0

5
1
1

4
1

0
0
2
26
5
2

0
0

0
1

0
1

0
2

0
1
1
1
4
4

0

1
0
1

1
0
0
2
1
14
6
0

2
1
2
3
9
46
13
7

11
3
4

14

0
3

3

1
4

4
7

0
1

3
0
1
4

0
0
0
3

5

4

9

3
1
1
7
3
22
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3

P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
14
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
15
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
16
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

7/2020
4
1

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
3
8
3
5

2

2
0
2
1
4
21
7
2

0
0

0
0

1

1
2
4
1
0

0
3
0
0
1
11
3
0

2
4
1
2
3
34
6
2

2
0

1
1

1
1

4
2

0
1

0
1

2
0
1
3

10
7
0

11
4
1

22
4
2

2
2
1
3
12
47
15
3

0
0

0
4

0
1

0
5

1

8
0
2
0

8
2
3
1

2
1
0

4
1
0

0
0

0
0

1
0

0
1
1
1

3
2
1

8/2020
1
1

4

1
0
1

1
0
1
1

9
5

6

0
1

0
2
1
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P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
17
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
18
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
19
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
20
Rozpracované
Pripomienkovanie PS

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

7/2020

8/2020
1

5
3
0

8
4
1

11
2

2

2
1

6
4
2

7
5

1
1

4
4

3
1
1
0
0
3
1
8
2
2

2

2
2

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
5
6
4
2
26
9
1
2

1

7
3
2

2

4
2

12
9
0

0
0
0
0
2
18
2
2

23
2
3

0
0
0
0
2
66
15
5

0
3

0
6

0
5

0
14

3
0
0
5

4
0
0
0
9

4

6
1

7
0
0
5
9
11
28
4
2

5
2
1
409

2

2
1
0
0
3
1
28
14
6

1

P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
21
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
22
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
23
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Na vyradenie

Mesiac/počty NŠZ
6/2020

7/2020

8/2020

0
2

1

Spolu za sledované
9/2020 obdobie

1
1
0
0
1

1
0
2

20
11
2

29
9
1

30
1

2
0
2
1
1
12
83
22
4

0
1

1
3

0
9

1
13

5
0
0
1

5
5
0
5

0
6
8
6

3
1

3
3

9
3
1

10
11
8
12
2
18
10
1

0
0

0
2

20
8
6

2
0
3
28
3
8

2
0
3
59
18
14

0
0

0
0

0
1

0
5
1

17

17
6
1
2

1
2
2

3
3

2

2
2

1
3

7
5

1
0
1
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P. č. sektorovej rady
/Stavy za jednotlivé
sektorové rady
24
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie
pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie
pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Na vyradenie
Celkový súčet

Mesiac/počty NŠZ
6/2020
2
1

7/2020
10
6
2

0
0
1

56

8/2020
14
2
1

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
6
38
9
3

2
3

2
3

1
1

3
0
0
3

0
3
0
3

173

208

291

3
4
1
7
6
803

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Niektoré stavy kopírovali celý prechod jedného NŠZ – tzn. od štartovacieho stavu „Rozpracovaný“46 až
po stav „Schválené SR“. Väčšina z nich však zostala k 1. 10. 2020 v určitom stave, ktorý nebol
definovaný ako „Schválené SR“. K tomuto dátumu je aktuálna sumárna situácia v stavoch
garantovaných NŠZ zobrazená v nasledujúcej tabuľke.
Z nej je zrejmé, že najväčší počet NŠZ sa momentálne nachádza v stave „Na vyradenie“ a
„Rozpracované“ NŠZ. Prvá skupina sú také NŠZ, ktoré sektorová rada odsúhlasila na zrušenie – čiže
v garantovaných NŠZ už nefigurujú, ale autori ich v rámci systému ešte môžu používať napríklad na
porovnávanie s inými NŠZ a druhá skupina predstavuje také NŠZ, ktoré sú sprístupnené autorom na
tvorbu/revíziu a autori (niekedy aj spolu s členmi pracovných skupín) na nich priebežne pracujú.

46 stav NŠZ = 10% zo 100%
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Významnými položkami sú aj „Schválené SR“ a „Schvaľovanie alianciou“ – nakoľko v súčasnom období
prebiehajú finalizácie vytvorených/zrevidovaných NŠZ a po schvaľovaní alianciou budú postupne
zverejňované v Registri zamestnaní pričom vymenia pôvodné zverejnené NŠZ z roku 2015.
Tabuľka č. 38
Situácia v stavoch garantovaných NŠZ k 1. 10. 2020
Stav NŠZ
Počet garantovaných NŠZ
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
Neplatné
Celkový súčet

62
4
4
20
26
3
23
48
43
76
1
310

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

3.4.2 Vyhodnotenie počtov autorov za jednotlivé sektorové rady
V sledovanom období sa sumárne za jednotlivé NŠZ v rámci každej z 24-och sektorových rád zúčastnil
tvorby/revízie garantovaných nasledujúci počet autorov (viď nasledujúca tabuľka). Počty poukazujú na
skutočnosť, že niektoré NŠZ robia viacerí autori, prípadne aj to, že niektorí autori majú na starosti
viacero NŠZ, ktoré ale realizujú nie v jednom mesiaci. Tajomníci rozdelili ich prácu na viacero mesiacov
postupne. V nasledujúcich troch sektorových radách je zaevidovaný najväčší sumárny počet autorov:
a) Sektorová rada pre verejné služby a správu,
b) Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a
c) Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.
Tabuľka č. 39
Počet autorov v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ
P. č. sektorovej rady
Počet autorov
1
21
2
28
3
28
4
39
412

P. č. sektorovej rady
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet

Počet autorov
44
11
23
93
23
14
29
53
16
48
24
98
40
21
55
17
101
18
43
34
921

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Nasledujúca tabuľka uvádza počet autorov v jednotlivých sektorových radách (podľa počtu NŠZ).
Najväčší počet autorov je v súčasnom období v nasledujúcich sektorových radách:
a) Sektorová rada pre verejné služby a správu47 (21),
b) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (9) a

47 v tejto sektorovej rade je taktiež aj najväčší počet sumárnych autorov
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c) Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre
administratívu, ekonomiku, manažment (8).
Tabuľka č. 40
Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách
P. č. sektorovej rady
Fyzický počet autorov
1
8
2
6
3
6
4
4
5
7
6
4
7
6
8
4
9
5
10
6
11
6
12
7
13
6
14
7
15
3
16
8
17
6
18
4
19
8
20
3
21
21
22
8
23
9
24
5
Celkový súčet
157
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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020
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Niektorí autori sa však podieľajú na tvorbe/revízii garantovaných NŠZ za viaceré sektorové rady.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedení experti, ktorí sú autormi NŠZ vo viac ako jednej sektorovej rade a za
ňu tvoria/revidujú vždy po jednom NŠZ.
Tabuľka č. 41

Medzisektoroví autori garantovaných NŠZ za vybrané sektorové rady
P. č. sektorovej rady
Názov experta
8
9
18
22
Spolu
Gromoš Ľubomír
1
1
1
Krátka Zuzana
1
1
Podstrelenec Ján
1
1
Jakabíková Zuzana
1
1
Celkový súčet
1
2
2
4

3
2
2
2
9

Legenda: 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

V nasledujúcom období sa predpokladá ďalší nárast počtu nových autorov, nakoľko budú
tvorené/revidované ďalšie garantované NŠZ z oblastí, v ktorých doterajší autori nepôsobia. Všetci
experti predtým, ako sa stanú autormi, absolvujú školenie.

3.4.3 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady
Nasledujúca tabuľka uvádza počet expertov v pracovných skupinách podľa počtu NŠZ, na ktorých
participujú a počet fyzických expertov v jednotlivých sektorových radách. Jeden expert môže byť
zaradený vo viacerých pracovných skupinách a riešiť viacero NŠZ.
Tabuľka č. 42
P. č.
sektorovej
rady
1
2
3
4
5
7
8
13
14
15
16

Počet expertov v pracovných skupinách
Počet expertov v pracovných
skupinách podľa priradenia k NŠZ

Počet expertov (fyzicky) v pracovných
skupinách
8
2
2
5
2
1
6
1
5
6
6
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7
1
2
2
2
1
2
1
4
3
3

P. č.
sektorovej
Počet expertov v pracovných
rady
skupinách podľa priradenia k NŠZ
17
18
19
20
24
Celkový súčet

Počet expertov (fyzicky) v pracovných
skupinách
13
10
17
3
3
90

6
3
10
4
2
53

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Z tabuľky vyplýva, že za všetkých 24 sektorových rád k 1. 10. 2020 bolo zapojených do tvorby/revízie
53 expertov, rôzne zapojených do pracovných skupín. Rovnako, ako aj pri autoroch, sa predpokladá
nárast počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady, nakoľko budú ešte
tvorené/revidované také NŠZ, ktoré budú mať na starosti iní experti. Všetky experti predtým, ako sa
stanú členmi pracovných skupín, absolvujú školenie.

3.4.4 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V prvom mesiaci (jún 2020), kedy sa začala revízia NŠZ, bolo pripomienkujúcich málo. Neskôr, v ďalších
mesiacoch, počet pripomienok k jednotlivým NŠZ rástol, pričom nie všetky pripomienky boli riešené
cez IS. Niektoré zasielali tajomníci sektorových rád, resp. metodici autorom mailom alebo s nimi
problematické oblasti konzultovali osobne/telefonicky. Taktiež členovia pracovných skupín
konzultovali niektoré pripomienky s autorom telefonicky, osobne, či mailom.
Najaktívnejšími tvorcami pripomienok boli experti v rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné
služby a Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, kedy za celé sledované obdobie uviedli
do IS NSP/SRI 151 pripomienok. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za
toto sledované obdobie mala zatiaľ len 6 pripomienok a je teda možné konštatovať, že väčšinu
pripomienok riešili autori inými formami, ako cez IS NSP/SRI.
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Tabuľka č. 43

Počet pripomienok k NŠZ za sledované mesiace
Mesiac
P. č. sektorovej
rady
6/2020
7/2020
8/2020
1
4
5
2
2
2
3
1
3
6
4
21
36
27
5
7
22
5
6
21
7
13
5
8
10
5
9
4
3
10
8
11
7
10
10
12
34
19
13
15
6
14
26
34
32
15
8
20
10
16
73
37
17
14
25
8
18
3
1
19
11
68
20
18
14
21
42
24
22
3
14
23
21
38
24
13
47
84
Celkový súčet
120
432
447

9/2020
5
6
4
33
31
35
4
3
25
54
19
50
23
41
2
43
7
50
18
34
7
494

Spolu za sledované
obdobie
14
10
14
117
65
21
53
19
10
33
27
107
40
142
61
151
47
6
122
39
116
35
93
151
1493

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Najvyšší počet pripomienok z celkového počtu 1 493 bolo zaznamenaných pre časť NŠZ „Odborné
vedomosti“ (viď nasledujúca tabuľka). Druhou najčastejšou oblasťou s pripomienkami bol samotný
„NŠZ“ – čiže informácie o: charakteristike, úrovni požadovaného vzdelania, alternatívne názvy, oblasť
SZČ, pracovné prostriedky alebo profil práce.
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Tabuľka č. 44

Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ za sledované mesiace
Mesiac
Spolu za sledované
Názov oblasti NŠZ
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
Odborné vedomosti
24
124
97
150
395
NŠZ
32
95
118
98
343
Odborné zručnosti
21
63
50
73
207
Špecifické kľúčové
kompetencie
10
55
57
65
187
Regulácie
17
53
58
44
172
Certifikáty
10
22
27
20
79
Prax
5
13
31
29
78
Klasifikácie
1
7
9
15
32
Celkový súčet
120
432
447
494
1 493

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Autori mali právo pripomienku zamietnuť alebo prijať a následne zapracovať do NŠZ. Nasledujúca
tabuľka uvádza koľko bolo v rámci sledovaných mesiacov akceptovaných pripomienok a naopak,
koľko ich bolo zamietnutých. K tým, čo sú „Rozpracované“ sa ešte autori nevyjadrili.
Tabuľka č. 45

Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ za sledované mesiace
Mesiac

Typ pripomienky
Rozpracovaný
Akceptovaný
Zamietnutý
Celkový súčet

6/2020

7/2020

80
40
120

302
130
432

Spolu za sledované
8/2020 9/2020 obdobie
5
192
197
340
240
962
102
62
334
447
494
1493

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že prevládajú akceptované pripomienky, čiže pre autorov sú
pripomienky hodnotné, či už ide o metodické rady od tajomníkov alebo metodikov alebo aj
pripomienky od členov pracovných skupín, či členov sektorových rád.

3.4.5 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie
garantovaných NŠZ
Ak autor nenašiel vhodnú položku v databázach IS NPS/SRI bolo mu umožnené od mesiaca júl 202048
doplniť tento návrh priamo do informačného systému a týmto návrhom sa následne zaoberal tajomník
a metodik. Tieto návrhy zadávali autori buď na základe vlastného nápadu alebo na základe žiadostí od

48 predtým ako táto funkcionalita neexistovala autori navrhovali nové položky cez mail tajomníkom
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členov pracovných skupín, či tvorcov pripomienok z radov členov sektorovej rady. Nové položky bolo
možné zadať do nasledujúcich oblastí štruktúry NŠZ:
1. odborné vedomosti,
2. odborné zručnosti,
3. regulácie,
4. certifikáty a
5. prax.
Pri riešení návrhov nových položiek sa uplatňoval nasledujúci postup:
1. tajomník overil, či sa navrhovaná položka už v databáze nenachádza,
2. ak sa nachádzala - doplnil položku z databázy a pre autora v rámci návrhu položky pribudla
informácia „už existuje“,
3. ak sa nenachádzala - skontroloval gramatické a formulačné zadanie a posunul na schválenie
metodikovi, ktorý zadefinoval zodpovedajúce kódy (k odborných vedomostiam/zručnostiam)
alebo zatriedenie do vybranej kategórie (v rámci certifikátov).
V prípade, ak si autor síce vybral položku z databázy, ale nevyhovovala mu jej formulácia, vedel do
systému zadať návrh na zmenu jej znenia. V tomto prípade pri posudzovaní vhodnosti zmeny
formulácie tajomník zisťoval u koľkých a ktorých NŠZ by sa takáto zmena formulácie prejavila a spolu
s metodikom buď schválili znenie, resp. ho neodporučili, nakoľko by sa formulácia zmenila aj u iných
NŠZ v iných sektorových radách.

3.4.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Pri návrhoch nových odborných vedomostí, resp. pri zmenách ich názvov autori viazali tieto zmeny na
konkrétny NŠZ, ku ktorému potom nahodnotili aj výšku požadovanej úrovne SKKR v rámci odbornej
vedomosti, jej špecifikáciu (ak bolo potrebné) a zároveň perspektívu.
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že najaktívnejšou za sledované obdobie bola Sektorová rada pre
zdravotníctvo, sociálne služby, ktorá garantuje vysoký počet NŠZ, ktoré reviduje, resp. vytvára. Z tohto
dôvodu aj početnosť návrhov v tejto sektorovej rade bola vysoká. Druhou najaktívnejšou bola
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Najmenej návrhov na nové odborné vedomosti (2) za
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sledované obdobie zadali autori v rámci Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, Sektorovej rady
pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu.
Spolu za sledované obdobie bolo zaregistrovaných v systéme 491 návrhov.
Tabuľka č. 46

Návrhy nových odborných vedomostí, resp. zmien v názvoch odborných vedomostí
k NŠZ za sledované mesiace
Spolu za
Mesiac
sledované
P. č. sektorovej rady
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
1
12
2
14
2
2
2
3
11
26
37
4
11
15
16
42
5
1
2
14
17
7
4
4
8
8
4
5
8
17
9
2
1
2
5
10
2
2
11
1
2
3
12
6
4
12
22
13
1
11
4
16
14
1
1
2
15
1
8
9
16
2
7
16
25
17
8
3
11
18
7
6
13
19
15
37
6
58
20
15
3
2
20
21
6
7
11
24
22
2
3
5
23
26
10
35
71
24
51
12
5
68
Celkový súčet
161
150
180
491

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Nasledujúca tabuľka uvádza koľko bolo návrhov na nové položky odborných vedomostí a koľko bolo
návrhov na zmenu názvu už existujúcej odbornej vedomosti.
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Tabuľka č. 47

Zmeny v databáze odborných vedomostí za sledované mesiace
Mesiac
Druh zmeny v databáze
Spolu za sledované
odborných vedomostí
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
Nová položka
136
131
161
428
Zmena názvu
25
19
19
63
Spolu návrhov
161
150
180
491

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

V každom z mesiacov sledovaného obdobia niekoľkonásobne prevládali návrhy nových položiek. Čo
sa týka jednotlivých mesiacov - počet návrhov na zmenu názvu odborných vedomostí bol podobný. Čo
sa týka návrhov na nové položky do databázy - ich počet v poslednom období postupne narástol. Súvisí
to aj s identifikáciou odborných vedomostí v súvislosti s inováciami, technologickým pokrokom
a potrebou autorov zadefinovať aj budúce odborné vedomosti pre konkrétne zamestnania.
Ak tajomník/metodik posúdil, že navrhnutá odborná vedomosť sa už nachádza v databáze, resp. jej
premenovanie nebude vhodné návrh zamietol. Ak návrh prešiel, bol schválený. V prípade, ak ešte
nebol riešený má prívlastok „Zadaný“. V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotenie za júl – september 2020.
Z nej je vidno, že počet zamietnutých návrhov pomaly klesá, v súvislosti so skúsenosťou autorov v tejto
oblasti, resp. efektívnejšiu prácou s databázou aktuálnych odborných vedomostí.
Tabuľka č. 48

Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí za sledované mesiace
Mesiac
Informácia pre
Spolu za sledované
autora
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
Zadaný
2
23
25
Už existuje
26
18
14
58
Schválený
84
87
114
285
Zamietnutý
51
43
29
123
Celkový súčet
161
150
180
491

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

3.4.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Návrhy nových odborných zručností, resp. zmeny vo formuláciách názvov z pôvodnej databázy boli
opäť viazané na konkrétny NŠZ. K nemu bola v návrhoch autorom nahodnotená výška požadovanej
úrovne SKKR,

prípadná špecifikácia a zároveň určená perspektíva. Takto vytvorený návrh bol

zaevidovaný v systéme a následne ho posudzoval tajomník. Po kontrole náležitostí a úprave
gramatických chýb bol posunutý metodikom na schválenie.
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Vyhodnotením návrhov odborných zručností sa zaoberá nasledujúca tabuľka. Z nej vyplýva, že
najaktívnejšou bola opäť Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. Druhou najaktívnejšou
bola Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. Najmenej návrhov na nové odborné zručnosti (1) za
sledované obdobie zadali autori v rámci Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu. Spolu za sledované
obdobie bolo zaregistrovaných v systéme 516 návrhov, čo je viac ako návrhov na odborné vedomosti.
Tabuľka č. 49

Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností
k NŠZ za sledované mesiace
Mesiac
P. č. sektorovej
Spolu za sledované
rady
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
1
2
2
4
2
2
2
3
12
35
47
4
14
19
13
46
5
1
2
10
13
6
3
3
7
1
1
8
2
5
9
16
9
2
4
4
10
10
5
5
11
4
4
12
2
8
7
17
13
18
13
31
14
2
3
5
15
3
2
5
16
3
2
22
27
17
10
2
12
18
10
2
9
21
19
25
33
13
71
20
18
18
21
4
3
5
12
22
1
3
4
23
22
17
46
85
24
39
5
13
57
Celkový súčet
155
144
217
516

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 vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020
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Tabuľka č. 50

Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností za sledované mesiace
Mesiac
Informácia pre
Spolu za sledované
autora
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
Zadaný
31
31
Už existuje
6
5
8
19
Schválený
110
100
158
368
Zamietnutý
39
39
20
98
Celkový súčet
155
144
217
516

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Predchádzajúca tabuľka vyhodnocuje mesiac júl – september 2020. I tu je zrejmé, že počet
zamietnutých návrhov pomaly klesá, v súvislosti so skúsenosťou autorov v tejto oblasti, resp.
efektívnejšiu prácou s databázou aktuálnych odborných zručností.

3.4.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Funkcionalita návrhov na nové certifikáty bola doplnená do IS NSP/SRI, júl – september 2020. Ak autor
nenašiel certifikát v databáze, mohol doplniť jeho návrh do systému. Návrhom sa najskôr zaoberal
tajomník a po skontrolovaní formulácie a náležitostí návrhu tento posunul na schválenie metodikom.
Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že návrhov na certifikáty bolo početne omnoho menej, ako v rámci
odborných vedomostí alebo zručností. Dôvodom na nižšie počty návrhov boli nasledujúce skutočnosti:
1. autori v sledovanom období v rámci sektorovej rady tvorili/revidovali taký NŠZ, u ktorého im
databáza certifikátov bola dostačujúca a vedeli si vybrať z nej alebo
2. autori tvorili/revidovali taký NŠZ, u ktorého nebolo treba žiaden certifikát (ani nový ani
z databázy).
Čo sa týka premenovania názvov pôvodných certifikátov, tie komunikovali tajomníci s metodikmi na
podnet autorov a dohodli sa na zodpovedajúcej úprave v databáze.
Tabuľka č. 51

Návrhy nových certifikátov k NŠZ za sledované mesiace
Mesiac
Spolu za sledované
P. č. sektorovej rady
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
1
3
2
1
3
2
4
1
423

3
1
2
1

P. č. sektorovej rady
5
7
10
13
15
16
17
18
21
23
24
Celkový súčet

7/2020

Mesiac
8/2020
1
2
1
1

1

4
4

1

17

Spolu za sledované
9/2020 obdobie
1
2
2
1
1
2
2
2
7
4
2
2
1
1
2
2
1
1
14
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; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 12 Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 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; 21 - Sektorová rada pre verejné služby
a správu; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Najviac návrhov na doplnenie certifikátov do databázy navrhla Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby (7). V sledovanom období sa autori zaoberali revíziou takých NŠZ, v ktorých boli
požadované certifikáty zo zákona, resp. odporúčané zamestnávateľom a databáza certifikátov v IS
NSP/SRI ich neobsahovala. Spolu za sledované obdobie bolo navrhnutých 32 položiek do databázy
certifikátov. Niektoré sektorové rady nenavrhli žiaden nový návrh.
Z týchto návrhov bolo 12 schválených, 10 zamietnutých, dva nahradené s certifikátmi z databázy,
pretože ich už obsahovala. 8 je v procese riešenia. Vysoký počet zamietnutých návrhov súvisí s faktom,
že autori pravdepodobne nezadávali správne kľúčové slová, ktoré by im certifikát v databáze našli,
resp. bez vyhľadávania v databáze navrhli návrh na doplnenie.
Tabuľka č. 52

Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov za sledované mesiace
Mesiac
Spolu za sledované
Informácia pre autora
7/2020
8/2020
9/2020 obdobie
Zadaný
1
7
Už existuje
1
1
Schválený
7
5
Zamietnutý
1
8
1
Celkový súčet
1
17
14

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020
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8
2
12
10
32

3.4.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Tak ako pri certifikátoch, i v rámci návrhov do databázy právnych predpisov pre regulácie výkonu
zamestnania alebo vyžadovanej praxe bolo umožnené autorom realizovať nové návrhy cez IS NSP/SRI
až v mesiacoch august a september 2020. V prípade, že autor nenašiel zodpovedajúci právny predpis
zadal návrh do systému. I v tomto prípade za oba mesiace mali niektoré sektorové rady iba jeden
návrh. Dôvody nízkeho počtu návrhov boli obdobné ako pri certifikátoch. Návrhy (48) posudzovali
tajomníci a formulačne upravovali spolu s autormi podľa pokynov od metodikov a následne boli návrhy
schválené a doplnené do databázy. Najviac návrhov pochádzalo od autorov v rámci Sektorovej rady
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (12). Prípadné návrhy na zmeny názvov boli
upravované priamo v databáze.
Tabuľka č. 53

Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ za sledované mesiace
Mesiac
P. č. sektorovej rady
8
9 Spolu za sledované mesiace
1
4
8
12
2
2
2
3
1
1
2
7
1
1
10
8
8
12
5
1
6
13
2
2
14
2
2
15
1
1
2
17
2
2
19
2
2
20
1
1
21
1
1
22
1
1
23
1
3
4
Celkový súčet
27
21
48

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo;
12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 17 - Sektorová rada pre
informačné technológie a telekomunikácie; 19 - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a
šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada
pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Z vyššie uvedených návrhov bolo schválených 15, zamietnutých 17 a 4 nahradené právnymi predpismi
z aktuálnej databázy.
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Tabuľka č. 54

Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov za sledované mesiace
Mesiac
8/2020
9/2020
Spolu za sledované
Informácia pre autora Prax
Regulácie
Prax
Regulácie
mesiace
Zadaný
2
1
9
12
Už existuje
2
2
4
Schválený
7
8
15
Zamietnutý
3
13
1
17
Celkový súčet
3
24
1
20
48

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

3.4.6 Aktivity aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ
Poslednou fázou pred zverejňovaním revidovaných alebo novo vytvorených NŠZ v Registri zamestnaní
je ich schválenie alianciou.
V sledovanom období boli aliancii zaslané NŠZ na posúdenie a schválenie v dvoch etapách. K NŠZ
z prvej etapy mali členovia aliancie pripomienky, ktoré boli komunikované s autormi a predmetnými
sektorovými radami. Niektoré boli akceptované, so zapracovaním niektorých autori a sektorové rady
nesúhlasili. Ich prehľad sa uvádza v Aktivite č. 1 kapitola: „Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ
alianciou“. Vyhodnotenie posudzovacieho a schvaľovacieho procesu NŠZ z druhej etapy bude uvedené
v Priebežnej správe č. 8.

Prenos inovácií do garantovaných NŠZ
Vo väčšine sektorových rád v sledovanom období prebiehala aktivita súvisiaca s konkrétnym
identifikovaním inovácií v sektore v súvislosti s ich následným premietnutím do kompetenčného
modelu – do odborných vedomostí a zručností, a to priamo v NŠZ. Niektoré sektorové rady si rozvrhli
prácu tak, že najprv identifikovali nové odborné vedomosti/zručnosti súvisiace s inováciami u tých NŠZ,
ktoré v sledovanom období boli podľa harmonogramu určené na tvorbu/revíziu.
Iný prístup bol v sektorových radách, kde si členovia rozanalyzovali všetky garantované NŠZ, pričom
nové odborné vedomosti/zručnosti súvisiace s pokrokom a inováciami v sektore zadefinovali zatiaľ iba
vo všeobecnej rovine. U niektorých sektorových rád sa tento proces iba rozbieha a výsledky v podobe
návrhov odborných vedomostí/zručností sú zatiaľ iba v teoretickej rovine a v štádiu riešenia návrhov
členov sektorovej rady s tajomníkom.
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Realizačný tím SRI v súvislosti s identifikáciou odborných vedomostí/zručností vyplývajúcich z inovácií
v rámci vývoja sektora v sledovanom období sledoval progres aj prostredníctvom zadávania nových
návrhov do databázy, ktoré obsahovali perspektívu „budúca“. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza
informácia k 1. 10. 2020 o takých NŠZ, ktoré do svojich kompetenčných modelov v rámci sledovaného
obdobia doplnili odborné vedomosti s perspektívou „budúca“. Rozdelené sú podľa úrovne SKKR
priradenej ku stanovenej odbornej vedomosti. Spolu bolo identifikovaných takýchto odborných
vedomostí 78.
Tabuľka č. 55

Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR podľa
sektorových rád
Spolu za
Úroveň SKKR
sektorovú
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
2
3
4
5
6
7 radu
3
1
6
7
Kvalitár potravín a nápojov
6
6
Lahôdkar
1
1
4
1
1
Riadiaci pracovník (manažér) v
textilnej a odevnej výrobe
1
1
7
1
1
2
Anorganický chemik
1
1
Chemický špecialista vo výskume a
vývoji
1
1
8
3
3
Hutník operátor, údržbár
2
2
Operátor stroja na valcovanie kovov
1
1
9
3
3
Riadiaci pracovník (manažér) vo
výrobe stavebných a žiaruvzdorných
materiálov
2
2
Špecialista riadenia výroby
žiaruvzdorných materiálov
1
1
11
1
1
Špecialista kontroly kvality testovacích
zariadení
1
1
12
1
7
5
13
Technik automatizovaných riadiacich
systémov energetických zariadení
2
2
Technik energetik projektant,
konštruktér
5
5
Technik prevádzky, údržby
distribučnej sústavy a rozvodu v
energetike
1
1
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Úroveň SKKR
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Technik rozvoja distribučnej sústavy a
rozvodu plynu
14
Autorizovaný inžinier pre statiku
stavieb
16
Kuriér
Mechanik, opravár železničných
koľajových vozidiel a traťových strojov
Rušňovodič v železničnej doprave
Vodič autobusu
Vodič električky
Vodič trolejbusu
17
Dátový expert
Lektor informačných technológií
Riadiaci pracovník (manažér)
prevádzky informačných technológií
Softvérový architekt, dizajnér
softvérových riešení
18
Aktuár - odborný pracovník
Aktuár špecialista
Odborný pracovník pre riadenie rizík v
poisťovníctve
Poradca a predajca bankových
produktov a služieb pre segment veľkých
firemných klientov
Špecialista pre riadenie rizík v
poisťovníctve
19
Lektor v múzeu a galérii
Muzeológ
Pamiatkar
24
Inšpektor výkonu fyzickej ochrany
(strážna služba)
Inštruktor autoškoly
Celkový súčet

2

3

4

5

6

Spolu za
sektorovú
7 radu

5
1
1
12
4

4

2

4
2
1
4
3
2
1

4
1

3
1
1

1
1

1
1

2
8
2
2

1
1

3

1

1
1

1
3
1
1
5

1
15

15

4
2
1
4
3
10
4
1

12

4
12
2
2
4

1
2
4

1
1

12

1
18
4

1

3

1

5
1

19

3
5
1
1
3
2
1
1
78

Legenda: 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 7 - Sektorová rada pre chémiu
a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet odborných zručností, ktorým autori v rámci vybraných NŠZ
doplnili perspektívu „budúca“. Tieto sú taktiež rozdelené podľa úrovne SKKR priradenej ku stanovenej
odbornej zručnosti v rámci NŠZ. Spolu bolo identifikovaných takýchto odborných zručností 81.
Konkrétne informácie o budúcich odborných vedomostiach a zručnostiach obsahujú Informácie
tajomníkov jednotlivých sektorových rád.
Tabuľka č. 56

Počet odborných zručností s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR podľa
sektorových rád
Spolu za
Úroveň SKKR
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
2
3
4
5
6
7 sektorovú radu
3
1
11
12
Kvalitár potravín a nápojov
11
11
Lahôdkar
1
1
4
1
1
Riadiaci pracovník (manažér) v
textilnej a odevnej výrobe
1
1
5
1
1
Špecialista riadenia kvality vo výrobe
drevených konštrukcií
1
1
8
1
3
4
Hutník operátor, údržbár
3
3
Pomocný pracovník v hutníckej a
zlievarenskej výrobe
1
1
9
1
2
3
6
Palič na pecných agregátoch
1
1
Riadiaci pracovník (manažér) vo
výrobe stavebných a žiaruvzdorných
materiálov
1
2
3
Špecialista riadenia výroby
žiaruvzdorných materiálov
1
1
2
12
3
2
5
Technik automatizovaných riadiacich
systémov energetických zariadení
1
1
Technik energetik projektant,
konštruktér
2
2
Technik rozvoja distribučnej sústavy a
rozvodu plynu
2
2
14
1
1
Autorizovaný inžinier pre statiku
stavieb
1
1
16
14
4
5
23
Kuriér
6
6
Mechanik, opravár železničných
koľajových vozidiel a traťových strojov
4
4
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Rušňovodič v železničnej doprave
Vodič autobusu
Vodič električky
Vodič trolejbusu
17
Dátový expert
Lektor informačných technológií
Riadiaci pracovník (manažér)
prevádzky informačných technológií
Softvérový architekt, dizajnér
softvérových riešení
18
Aktuár - odborný pracovník
Aktuár špecialista
Odborný pracovník pre riadenie rizík v
poisťovníctve
Špecialista pre riadenie rizík v
poisťovníctve
19
Lektor v múzeu a galérii
Múzejný/galerijný pedagóg
22
Pracovník podateľne
Technik vozového parku
24
Inšpektor výkonu fyzickej ochrany
(strážna služba)
Celkový súčet

2

Úroveň SKKR
3
4
5
5

6

3
2
3
7
1

2
1
1

Spolu za
7 sektorovú radu
5
3
2
3
3
12
2
4
1

2

2

4
7
2
2

1
4

5
11
2
2

1

2

3

2

2
1

1

4
2
1
1
2
1
1
1

1
9

1
81

1
1

1
1
1

1
1

15

6

22

14

15

Legenda: 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové materiály; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie;
18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 22 - Sektorová rada
pre administratívu, ekonomiku, manažment; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 10. 2020

Správa kompetenčného modelu
V súvislosti s tvorbou a revíziou garantovaných NŠZ autormi49, v priebehu sledovaného obdobia,
nastali viaceré zmeny v kompetenčnom modeli – konkrétne v databáze odborných vedomostí
a odborných zručností.

49 za pomoci členov pracovných skupín
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V nasledujúcej schéme sú zobrazení tvorcovia návrhov do oboch častí kompetenčného modelu. Autor
predstavuje primárny zdroj, ktorý iniciuje návrhy na zmenu názvu vybranej odbornej
vedomosti/zručnosti alebo návrhy na doplnenie úplne novej odbornej vedomosti/zručnosti do
databázy. V rámci pripomienkovania, či už členov pracovnej skupiny, resp. členov sektorovej rady/rád,
prípadne členov Tímu finálnych posudzovateľov, môžu autorovi v rámci pripomienok navrhnúť zmenu
názvu, resp. doplnenie novej odbornej vedomosti/zručnosti aj vyššie uvedení experti. Rovnako mu to
v rámci metodickej pomoci môžu navrhnúť tajomník alebo metodik, ktorí však zároveň vedia vstúpiť
priamo do NŠZ a vložiť návrh do databázy. Autor všetky tieto návrhy musí odsúhlasiť a až následne
môžu byť v databáze zmenené.
Návrhy na rozšírenie, či zmenu názvov odborných vedomostí/zručností v kompetenčnom modeli
priebežne predkladali viacerí autori, ďalší experti, rovnako ako aj tajomníci, či metodici. Vzájomnou
aktívnou spoluprácou sa databáza začala meniť a pretvárať na aktuálne podmienky v súvislosti
s požadovanými odbornými vedomosťami/zručnosťami žiadanými na trhu práce v súčasnom
národnom hospodárstve.

Všetky návrhy na zmeny/doplnenie v databáze od autorov prešli dvojstupňovou kontrolou, a to:
a) tajomníkom sektorovej rady a
b) metodikom Realizačného tímu SRI.
Zmeny, ktoré boli v databázach odborných vedomostí a odborných zručností riešené:
a) doplnenie nových položiek,
b) zmena pôvodných položiek (textové formulácie),
c) zmena príznakov odborných vedomostí/zručností a
d) výmaz duplicitných položiek.
Vzhľadom na to, že niektoré OV (6) začali byť využívané v konkrétnej sektorovej rade, a to
v elektrotechnike, tak pôvodný príznak „špecifická“ nahradil príznak „sektorová“ a následnej boli
priradené k Sektorovej rade pre elektrotechniku. Na druhej strane, trom odborným zručnostiam bol
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priradený príznak prierezová, nakoľko sa v sledovanom období začali často využívať viacerými
sektormi.
V súvislosti s identifikáciou perspektívy – najviac sa využívalo nastavenie „aktuálna“. Avšak postupne
ako si sektorové rady identifikovali nové odborné vedomosti/zručnosti vyplývajúce z inovácií
a inovačných trendov v sektore, tak začali do kompetenčného modelu pribúdať OV a OZ s perspektívou
„budúca“. Autori týmto vo väčšine prípadov identifikovali trendy, ktoré postupujú a vplývajú na výkon
zamestnaní v sektore a ovplyvňujú požiadavky na konkrétne odborné vedomosti a odborné zručnosti.
Bližšie o tejto problematike pojednáva kapitola s názvom: „Prenos inovácií do garantovaných NŠZ“.
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Schéma č. 2

Tvorcovia návrhov odborných vedomostí a odborných zručností v kompetenčnom
modeli SRI

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z vyššie uvedených informácií je možné konštatovať, že v priebehu sledovaného obdobia sa databáza
OV a OZ neustále pretvára a rozširuje, a to nielen v súvislosti s preformulovaním pôvodných alebo
doplnením nových položiek. Ku každej odbornej vedomosti/zručnosti, ktorá bola priradená k NŠZ bola
vytvorená aj väzba v nadväznosti na úroveň SKKR, špecifikáciu, perspektívu a príznak.
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Sústava povolaní
3.7.1 Aktualizácia sústavy povolaní
Aktualizácia sústavy povolaní v sledovanom období prebiehala v nasledujúcich rovinách (viď
nasledujúca schéma):

Schéma č. 3

Aktualizácia sústavy povolaní v nadväznosti na NŠZ i sústavu samotnú

Doplnenie
nových povolaní
do sústavy
povolaní

Zrušenie a
odobratie
pôvodných
povolaní zo
sústavy povolaní

Priradenie
nepriradených
NŠZ k
zodpovedajúcim
povolaniam

Preradenie NŠZ z
jedného
povolania do
druhého

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Filozofia priraďovania NŠZ pod jednotlivé povolania, resp. presuny a preraďovanie NŠZ z jedného
povolania pod druhé zdieľa princípy celoživotného vzdelávania. Niektoré povolania združujú pod
sebou jedno alebo viaceré zamestnania s rovnakým kvalifikačným základom a podobnými, či
rovnakými požadovanými zručnosťami s cieľom poukázať na možnosti výkonu rôznych podobných
zamestnaní so získanou kvalifikáciou. Na druhej strane sú pod niektoré povolania priraďované také
zamestnania, ktoré nemajú rovnaké kvalifikačné úrovne. Cieľom je poukázať na skutočnosť, že
postupom času a získavaním nových odborných zručností a vedomostí je jedinec schopný kariérovým
postupom dosiahnuť aj kvalifikačne náročnejšie zamestnanie.
V sledovanom období prebehla podrobná aktualizácia a úprava sústavy povolaní, kedy boli vytvorené
viaceré nové povolania (s priradením zodpovedajúcich NŠZ) a zároveň boli zrušené niektoré povolania
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a NŠZ z nich preradené pod iné povolania. Taktiež prebehli viaceré zmeny v názvoch povolaní
a v neposlednom rade i presuny NŠZ medzi jednotlivými povolaniami. Udialo sa to najmä z dôvodu
posunu vo filozofii v rámci tvorby a aktualizácie povolaní (uvedenej v predchádzajúcom odstavci).
Celkovo je možné konštatovať nasledujúce zmeny (viď nasledujúca tabuľka).
Tabuľka č. 57

Sústava povolaní – stav k 1. 10. 2020

Spolu

Nové

Zrušené

povolaní

povolania

povolania

463

5

12

Premenovanie povolania

Presun

NŠZ

z jedného

povolania do iného
14

10

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Konkrétne informácie o nových a zrušených povolaniach sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka č. 58

Zoznam nových povolaní doplnených do sústavy povolaní

P.č.

Názov nového povolania

1

Grafik, ilustrátor

2

Robotik

3

Pracovník wellness

4

Pracovník 3D tlače

5

Digitalizátor

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 59

Zoznam zrušených povolaní

P.č.

Názov zrušeného povolania

Akcia

1

Operátor výroby textilu

NŠZ presunuté pod povolanie Operátor výroby textilu
a spracovania vlákien

2

Predavač jedál

NŠZ

presunuté

Predavač
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pod

premenované

povolanie

P.č.

Názov zrušeného povolania

Akcia

3

Predavač v obchode

NŠZ

presunuté

pod

premenované

povolanie

pod

premenované

povolanie

Predavač
4

Predavač v stánku, na trhu, na NŠZ

presunuté

ulici

Predavač

5

Špecialista ekológ

NŠZ presunuté pod povolanie Ekológ

6

Pracovník s mládežou

NŠZ presunuté pod povolanie Odborník s mládežou

7

Laborant biochemik

NŠZ presunuté pod povolanie Technik chemik

8

Technik astronóm

NŠZ

presunuté

pod

premenované

povolanie

Astronóm
9

Odborný administratívny asistent

NŠZ presunuté pod povolanie Administratívny
pracovník

10

Pracovník kľúčovej služby

NŠZ presunuté pod povolanie Pomocný pracovník v
službách

11

Kaskadér, dablér, komparzista

NŠZ presunuté pod povolanie Herci

12

Technik meteorológ

NŠZ presunuté pod povolanie Meteorológ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 60

Zoznam premenovaných povolaní

P.č.

Pôvodný názov povolania

Nový názov povolania

1

Čistič stavieb

Kvalifikovaný čistič stavieb

2

Finančný manažér

Ekonomický manažér

3

Mechanik
zariadení

leteckých

motorov

a Mechanik,
zariadení
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údržbár

leteckých

motorov

a

P.č.

Pôvodný názov povolania

Nový názov povolania

4

Montér jednoduchých stavieb

Stavebný montážnik

5

Odborný

pracovník

v

oblasti Odborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní a

účtovníctva

pohľadávok

6

Operátor spracovania vlákien

Operátor výroby textilu a spracovania vlákien

7

Operátor výroby celulózy

Operátor celulózo-papierenskej výroby

8

Pomocný pracovník vo vodárenstve, Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom
vodnom hospodárstve

hospodárstve a životnom prostredí

9

Predavač cez telefón (internet)

Predavač

10

Strelmajster

Pracovník s výbušninami

11

Špecialista ekonóm

Ekonóm

12

Špecialista politiky zamestnanosti

Špecialista sociálnej politiky a zamestnanosti

13

14

Technik sklárskej výroby a výroby stavebných
Technik sklárskej, keramickej výroby

materiálov

Výtvarný umelec

Výtvarný umelec a sochár

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.7.2 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre potravinárstvo
V septembri 2020 bola z dostupných údajov zrealizovaná aktivita súvisiaca s aktualizáciou zoznamu
povolaní, pod ktoré boli priradené garantované NŠZ v rámci Sektorovej rady pre potravinárstvo. Spolu
išlo o 19 povolaní zo sústavy povolaní, ktoré sú v nasledujúcej tabuľke zoradené podľa abecedy
vzostupne.
Z analýzy vyplýva, že väčšina z povolaní, pod ktoré boli priradené garantované NŠZ zo Sektorovej rady
potravinárstva sa týkali výlučne iba sektoru potravinárstva. Niektoré garantované NŠZ z predmetnej
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sektorovej rady však boli priraďované aj pod povolania, kde boli priradené NŠZ aj z iných sektorových
rád. Išlo spolu o 3 povolania, čo predstavuje 15,8% zo všetkých povolaní.
Tabuľka č. 61
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zoznam povolaní pre Sektorovú radu pre potravinárstvo

Názov povolania
Cukrár
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov
Inšpektor štátneho dozoru51
Liehovarník
Manažér v priemysle
Mäsiar, údenár
Mlynár
Operátor baliarne
Operátor potravinárskej výroby
Pekár
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
Sladovník a pivovarník
Spracovateľ mlieka
Spracovateľ ovocia a zeleniny
Špecialista potravinárskej výroby
Technik potravinárskej výroby
Vinár
Kuchár
Špecialista výživy

Vstup
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe NŠZ
vstúpilo na základe odborov52
vstúpilo na základe odborov53

Počet
SR50
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zoznam povolaní, pod ktoré sú priradené všetky garantované NŠZ (stav z augusta 2020) v rámci
predmetnej sektorovej rady je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Najviac zamestnaní je priradených pod
povolanie: „Operátor potravinárskej výroby“, a to 16 NŠZ .
Tabuľka č. 62

Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ pre Sektorovú radu pre
potravinárstvo
Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
Cukrár
7512002 - Cukrár
7512003 - Výrobca čokolády a čokoládových cukroviniek

50 zobrazuje sa tu počet sektorových rád, z ktorých NŠZ sú priradené pod konkrétne povolanie
51 zamestnanie “Inšpektor štátneho dozoru” vstúpilo na základe NŠZ – Inšpektor kontroly potravín vo výrobe (v
prípade ak bude NŠZ vypracovaný ako inšpektor štátneho dozoru – ak to bude podnikový kontrolór bude
vhodnejšie ho zaradiť pod povolanie “Technik potravinárskej výroby)
52 zamestnanie „Kuchár“ vstúpilo na základe odboru 2956H - mäsiar kuchár
53 zamestnanie „Špecialista výživy“ vstúpilo na základe odborov 2949N a 2949M - výživa, ochrana zdravia
a hodnotenie potravín
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
7512003 - Výrobca nečokoládových cukroviniek
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov
7515001 - Degustátor potravín a nápojov
7515002 - Kvalitár potravín a nápojov
Inšpektor štátneho dozoru
3257004 - Inšpektor kontroly potravín vo výrobe
Liehovarník
7514009 - Liehovarník
Manažér v priemysle
1321001 - Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Mäsiar, údenár
7511003 - Lahôdkár
7511002 - Mäsiar, údenár
7511001 - Porážač, vykosťovač
5223003 - Predavač mäsa a rýb s inkasom
7511005 - Spracovateľ hydiny
7511004 - Spracovateľ rýb
Mlynár
7514002 - Spracovateľ obilia (mlynár)
Operátor baliarne
8183000 - Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
Operátor potravinárskej výroby
7512004 - Cestovinár
8160001 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
8160002 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
8160009 - Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
8160007 - Operátor zariadenia na výrobu cukru
8160006 - Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
8160008 - Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
8160010 - Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
8160013 - Operátor zariadenia na výrobu liehovín (vrátane výrobkov z liehu)
8160004 - Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
8160005 - Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
8160014 - Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
8160011 - Operátor zariadenia na výrobu piva
8160003 - Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
8160005 - Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov
8160012 - Operátor zariadenia na výrobu vína
Pekár
7512001 - Pekár
7512001 - Výrobca trvanlivého pečiva
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
9329001 - Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Sladovník a pivovarník
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
7514004 - Sladovník a pivovarník
Spracovateľ mlieka
7513001 - Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov
Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514006 - Spracovateľ čaju
7514007 - Spracovateľ korenín a húb
7514005 - Spracovateľ olejnín, lisovač
7514001 - Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514003 - Spracovateľ strukovín a okopanín
7516000 - Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
Špecialista potravinárskej výroby
2141003 - Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
2141004 - Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
2141002 - Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
2141005 - Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
2141001 - Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
Technik potravinárskej výroby
3122001 - Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
3142007 - Technik kontroly v potravinárskej výrobe
3142008 - Technik údržby v potravinárskej výrobe
3142006 - Technológ v potravinárskej výrobe
Vinár
7514008 - Spracovateľ hrozna, vinár
Poznámka: Pod niektoré povolania patria aj garantované NŠZ z iných sektorových rád. Na účely realizovanej
čiastkovej analýzy boli vybrané len také zamestnania, ktoré patria pod garanciu Sektorovej rady pre
potravinárstvo.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci analýzy boli k povolaniam identifikovaným za sektor potravinárstva priradené
zodpovedajúce programy ďalšieho vzdelávania z databázy Informačného systému ďalšieho
vzdelávania.54 Z nasledujúcej tabuľky vyplýva:
1. najviac programov ďalšieho vzdelávania bolo v ponuke pre povolanie „Cukrár“, a to v počte 28
programov, druhou najpočetnejšou kategóriou boli programy ďalšieho vzdelávania určené pre
povolanie „Pekár“,
2. programy ďalšieho vzdelávania boli v ponuke iba pre 13 povolaní, tzn., že nie pre všetky, ktoré
boli identifikované za sektor potravinárstva,
3. spolu išlo o ponuku 75 programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli priradené k jednotlivým
povolaniam týkajúcim sa Sektorovej rady pre potravinárstvo.

54 údaje sú z marca 2020
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Tabuľka č. 63

Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore
potravinárstva
P. č. Povolanie
Počet priradených programov ďalšieho
vzdelávania
1
Cukrár
28
2
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov
4
3
Inšpektor štátneho dozoru
2
4
Liehovarník
1
5
Mäsiar, údenár
8
6
Mlynár
1
7
Operátor baliarne
1
8
Pekár
14
9
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
4
10
Sladovník a pivovarník
1
11
Spracovateľ mlieka
4
12
Špecialista potravinárskej výroby
3
13
Technik potravinárskej výroby
4
Spolu
75

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V tretej časti analýzy išlo o priradenie odborov vzdelávania k zodpovedajúcim povolaniam v rámci
sektora potravinárstva. Počty boli rozdelené podľa toho, či išlo o stredoškolské alebo vysokoškolské
odbory vzdelávania. Z tabuľky je zrejmé, že prevládajú stredoškolské odbory. Maximálny počet
stredoškolských odborov, ktoré sa týkali jedného povolania bol 12, a to u: „Technika potravinárskej
výroby“. Na niektoré z povolaní pripravujú oboje úrovne vzdelávania – stredoškolské i vysokoškolské.
Tabuľka č. 64

Počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v sektore potravinárstva
Odbor vzdelávania
Študijný program
Povolanie
stredoškolský
vysokoškolský
Cukrár
8
0
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov
6
0
Inšpektor štátneho dozoru
3
4
Kuchár
1
0
Liehovarník
2
0
Mäsiar, údenár
7
0
Mlynár
4
0
Operátor potravinárskej výroby
3
0
Pekár
5
0
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
1
0
Sladovník a pivovarník
2
0
Spracovateľ mlieka
5
0
Špecialista potravinárskej výroby
0
14
Špecialista výživy
3
3
Technik potravinárskej výroby
12
0
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Povolanie
Vinár
Spolu

Odbor vzdelávania
stredoškolský
2
64

Študijný program
vysokoškolský
0
21

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Je možné konštatovať, že aj v tomto období prebehli zmeny v kvalifikačnej úrovni pri niektorých
garantovaných NŠZ. Niektoré garantované NŠZ55 ešte nemajú stanovenú kvalifikačnú úroveň a preto
analýzu a vyhodnotenie rozdielnych kvalifikačných úrovní bude možné zrealizovať až keď bude
všetkým NŠZ pridelená jedna z kvalifikačných úrovní.
Sústava povolaní sa bude priebežne aktualizovať v súvislosti s dopĺňaním nových zamestnaní do
zoznamov garantovaných NŠZ jednotlivých sektorových rád. Presuny zamestnaní medzi povolaniami
už Realizačný tím SRI vo väčšej miere nepredpokladá, rovnako ani výmaz (zrušenie) povolaní. Do úvahy
prichádzajú v súvislosti s presunmi zamestnaní ešte drobné zmeny v súvislosti s premenovaním názvov
povolaní.

55 jedná sa najmä o nové garantované NŠZ, ktoré ešte neboli vypracovávané autorom
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4.

AKTIVITA

Č.

INFORMAČNÝCH
PARTNERSTVÁ,

4

TVORBA

ZDROJOV

KOMPLEXNÝCH
PRE

ROZŠIROVANIE

SEKTOROVÉ

A AKTUALIZÁCIA

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO
KOMPATIBILITU

KLASIFIKÁCIÍ

A RELEVANTNÝ

ZDROJ

A

ČÍSELNÍKOV

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 a v rámci budovania Informačného systému NSP/SRI
(ďalej len „IS NSP/SRI). Zámerne sú tieto dve oblasti zlúčené v rámci jednej aktivity. Práve správne
nasadenie týchto systémových nástrojov je významným predpokladom na optimálne fungovanie IS
NSP/SRI nielen vo vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj v ďalších sférach, v ktorých môžu klasifikácie
a číselníky zjednodušiť a skvalitniť ľudskú prácu. Ide najmä o oblasti administrácie expertov, tvorby
stratégií, či budovanie partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli v rámci Úvodnej správy
a Priebežných správ č.1 až č.6 popísané tieto zabezpečené odborné úlohy:
▪

analýza východiskového a súčasného stavu,

▪

návrh riešenia nového informačného systému,

▪

vytvorenie pracovného prostredia na vývoj, testovanie a produkciu,

▪

analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Registrácia používateľov,
- modul Výkazníctvo – expert,
- modul Správa používateľov,
- modul Správa výkazov,
- modul Správa sektorových rád,
- modul Export, import,
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- modul Nahrávanie strategických dokumentov,
- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie,
- modul Manuály,
- modul Tvorba sektorových stratégií (I. až IV. cyklus),
- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba a porovnanie, sprievodca,
harmonogram),
- modul Prepojenie na kompetenčný modul.
▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus),
- nový dizajnu verejnej časti.

▪

tvorba a úpravy dátového modelu pripravovaných modulov,

▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 7, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované
nasledovné činnosti:
▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,

▪

implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava proces tvorby,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – priraďovanie OV a OZ,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov, regulácie,
prax, notifikácia, editácia,
- modul Správa číselníkov a prepojenie s kompetenčným modelom,
- modul Správa návrhov, notifikácia,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie rozšírenie,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zmena stavu pre rolu admin,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava porovnanie, tvorba,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava proces tvorby,
- modul Výkazníctvo – úprava expert povinné položky, rozdelenie činností,
- modul Tvorba sektorových stratégií – úprava zobrazenie finálnych stratégií, úpravy tvorby,
inovácie nový stav,
- zmena hesla, zmena oprávnení rolí,
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- nový dizajn verejnej časti,
- Hotfix – oprava chybných kódov v DB.
▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba a revízia NŠZ – priraďovanie OV a OZ,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov, regulácie,
prax, notifikácia, editácia,
- modul Správa číselníkov a prepojenie s kompetenčným modelom,
- modul Správa návrhov, notifikácia,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie rozšírenie,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zmena stavu,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava porovnanie, tvorba,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava proces tvorby,
- modul Výkazníctvo – úprava expert povinné položky, rozdelenie činností,
- modul Tvorba sektorových stratégií – úprava zobrazenie finálnych stratégií, úpravy tvorby,
inovácie nový stav,
- zmena hesla, zmena oprávnení rolí,
- Hotfix – oprava chybných kódov v DB.

▪

tvorba a úpravy dátového modelu:
- návrhy a úpravy pre implementované časti modulov.

Uvedené návrhy nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese vývoja
projektu a požadovaných funkcionalít. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú
z optimalizácie a spätných väzieb od Realizačného tímu SRI počas testovania. Zmeny budú zapracované
do návrhov, zmenené a doplnené návrhy budú zapracované do nasledujúcich správ, resp. ako menšie
zmeny budú popísané v manuáloch k nasadeným verziám do produkčného prostredia.
V rámci tejto realizačnej etapy bol zavŕšený niekoľkomesačný proces aktualizácie klasifikácie SK ISCO08. Celý proces prebiehal v súčinnosti s expertmi všetkých sektorových rád, čím sa zabezpečil
maximálny súlad klasifikácie SK ISCO-08 s Registrom zamestnaní. Aj keď ide o dve nezávislé sústavy,
Realizačnému tímu SRI sa ich podarilo konvergovať s cieľom využitia mnohých synergií spočívajúcich
najmä v poskytovaní aktuálnych, hĺbkových a komplexných informácií z trhu práce, a tým poskytovať
kvantitatívny rozmer NŠZ.
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Okrem odborných prác spojených s aktualizovaním klasifikácie SK ISCO-08 sa realizovali aj nasledujúce
úlohy, ktoré sú popísané v ďalšej časti textu:
▪

priraďovanie povolaní Európskej klasifikácie zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO
(ďalej len „ESCO“) ku NŠZ garantovaným Sektorovou radou pre verejné služby a správu a aktívna
účasť na odbornej príprave zameranej na korektnú implementáciu ESCO,

▪

diferenciácia zamestnaní klasifikácie SK ISCO-08 nepriradených ku NŠZ na vytvorenie pokročilých
analytických výstupov,

▪

príprava číselníka regulovaných povolaní pre potreby MIRRI SR,

▪

identifikácia prvkov dobrej praxe z klasifikovania zamestnaní a monitorovania potrieb trhu práce
vo Francúzsku.

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 7.

Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI
V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas ôsmeho
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
časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie.

4.1.1 Sekcia SRI Novinky
V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o štvrtých a piatych rokovaniach sektorových
rád a články pripravené pre printové médiá. Zároveň po implementácii nového dizajnu verejnej časti
IS SRI bola pridaná časť médiá, v ktorej sú zverejňované informácie o projekte publikované v rôznych
médiách. Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI:
▪

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“,

▪

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo naplno pokračuje v plnení úloh aj napriek
pretrvávajúcej pandémii

▪

Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore

▪

Sektor celulózy, papiera a polygrafie je opäť v akcii!,
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▪

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch nezaháľa ani v tomto
období,

▪

Najdiskutovanejšou témou októbrového rokovania Sektorovej rady pre verejné služby bol návrh
rankingu vzdelávateľov,

▪

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?,

▪

Vzdelávanie budúcnosti?,

▪

PRE SEKTOR STAVEBNÍCTVA NEUVAŽOVAŤ S EXISTENCIOU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ.,

▪

5. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,

▪

Digitálni lídri hľadajú spoločné témy,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,

▪

Energetici rokovali opäť online formou,

▪

NEČAKAJME NA INOVÁCIE V BUDÚCNOSTI, VÄČŠINA Z NICH JE TU S NAMI UŽ TERAZ,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.,

▪

5. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku,

▪

Netradičné 5. rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment,

▪

Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike?,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou,

▪

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie žiada podporu hybridného
vzdelávania,

▪

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie,

▪

Inovácie a dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas koronakrízy,

▪

Ťažká doba aj pre energetiku,

▪

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu,

▪

Budúcnosť rozvoja zamestnanosti vo finančnom sektore stojí na troch pilieroch.

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá:
▪

Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike? v HN,

▪

Kríza je príležitosť aj pre kultúru v HN.
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Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 61 aj s obrázkami a odkazom na článok.
Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších etáp projektu.

4.1.2 Sekcia Sektorové rady
Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia
jednotlivých úloh v danej sektorovej rade. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných
stránkach sektorových rád v sledovanom období. Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady je
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 65

Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady
Informačné stránky
sektorovej rady

Dokumenty na stiahnutie

SRI
Novinky
článok

pozvánka

prezentácia

závery

zoznam
členov

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
1 rybolov

1

1

1

1

úpravy

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

1

1

1

1

úpravy

3 pre potravinárstvo
pre textil, odevy, obuv a spracovanie
4 kože

1

1

1

1

úpravy

1

1

1

1

úpravy

P.Č. Sektorová rada

Garantované
NŠZ

úpravy

pre lesné hospodárstvo a
5 drevospracujúci priemysel

úpravy

úpravy

pre celulózo-papierenský a polygrafický
6 priemysel

úpravy

úpravy

7 pre chémiu a farmáciu

1

1

1

1

úpravy

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

1

1

1

1

úpravy

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
9 nekovové materiály

úpravy

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo

1

1

1

1

úpravy

11 pre elektrotechniku

1

1

1

1

úpravy

úpravy

12 pre energetiku, plyn, elektrinu

1

1

1

1

úpravy

úpravy

13 pre vodu, odpad a životné prostredie

1

1

1

1

úpravy

úpravy

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

1

1

1

1

úpravy

pre obchod, marketing, gastronómiu a
15 cestovný ruch

1

1

1

1

úpravy

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby

1

1

1

1

úpravy

pre informačné technológie a
17 telekomunikácie

2

1

1

1

úpravy

pre bankovníctvo, finančné služby,
18 poisťovníctvo

1

1

1

1

úpravy

19 pre kultúru a vydavateľstvo

1

1

1

1

úpravy

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport

1

1

1

1

úpravy

21 pre verejné služby a správu

1

1

1

1

úpravy
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úpravy
úpravy

P.Č. Sektorová rada

Informačné stránky
sektorovej rady

Dokumenty na stiahnutie

SRI
Novinky
článok

pozvánka

prezentácia

závery

zoznam
členov

1

1

1

1

úpravy

pre administratívu, ekonomiku,
22 manažment

úpravy

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby
24 pre remeslá a osobné služby

1

1

1

úpravy

úpravy
úpravy

98 Riadiaci výbor SRI
99 Aliancia sektorových rád

1

Garantované
NŠZ

3

úpravy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení
danej sektorovej rady. Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na
vyradenie, pridávanie nových, zlučovanie a rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. Na
základe spolupráce s printovým médiom, boli pripravené a ďalej sa pripravujú články o jednotlivých
sektoroch a dopadoch z pohľadu inovácií a koronakrízy. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh
a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli
IS NSP/SRI.

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady
Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Konkrétne zmeny
a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach
v informáciách tajomníkov sektorových rád.

4.1.2.2 Dokumenty na stiahnutie
V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č.7 dobiehali štvrté a realizovali sa piate
rokovania sektorových rád. Po ukončení rokovania sektorových rád boli zverejnené dokumenty v časti
sektorové rady, záložka Dokumenty na stiahnutie:
▪

pozvánka na 5. rokovanie sektorovej rady daného sektora,

▪

prezentácia z 5. rokovania sektorovej rady daného sektora,

▪

závery z 5. rokovania sektorovej rady daného sektora.
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Dokumenty sú vo formáte PDF a sú dostupné na nahliadnutie alebo stiahnutie z portálu
www.sustavapovolani.sk v časti Informácie o sektorovej rade. Zároveň sú publikované v priebežných
správach. Prehľad zverejnených dokumentov v sledovanom období je zobrazený v tabuľke č. 66
Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady.

4.1.3 Manuál pre používateľov
Po ukončení a nasadení úprav modulu výkazníctvo bol aktualizovaný používateľský manuál pre
používateľov IS NSP/SRI popisujúci jednotlivé kroky, údaje a časti modulu. Manuál pre používateľov bol
rozšírený o zmeny v časti registrácia, ktorá bola uskutočnená na základe zmeny legislatívy. Manuál sa
nachádza v časti funkcionality systému a bol pridaný na stránku manuály dostupnú v privátnej časti
systému. Na použitie na webe bude manuál pridaný ako samostatný ucelený celok na jednoduchšie
vyhľadávanie v privátnej zóne. Tieto celky by mali odrážať jednotlivé položky v menu privátnej zóny.
Nový manuál je súčasťou tejto správy ako Príloha č. 62.
Manuály sú taktiež dostupné na odkaze https://sri.sk/manuals. Tento odkaz je súčasťou registračného
e-mailu a používatelia majú v privátnej časti dostupný odkaz v menu na stránku manuálov.

Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia
V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období
implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov
a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté
v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto
kapitole je priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.
V sledovanom období boli do produkčného prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov, ich
popis je v jednotlivých podkapitolách.

4.2.1 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava proces tvorby
Návrh riešenia tejto úpravy bol popísaný v predchádzajúcej priebežnej správe a nasadenie úprav
prebehlo v sledovanom období. Tento návrh bol v plnom rozsahu zapracovaný, otestovaný a nasadený
do produkčného prostredia. Nový stav národného štandardu „vyradené“ môže tajomník sektorovej
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rady nastaviť počas celého procesu tvorby a revízie NŠZ. Pre bežných používateľov je zmena viditeľná
len pri porovnávaní, kde môžu do porovnania vybrať aj NŠZ v tomto stave. Náhľad na nasadené nové
riešenie je na nasledujúcom obrázku, rovnaké tlačidlo je dostupné pre rolu tajomníka a administrátora
pri každom stave NŠZ.
Obrázok č. 52 Náhľad na nasadené riešenie úprava proces tvorby

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.2 Modul Tvorba a revízia NŠZ – priraďovanie OV a OZ
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená
do produkčného prostredia. Popis funkcionality je popísaný v Manuáli na prácu s IS NSP/SRI Tvorba a
revízia národných štandardov zamestnaní, ktorý je dostupný na stránke manuálov v privátnej časti a je
aj súčasťou príloh tejto správy. Odkaz na manuál je nasledovný:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/10/Metodick%C3%BD-manu%C3%A1l-na-tvorbua-rev%C3%ADziu-n%C3%A1rodn%C3%BDch-%C5%A1tandardov-zamestnan%C3%AD-v-IS-SRIseptember-2020.pdf

4.2.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ – návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov,
regulácie, prax, notifikácia, editácia
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená
do produkčného prostredia. Popis funkcionality pre autorov je popísaný v Manuáli na prácu s IS
NSP/SRI Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní, ktorý je dostupný na stránke manuálov
v privátnej časti a je aj súčasťou príloh tejto správy.
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4.2.4 Modul Správa číselníkov a prepojenie s kompetenčným modelom
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená
do produkčného prostredia. Na tieto časti po nasadení do produkčného prostredia boli urobené
interné školenia na používanie nových funkcionalít pre interných zamestnancov s rolami tajomník,
konzultant a správca kompetenčného modelu. V prípade potreby bude dopracovaná aj tlačená verzia
manuálu pre interné potreby. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 53 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 54 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov - certifikáty

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 55 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – pridať certifikát

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 56 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – právne predpisy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 57 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – pridať právny predpis

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 58 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – odborné vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 59 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – upraviť odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 60 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – zobraziť odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 61 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – zobraziť NŠZ s priradenou odbornou
vedomosťou

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 62 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – odborné zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 63 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – upraviť odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 64 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – zobraziť odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 65 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – zobraziť NŠZ s priradenou odbornou
zručnosťou

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 66 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – pracovné prostriedky

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 67 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – pridať pracovný prostriedok

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 68 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – profil práce

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 69 Náhľad na nasadené riešenie správa číselníkov – pridať profil práce

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.2.5 Modul Správa návrhov, notifikácia
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená
do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Táto časť je spojená so správou číselníkov a je
používaná na vyhodnocovanie a spracovanie návrhov od autorov NŠZ pre jednotlivé časti. Táto časť
bola súčasťou interných školení nových funkcionalít a v prípade potreby bude dopracovaná tlačená
forma manuálu pre interné účely.
Obrázok č. 70 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 71 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 72 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - zobraziť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 73 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - vyriešiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 74 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - schváliť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 75 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti – schváliť –
pridanie k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 76 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - zamietnuť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 77 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - nahradenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 78 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti - upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 79 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné vedomosti – zmeniť
zodpovednú osobu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 80 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 81 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - zobraziť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 82 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - vyriešiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 83 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - schváliť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 84 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - zamietnuť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 85 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - nahradenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 86 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti - upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 87 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – odborné zručnosti – zmeniť
zodpovednú osobu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 88 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty – hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 89 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - zobraziť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 90 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - vyriešiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 91 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - schváliť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 92 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - zamietnuť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 93 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - nahradiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 94 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty - upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 95 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – certifikáty – zmeniť zodpovednú
osobu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 96 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy – hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 97 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - zobraziť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 98 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - vyriešiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 99 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - schváliť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 100 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - zamietnuť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

469

Obrázok č. 101 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - nahradiť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 102 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy - upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 103 Náhľad na nasadené riešenie správa návrhov – právne predpisy – zmeniť
zodpovednú osobu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.6 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zobrazenie, rozšírenie
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Náhľad na nasadené nové riešenie je
na nasledujúcich obrázkoch.
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Obrázok č. 104 Úprava zobrazenia OV - perspektíva

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 105 Úprava zobrazenia OZ - perspektíva

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.7 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zmena stavu pre rolu admin
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Nasadená funkcionalita vrátenie
predošlého stavu. Náhľad na nasadené nové riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
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Obrázok č. 106 Náhľad na nasadené riešenie úprava zmeny stavu NŠZ 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 107 Náhľad na nasadené riešenie úprava zmeny stavu NŠZ 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.2.8 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava porovnanie
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Náhľad na nasadené nové riešenie je
na nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 108 Náhľad na nasadené riešenie úprava zmeny stavu NŠZ 3. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 109 Náhľad na nasadené riešenie úprava zmeny stavu NŠZ 4. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.9 Modul Výkazníctvo – úprava expert povinné položky, rozdelenie činností
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Náhľad na nasadené nové riešenie je
na nasledujúcich obrázkoch.

473

Obrázok č. 110 Náhľad na nasadené riešenie úprava expert povinné položky 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 111 Náhľad na nasadené riešenie úprava expert povinné položky 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 112 Náhľad na nasadené riešenie úprava expert povinné položky 3. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 113 Náhľad na nasadené riešenie úprava rozdelenie činností

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.10 Modul Tvorba sektorových stratégií – úprava zobrazenie finálnych stratégií, úpravy
tvorby, inovácie nový stav
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Náhľad na nasadené nové riešenie je
na nasledujúcich obrázkoch.
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Obrázok č. 114 Náhľad na nasadené riešenie úprava inovácie pridaný stav inovácie a zmena
zobrazenia odkazu na zdroj

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 115 Náhľad na nasadené riešenie úprava zobrazenia zoznamu premís

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 116 Náhľad na nasadené riešenie úprava zobrazenia výberu premís v pridávaní dopadu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 117 Náhľad na nasadené riešenie úprava zobrazenia výberu dopadu v pridávaní
opatrenia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 118 Náhľad na nasadené riešenie úprava zobrazenia finálnej stratégie a pridanie zmeny
zdroja pre administrátora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.11 Zmena hesla, zmena oprávnení rolí
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu. Zmeny oprávnení rolí bolo nutné
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nasadiť po nasadení na produkčné prostredie, kde bolo zistené pri použití viacerých rolí jedným
používateľom nesprávne spojenie výsledných oprávnení, čo obmedzovalo prácu privilegovaným
používateľom. Náhľad na nasadené nové riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 119 Náhľad na nasadené riešenie zmena hesla 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 120 Náhľad na nasadené riešenie zmena hesla 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.12 Nový dizajn verejnej časti
Návrh riešenia tejto úpravy bol popísaný v Priebežnej správe č.5 a nasadenie nového dizajnu verejnej
časti IS SRI prebehlo v sledovanom období. Tento návrh bol v plnom rozsahu zapracovaný otestovaný
a nasadený do produkčného prostredia. Nový dizajn je možné si pozrieť na stránke
www.sustavapovolani.sk, súčasťou nasadenia bola aj migrácia spravovania webovej časti do Word
Pressu na jednoduchšiu a lepšiu správu obsahu webu. Migrácia obsahovala aj migráciu všetkých
článkov a dokumentov z pôvodného webu a následnú úpravu pre nový dizajn. Vzhľadom na rozsah
prác a rozsah obsahu sa na úprave niektorých častí na nový dizajn ešte pracuje a odstraňujú sa malé
chybičky z migrácie dát do nového formátu. Okrem dizajnu webovej časti sa upravila aj časť médiá
podľa potreby nového projektu a zároveň bola pridaná časť médiá na zobrazovanie informácií
o publikovaných informáciách v masových médiách. Táto časť je nová a naplnenie článkami
a informáciami z predchádzajúcich období bude prebiehať aj v nasledujúcich obdobiach, nové
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informácie budú pridávané priebežne podľa zverejnenia v médiách. Nižšie sa uvádzajú len vybrané
náhľady na nový dizajn niektorých častí stránok.
Obrázok č. 121 Náhľad na nasadené riešenie nový dizajn verejnej časti 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 122 Náhľad na nasadené riešenie nový dizajn verejnej časti 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 123 Náhľad na nasadené riešenie nový dizajn verejnej časti 3. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 124 Náhľad na nasadené riešenie nový dizajn verejnej časti 4. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 125 Náhľad na nasadené riešenie nový dizajn verejnej časti 5. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.13 Hotfix – oprava chybných kódov v DB
Návrh riešenia úpravy tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia v plnom rozsahu návrhu ako hotfix pre rýchlu opravu použitej
funkcionality, ktorá povolila chybné zadanie kódového označenia do kompetenčného modelu. Táto
zmena sa prejavila pri testovaní novej časti priraďovanie pre modul Tvorba a revízia NŠZ zlým
prepojením odborných vedomostí a zručností. Tieto zmeny sú v databáze a v kóde modulu pre nápravu
bol prerobený spôsob zadávania nových položiek kompetenčného modelu bez možnosti zadať
nesprávnu kategóriu. Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené nové nasadené riešenia do
produkčného prostredia.
Obrázok č. 126 Náhľad na nasadené riešenie hotfix oprava chybných kódov časti 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 127 Náhľad na nasadené riešenie hotfix oprava chybných kódov časti 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Manuály a úpravy manuálov pre používateľov na tieto časti sú v procese tvorby, po dokončení budú
priložené ku príslušnej správe ako samostatná príloha. V manuáli budú popísané a zobrazené všetky
časti a funkcionality tak, ako boli nasadené do produkčného prostredia. Zároveň budú manuály
publikované na stránke manuálov v privátnej časti IS SRI https://sri.sk/manuals.

4.2.14 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu
Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 766 používateľských účtov, z toho 659
zaregistrovaných používateľov a 107 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ
neurobili registráciu do systému.
Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a
vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Pre jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje
o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na jednu
reláciu je za sledované obdobie 21,32 a priemerné trvanie jednej relácie je 15 minút 52 sekúnd. Počas
sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný:
▪

jún – 44 138 zobrazení,

▪

júl – 68 936 zobrazení,

▪

august - 71 505 zobrazení,
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▪

september - 87 602 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo spolu 272 181 zobrazení stránok v privátnej zóne. Od spustenia
stránky do 30.9.2020 sa prekročila hranica trištvrte milióna zobrazení stránok, presne 778 472
zobrazení stránky. Priemerný počet stránok na jednu reláciu za celé obdobie je 17,87 a priemerné
trvanie jednej relácie je 13 minút 03 sekúnd. Trend po útlme počas „pandémie“ je výrazný nárast
zobrazení stránok za posledné mesiace. September prevyšuje predchádzajúce obdobie až na
dvojnásobok a dosiahol sa najvyšší počet zobrazení stránok od začiatku projektu. Trend je zobrazený
na nasledujúcom grafe.
Graf č. 79

Zobrazenia stránky sri.sk vývoj
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 3,18 a priemerné
trvanie jednej relácie je 2 minúty 40 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok
IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný:
▪

jún – 10 096 zobrazení,

▪

júl – 8 186 zobrazení,

▪

august - 10 664 zobrazení,

▪

september - 12 216 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 41 162 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Za posledný rok bol
priemerný počet stránok na jednu reláciu za celé obdobie je 3,51 a priemerné trvanie jednej relácie je
2 minúty 54 sekúnd.
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V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu
a verejnú časť.
Tabuľka č. 66

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až
september 2020 celkom

Zobrazenia stránky
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Názov stránky

Podiel v
%
28,11%
18,61%
13,63%
8,08%
5,67%
5,61%
4,55%
4,21%
2,18%
2,14%

Počet

NŠZ
Správa výkazov
NSP/SRI
Domov
Správa používateľov
Stratégie
Návrhy odborných zručností
Návrhy odborných vedomostí
Návrh odbornej vedomosti
Návrh odbornej zručnosti

25674
17002
12447
7383
5182
5126
4156
3848
1994
1956

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 67

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až
september 2020

Zobrazenia stránky
Názov stránky
NŠZ
Správa výkazov
NSP/SRI
Domov
Správa používateľov
Stratégie
Návrhy odborných zručností
Návrhy odborných vedomostí
Návrh odbornej vedomosti
Návrh odbornej zručnosti
Odborné vedomosti
Návrhy
Záznamy za mesiac 5.2020
Vykázané záznamy
Plány NŠZ
Záznamy za mesiac 6.2020
Celkový súčet

Jún
4183
4165
2670
1671
1923
1546

Júl
6662
5560
3092
1819
1129
1095
1024
1019
796

730

Mesiac
August September
7103
7726
3028
4249
3258
3427
1830
2063
920
1210
2485
1646
1486
1219
1610
1198
863
1093
1661
853

1284
1015
643
385
19485 22926 23205

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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25723

Celkový
súčet
25674
17002
12447
7383
5182
5126
4156
3848
1994
1956
1661
1583
1284
1015
643
385
91339

Porovnaním prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov
jún až september 2020 možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. Činnosti na tvorbe
stratégií sa prepadli na šieste miesto a prvenstvo jasne prebrali práce na tvorbe a revízii NŠZ počas
aktuálneho sledovaného obdobia. Toto súviselo s ukončením prác na sektorových stratégiách
a začiatkom prác na tvorbe a revízii národných štandardov. V prehľadoch je významné aj postavenie
časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov vzhľadom na politickú zmenu a zmenu predstaviteľov
organizácií štátnej správy. Zároveň vidno nástup nových vedľajších činností projektu na tvorbu a revíziu
NŠZ návrhy nových odborných vedomostí a zručností.
Tabuľka č. 68

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až september
2020 celkom
Poradie
Názov stránky
Zobrazenia stránky
Počet
Podiel v %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SRI - Karta zamestnania
SRI - Register zamestnaní
SRI - Výsledky vyhľadávania
SRI - Index
SRI - Sektorová rada
SRI - Sektorové rady
SRI - Register kompetencií
SRI - Novinky
SRI - Domov
SRI - Kontakt

16076
10714
8067
5454
3048
2326
619
564
530
418

42,39%
28,25%
21,27%
14,38%
8,04%
6,13%
1,63%
1,49%
1,40%
1,10%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 69

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až
september 2020

Mesiac
Zobrazenia stránky
Názov stránky
Jún Júl August September
3265 2828 3265
3979
SRI - Karta zamestnania
2169 1655 2093
2511
SRI - Register zamestnaní
1393 1162 1477
1669
SRI - Index
961
1180
SRI - Výsledky vyhľadávania 890 802
784 532
765
788
SRI - Sektorová rada
643 446
639
662
SRI - Sektorové rady
166 96
450
452
SRI - Novinky
163 147
267
263
SRI - Register kompetencií
136 110
113
153
SRI - Informácie o projekte
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Celkový
súčet
13337
8428
5701
3833
2869
2390
1164
840
512

Zobrazenia stránky
Názov stránky
SRI - Kontakt
SRI - NSP Novinky
Celkový súčet

Jún

Júl
98

Mesiac
August September
125
138

129
9738 7876 10155

11795

Celkový
súčet
361
129
39564

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V sledovanom období dosiahol počet zobrazení stránky pokles na ročné minimum v mesiaci júl, ale
v auguste a septembri už návštevnosť začala znovu stúpať. Za zmienku stojí rapídne zvýšený trend
záujmu o informácie na stránkach novinky na viac ako dvojnásobok po nasadení zmeny dizajnu stránky.

Analýza a návrh riešenia – zmeny a nové funkcionality
V tejto kapitole je uvedený popis navrhnutých zmien návrhu modulov už zapracovaných do
produkčného prostredia a nových funkcionalít na dosiahnutie požadovaného výsledku. V prvej časti
kapitoly sú popísané úpravy pre moduly:
▪

modul Výkazníctvo,

▪

modul Tvorba sektorových stratégií,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ,

▪

systémové zmeny,

▪

verejná časť – web,

▪

hotfix.

V ďalšej časti kapitoly sú popísané nové návrhy častí modulu Tvorba a revízia NŠZ na rozšírenie
funkcionalít modulu:
▪

priraďovanie OV a OZ,

▪

návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov, regulácie, prax, notifikácia, editácia,

▪

modul Správa číselníkov,

▪

SZČ balíky, zobrazenie.

Nové moduly a ich časti:
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▪

modul Správa číselníkov, prepojenie s kompetenčným modelom, mäkké a tvrdé vymazanie,
editovanie, on update cascade,

▪

modul Správa návrhov, notifikácia, SZČ

▪

verejná časť - zobrazenie novej predlohy pre nové a revidované NŠZ v projekte SRI.

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do
testovacieho a produkčného prostredia.

4.3.1 Modul Výkazníctvo úprava
Na základe návrhu zmeny na vykazovanie pracovných činností v rámci tvorby a revízie NŠZ
a požiadavke na povinnosť špecifikovať detailnejšie vykázanú činnosť boli navrhnuté nové riešenia na
zabezpečenie požadovaných funkcionalít. Zároveň pri zmenách a testovaní nových riešení boli
identifikované požiadavky na zmenu testovaných verzií na zapracovanie optimalizácie a dodržanie
jednotného štandardného nastavenia v celom IS SRI. Nové návrhy riešenia a zmeny riešenia modulu
výkazníctvo sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

4.3.1.1 Úprava stránky pridať záznam
Návrh rozšírenia o nové funkcionality:
1. Doplniť na stránku pridať záznam označenia povinných polí a zobrazenie informácie
o nevyplnenom povinnom poli. Zabezpečiť jednotný štandardizovaný dizajn pre celý IS NSP/SRI
v privátnej časti.
2. Doplniť do činností nové činnosti súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ, zabezpečiť aj druhú
úroveň poľa činností pre činnosti súvisiace s prácou s konkrétnym NŠZ. Funkcionalita na ľahšiu
kontrolu a posudzovanie vykázaných výkonov na tvorbe a revízii NŠZ.
Na zabezpečenie jednotného štandardného zobrazovania bolo nutné na stránke pridať záznam
zabezpečiť úpravu zobrazenia povinných položiek označených červenou hviezdičkou. Návrh úpravy
riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 128 Návrh riešenia úpravy stránky pridať záznam – povinné položky

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zároveň pre práce na úlohe tvorba a revízia NŠZ bolo požadované rozdeliť činnosti spojené s tvorbou
a revíziou NŠZ na samostatné činnosti pre prehľadnejšie vykazovanie a kontrolu. Z tohto dôvodu boli
vytvorené nové činnosti pre modul Výkazníctvo:
▪

Tvorba NŠZ,

▪

Revízia NŠZ,

▪

Posudzovanie NŠZ,

▪

Pripomienkovanie NŠZ,

▪

Schvaľovanie NŠZ,

▪

Školenie k tvorbe a revízii NŠZ.

Prvých päť činností bude mať aj priradenú druhú úroveň, a to výber konkrétneho NŠZ na ktorom bola
činnosť vykonaná. Zmeny sa musia prejaviť na stránke pridať záznam v module výkazníctvo a zároveň
aj na stránke správa sektorovej rady – výber činností. Návrh úpravy riešenia je zobrazený na
nasledujúcich obrázkoch.

488

Obrázok č. 129 Návrh riešenia druhej úrovne nových činností

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.1.2 Úprava stránky správa sektorovej rady – činnosti
Doplniť nové činnosti do zoznamu činností v správe sektorovej rady podľa vyššie uvedeného zoznamu.
Zároveň doplniť pole na zadanie garanta sektorovej rady a výber tajomníka na posielanie notifikácií pri
zadaní návrhu doplnenia položky do databázy v rámci modulu správa návrhov. Návrh úpravy riešenia
je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

489

Obrázok č. 130 Návrh riešenia úpravy stránky správa sektorovej rady - činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2 Modul Tvorba sektorových stratégií
Pre tento modul boli navrhnuté grafické úpravy, ako odozva na spätnú väzbu z používania jednotlivých
modulov. Konkrétne návrhy sú popísané v samostatných podkapitolách.

4.3.2.1 Stratégie I. cyklus - Inovácie
Po nasadení modulu do produkčného prostredia, sa identifikovalo na základe spätnej väzby od
tajomníkov a expertov, že pole v zozname Link/Zdroj rozširuje tabuľku zoznamu a tlačidlá akcií sa
schovajú, preto bude link nahradený ikonou a textom „Prejsť na zdroj“ a link bude uložený ako
hypertextový odkaz. Návrh úpravy je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 131 Návrh riešenia Inovácie link

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.2 Stratégie I. cyklus – Premisy
Po nasadení modulu do produkčného prostredia, sa identifikovalo na základe spätnej väzby od
tajomníkov a expertov, že orientácia v zozname je na základe názvu premisy a nie autora a tak boli
prehodené stĺpce zoznamu. Tak aby zoznam začínal Názvom premisy, výsledok úpravy je na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 132 Návrh riešenia Premisy úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.3.2.3 Stratégie I. cyklus – Dopady
Po nasadení modulu do produkčného prostredia, sa identifikovalo na základe spätnej väzby od
tajomníkov a expertov, že pri výbere premisy pri pridávaní dopadu názov premisy presahuje za okraj
obrazovky. Preto bolo upravené výberové pole pre premisu tak, aby boli premisy viditeľné celé
pomocou zalomenia textu. Výsledok úpravy je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 133 Návrh riešenia Dopady úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.4 Stratégie III. cyklus – Opatrenia
Po nasadení modulu do produkčného prostredia, sa identifikovalo na základe spätnej väzby od
tajomníkov a expertov, že pri výbere dopadu pri pridávaní opatrenia názov dopadu presahuje za okraj
obrazovky. Preto bolo upravené výberové pole pre dopad tak, aby boli dopady viditeľné celé pomocou
zalomenia textu. Výsledok úpravy je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 134 Návrh riešenia Opatrenia úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.5 Stratégie I. cyklus – Inovácie, pridanie stavu
Vzhľadom na neskoršie požiadavky projektu na možnosť upravovať stav inovácií, na jednoduchšie
spravovanie inovácií aj s ponechaním pôvodných inovácií bola navrhnutá nová funkcionalita pre túto
časť. Pridať inováciám stav pre tajomníka, stavy budú nasledovné:
▪

rozpracovaný,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Primárne bude pre všetky už zadané inovácie nastavený stav rozpracovaný a tento stav sa bude
zobrazovať aj zozname inovácií. Výsledok úpravy je na nasledujúcich obrázkoch.
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Obrázok č. 135 Návrh riešenia inovácie – upraviť inováciu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 136 Návrh riešenia inovácie zoznam úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.6 Stratégie – Tvorba úprava
Po dokončení sektorových stratégií vznikla požiadavka na zverejnenie finálnej verzie v rámci privátnej
časti IS NSP/SRI, v tejto kapitole je popísaný návrh riešenia pre túto funkcionalitu. Na stránke stratégie
výber sektorovej rady bude doplnený stĺpec finálna stratégia, v tomto stĺpci budú dostupné dve tlačidlá
pre nahratie stratégie „+Nahrať“ a pre zobrazenie stratégie „Zobraziť“. Tlačidlo pre nahratie bude
dostupné len pre administrátora a tlačidlo zobraziť pre všetkých registrovaných používateľov. Návrh
riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 137 Návrh riešenia zobrazenia finálnych stratégií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ
Vzhľadom na úpravy procesov a potrebu zmien nasadených modulov na dopracovanie mechaniky
procesov a úpravy podľa spätných väzieb od tajomníkov a expertov boli navrhnuté úpravy niektorých
častí. Tieto časti sú popísané v nasledujúcich samostatných podkapitolách.

4.3.3.1 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zobrazenie rozšírenie
Pre časť zobrazenie NŠZ, kompetenčný model, odborné vedomosti a zručnosti bude doplnené
zobrazenie perspektívy. Po rozkliknutí časti názvu odbornej vedomosti a zručnosti bude zobrazené
okrem príznaku a špecifikácie aj perspektíva pre danú odbornú vedomosť a zručnosť. Návrh riešenia je
na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 138 Návrh riešenia úpravy zobrazenia OV a OZ – perspektíva

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.3.2 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava zmena stavu
Pre potreby projektu počas používania tohto modulu vzišla požiadavka na vrátenie stavu NŠZ do
predchádzajúceho stavu vzhľadom na dopracovanie zabudnutých častí alebo prepnutie stavu NŠZ
autorom pred dokončením tvorby NŠZ atď. Na základe týchto skúseností bolo navrhnuté riešenie na
rozšírenie funkcionality modulu o tlačidlo pre administrátora systému na vrátenie stavu NŠZ.
Do modulu tvorba a revízia NŠZ na stránke úprava NŠZ bude doplnené tlačidlo „Vrátiť predošlý stav“,
toto tlačidlo zabezpečí všetky opatrenia a zmeny v databáze a systéme tak, aby sa neporušila
kompaktnosť databázy. Tlačidlo bude dostupné len pre administrátora privátnej časti IS SRI. Návrh
riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 139 Návrh riešenia doplnenia krok späť – stav NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.3.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava porovnanie
Na základe spätnej väzby z testovania modulu porovnanie NŠZ pre odborné vedomosti a zručnosti,
vznikla požiadavka na rozšírenie tohto modulu o zobrazenie tooltipu pre časti, ktoré nezobrazujú celý
text. Návrh riešenia bol pridať tooltip pre zobrazované príznaky odborných vedomostí a zručností
pomocou pridania znaku otáznika, na ktorý sa prejde myšou a zobrazí sa názov sektorovej rady
zobrazený len číslom sektorovej rady. Zároveň pre názvy odborných vedomostí a zručností dopracovať
tooltip pre skrátené názvy zo zobrazením plného názvu odbornej vedomosti a zručnosti. Návrh riešenia
je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 140 Návrh riešenia porovnanie – doplnenie tooltipov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.4 Systémové zmeny
V nasledujúcich kapitolách sú popísané návrhy riešení pre zmeny v systéme. Tieto zmeny sú systémové
a zasahujú do všetkých modulov.

4.3.4.1 Zmena hesla
Na zjednodušenie správy používateľských účtov, bola vytvorená požiadavka na doplnenie funkcionality
zmena hesla priamo pri prihlásenom používateľovi. Do systému bude doplnené menu
k používateľskému e-mailu v hornej lište pri tlačidle Odhlásiť z týmito položkami:
▪

Používateľský profil

▪

Zmena hesla

Obrázok č. 141 Návrh riešenia zmena hesla 1. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Pri výbere z menu zmena hesla bude zobrazená stránka na zmenu hesla, kde bude musieť používateľ
zadať svoje pôvodné heslo a následne dva krát nové heslo.
Obrázok č. 142 Návrh riešenia zmena hesla 2. časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.4.2 Zmena oprávnení rolí
Vzhľadom na zistenie v testovacom prostredí aj v produkčnom prostredí bola nasadená zmena, ktorá
spôsobila zlé zlučovanie systémových rolí. V prípade ak má používateľ pridelené viaceré role systém
oprávnenia z týchto rolí zle zlúči, a niektoré oprávnenia pre niektoré role sa používateľovi stratia
a nedokáže vykonávať operácie, na ktoré má mať oprávnenia. Je potrebné túto chybu odstrániť
a nastaviť pri zlúčených rolách, aby používateľovi zostali všetky najvyššie oprávnenia pre jednotlivé role
po zlúčení. Tento problém bol identifikovaný u interných pracovníkov, ktorí majú pridelené viaceré
role.

4.3.5 Hotfix – oprava chybných kódov v DB
Pri kontrole databázy kompetenčného modelu bola objavená chyba v dĺžke kódu odbornej vedomosti
a na základe tohto zistenia bola urobená kontrola celej databázy kompetenčného modelu. Reverznou
analýzou bolo zistené, že pri pridávaní nových odborných vedomostí a zručností je možné vybrať aj
nadradenú kategóriu a tým uložiť zlý kód do databázy. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté nové riešenie
pridávania odborných vedomostí a zručností tak, aby tento problém už nemohol vzniknúť. Pre stránky
pridávania bude upravené pole na výber kategórie tak, aby výber mohol byť urobený len na
požadovanej úrovni kategórie. Zároveň, ale budú ponechané zobrazené aj nadradené kategórie pre
ľahšiu orientáciu v rámci pridávania. Tieto zmeny budú premietnuté do obidvoch častí systému pre
odborné vedomosti aj odborné zručnosti. Navrhnuté riešenie je zobrazené na nasledujúcich
obrázkoch.
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Obrázok č. 143 Návrh riešenia pridanie novej odbornej vedomosti - úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 144 Návrh riešenia pridanie novej odbornej zručnosti - úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zároveň bude urobená úprava záznamov v databáze so zadaným kratším kódom odbornej vedomosti,
alebo zručnosti na zabezpečenie konzistentnosti dát.

4.3.6 Nová časť modulu Tvorba a revízia NŠZ – priraďovanie OV a OZ
Na zabezpečenie nástroja na jednoduché priraďovanie odborných vedomostí k odborným zručnostiam
a naopak bol navrhnutý nástroj priraďovanie OV a OZ. Tento nástroj má odhaliť priradené odborné
vedomosti bez priradenej odbornej zručnosti a naopak. V časti editácia NŠZ úvodná obrazovka
pribudne na pravú stranu tlačidlo Priradenie OV a OZ ktoré bude dostupné pre každého, kto má právo
editovať dané NŠZ. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 145 Návrh riešenia priraďovanie OV a OZ – úprava NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
Po stlačení tlačidla sa otvorí nová podstránka s názvom Priradenie s tlačidlami odborné vedomosti
a odborné zručnosti, návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 146 Návrh riešenia priraďovanie OV a OZ – výber

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Jednotlivé tlačidlá budú smerovať na stránky priradené odborné vedomosti a priradené odborné
zručnosti.
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4.3.6.1 Stránka priradené OV – zoznam
Na stránke sa bude nachádzať zoznam odborných vedomostí, ktoré autor pridal k danému NŠZ. Položky
budú zobrazené v tabuľke s nasledovnými stĺpcami:
▪

názov OV,

▪

kategória OV,

▪

priradené OZ,

▪

príznak,

▪

akcia Priradiť OZ.

Zároveň budú v hlavičke tabuľky údaje o aktuálnom NŠZ, sektorová rada, ktorá garantuje dané NŠZ,
úroveň SKKR pre dané NŠZ a stav NŠZ. V stĺpci priradené OZ budú zobrazené počty priradených
odborných zručností z kategórie danej odbornej vedomosti. Pomocou tlačidla pri danej odbornej
vedomosti sa bude dať dostať na stránku Vybrané odborné zručnosti – detail. Návrh riešenia stránky
priradené OV – zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 147 Návrh riešenia stránky priradené OV – zoznam

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.6.2 Stránka Vybrané odborné zručnosti – detail
Po stlačení tlačidla Priradiť OZ sa otvorí nová podstránka, kde systém na základe kódu vyberie zoznam
adekvátnych OZ pre danú kategóriu vybranej odbornej vedomosti. V prípade, že už pre danú odbornú
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vedomosť boli priradené odborné zručnosti, tieto budú zoradené na začiatku zoznamu. Na tejto
podstránke bude názov Vybrané odborné zručnosti pod názvom bude nasledovať názov NŠZ.
Ďalej budú zobrazené fulltextové vyhľadávanie, filter podľa kategórií odborných zručností a filter podľa
príznaku – sektorovej rady.
Nasledovať bude zoznam odborných zručností pre danú kategóriu odbornej vedomosti. V hlavičke
zoznamu budú zobrazené na ľavej strane názov vybranej OV, kategória OV a priradená úroveň SKKR
pre danú OV. Na pravej strane budú zobrazené údaje o aktuálnom NŠZ, sektorovej rade, ktorá
garantuje dané NŠZ, úroveň SKKR pre dané NŠZ a stav NŠZ. Pod hlavičkami bude zoznam OZ, ktorý
bude mať nasledujúce stĺpce:
▪

názov odbornej zručnosti,

▪

príznak,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

akcia (tlačidlo +/- na priradenie/odobratie daného OZ k NŠZ.

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 148 Návrh riešenia stránky Vybrané odborné zručnosti – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.6.3 Stránka pridanie a odobranie OZ k NŠZ
Po kliknutí na plus na stránke vybrané odborné zručnosti – detail sa zobrazí stránka pridania OZ k NŠZ.
Stránka bude pozostávať z názvu Pridať odbornú zručnosť a názvu aktuálneho NŠZ, ďalej budú štyri
polia:
▪

odborná zručnosť,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.

Všetky položky budú povinné. Pole odborná zručnosť bude pred vyplnené podľa vybranej položky na
predchádzajúcej stránke. Ostatné polia bude musieť autor vyplniť podľa potreby pre dané NŠZ. Pod
poľami bude tlačidlo uložiť, pomocou ktorého sa zmeny uložia do databázy. Návrh riešenia je na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 149 Návrh riešenia stránky pridanie OZ k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Odobrať odbornú zručnosť a názvu aktuálneho NŠZ, pod nadpisom
budú zobrazené informácie o odbornej zručnosti na odobranie. Zobrazené informácie budú
nasledovné:
▪

názov odbornej zručnosti,

▪

kategória odbornej zručnosti,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

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
vybrané odborné zručnosti – detail s aktualizovaným zoznamom záznamov. Návrh riešenia pre stránku
odobrať odbornú zručnosť je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 150 Návrh riešenia stránky odobranie OZ z NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.6.4 Stránka priradené OZ – zoznam
Na stránke sa bude nachádzať zoznam odborných zručností, ktoré autor pridal k danému NŠZ. Položky
budú zobrazené v tabuľke s nasledovnými stĺpcami:
▪

názov OZ,

▪

kategória OZ,

▪

priradené OV,

▪

príznak,

▪

akcia Priradiť OV.

Zároveň v hlavičke tabuľky budú údaje o aktuálnom NŠZ, sektorová rada, ktorá garantuje dané NŠZ,
úroveň SKKR pre dané NŠZ a stav NŠZ. V stĺpci priradené OV budú zobrazené počty priradených
odborných vedomostí z kategórie danej odbornej zručnosti. Pomocou tlačidla pri danej odbornej
zručnosti sa bude dať dostať na stránku Vybrané odborné vedomosti – detail. Návrh riešenia stránky
priradené OZ – zoznam je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 151 Návrh riešenia stránky priradené OZ – zoznam

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.6.5 Stránka Vybrané odborné zručnosti – detail
Po stlačení tlačidla Priradiť OV sa otvorí nová podstránka, kde systém na základe kódu vyberie zoznam
adekvátnych OV pre danú kategóriu vybranej odbornej zručnosti. V prípade, že už pre danú odbornú
zručnosť boli priradené odborné vedomosti, tieto budú zoradené na začiatku zoznamu. Na tejto
podstránke bude názov Vybrané odborné vedomosti pod názvom bude nasledovať názov NŠZ.
Ďalej budú zobrazené fulltextové vyhľadávanie, filter podľa kategórií odborných vedomostí a filter
podľa príznaku – sektorovej rady.
Nasledovať bude zoznam odborných vedomostí pre danú kategóriu odbornej zručnosti. V hlavičke
zoznamu budú zobrazené na ľavej strane názov vybranej OZ, kategória OZ a priradená úroveň SKKR
pre danú OZ. Na pravej strane budú zobrazené údaje o aktuálnom NŠZ, sektorovej rade, ktorá
garantuje dané NŠZ, úroveň SKKR pre dané NŠZ a stav NŠZ. Pod hlavičkami bude zoznam OV, ktorý
bude mať nasledujúce stĺpce:
▪

názov odbornej vedomosti,

▪

príznak,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

akcia (tlačidlo +/- na priradenie/odobratie daného OV k NŠZ).
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Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 152 Návrh riešenia stránky Vybrané odborné vedomosti – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.6.6 Stránka pridanie a odobranie OV k NŠZ
Po kliknutí na plus na stránke vybrané odborné vedomosti – detail sa zobrazí stránka pridania OV k NŠZ.
Stránka bude pozostávať z názvu Pridať odbornú vedomosť a názov aktuálneho NŠZ, ďalej budú štyri
polia:
▪

odborná vedomosť,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.

Všetky položky budú povinné. Pole odborná vedomosť bude pred vyplnené podľa vybranej položky na
predchádzajúcej stránke. Ostatné polia bude musieť autor vyplniť podľa potreby pre dané NŠZ. Pod
poľami bude tlačidlo uložiť, pomocou ktorého sa zmeny uložia do databázy. Návrh riešenia je na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 153 Návrh riešenia stránky pridanie OZ k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Odobrať odbornú vedomosť a názvu aktuálneho NŠZ, pod nadpisom
budú zobrazené informácie o odbornej vedomosti na odobranie. Zobrazené informácie budú
nasledovné:
▪

názov odbornej vedomosti,

▪

kategória odbornej vedomosti,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

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
vybrané odborné vedomosti – detail s aktualizovaným zoznamom záznamov. Návrh riešenia pre
stránku odobrať odbornú vedomosť je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 154 Návrh riešenia stránky odobranie OV z NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.3.7 Nová časť modulu Tvorba a revízia NŠZ – Návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych
predpisov, regulácie a praxe
Návrh procesu návrhov na rozšírenie číselníkov a databáz pre časti tvorby NŠZ certifikáty, regulácie,
prax, odborné vedomosti a odborné zručnosti je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Schéma č. 4

Návrh procesu na rozšírenie číselníkov pre modul správa návrhov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.7.1 Návrhy nových položiek
Jednotlivé návrhy a úpravy už existujúcich stránok a funkcionalít sú popísané v ďalších kapitolách tohto
dokumentu. Proces návrhov bude určený pre autorov NŠZ na zadanie nových položiek, ktoré nenašli
v databázach/číselníkoch pre danú časť pri tvorbe a revízii NŠZ. Po zadaní návrhu pre danú časť,
dostane pridelený tajomník e-mailovú notifikáciu o vytvorení návrhu. Tajomník bude mať za úlohu
skontrolovať návrh z hľadiska obsahu, pravopisu a dostupnosti ekvivalentnej položky v databáze. Podľa
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analýzy návrhu tajomník prepne návrh do daného stavu, v prípade, že daný návrh nie je po analýze
jednoznačne možné prepnúť do daného stavu tajomník bude môcť návrh posunúť na posúdenie
metodikovi tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“. Metodik po analýze návrhu rozhodne o spôsobe
vyriešenia daného návrhu a prepne stav návrhu do určeného stavu. Stavy návrhu budú nasledovné:
▪

rozpracované,

▪

zamietnuté,

▪

nahradené existujúcim,

▪

schválené.

Prepínanie stavov návrhu bude plne v správe tajomníkov a metodikov, expert bude mať možnosť si iba
pozrieť stav návrhu v zozname návrhov pre dané NŠZ.
▪

Návrh po vytvorení expertom bude mať stav overenie tajomníkom.

▪

Stav zamietnuté daný návrh uzamkne a nebude možné ďalej s návrhom pracovať.

▪

Stav nahradené existujúcim návrh uzamkne a priradí k NŠZ existujúcu položku tajomníkom alebo
metodikom.

▪

Stav schválené návrh uzamkne a pridá do číselníka pre danú časť nový návrh upravený
metodikom. Zároveň priradí novo pridanú položku z číselníka k NŠZ.

Každý návrh sa bude odlišovať podľa typu návrhu, jednotlivé typy budú nasledovné:
▪

certifikáty NŠZ,

▪

regulácie NŠZ,

▪

prax NŠZ,

▪

odborné vedomosti NŠZ,

▪

odborné zručnosti NŠZ.

Priradenie typu návrhu bude podľa oblasti NŠZ, pri vytváraní návrhu expertom.

4.3.7.2 Návrhy nových názvov odborných vedomostí a zručností
Jednotlivé návrhy a úpravy už existujúcich stránok a funkcionalít sú popísané v ďalších kapitolách tohto
dokumentu. Proces návrhov bude určený pre autorov NŠZ na zadanie návrhov na zmenu názvu
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odborných vedomostí a zručností. Po zadaní návrhu pre danú časť, dostane pridelený tajomník emailovú notifikáciu o vytvorení návrhu. Tajomník bude mať za úlohu skontrolovať návrh z hľadiska
obsahu, pravopisu a dostupnosti ekvivalentnej položky v databáze. Podľa analýzy návrhu tajomník
prepne návrh do daného stavu, v prípade, že daný návrh nie je po analýze jednoznačne možné prepnúť
do daného stavu alebo je ho nutné metodicky posúdiť tajomník bude môcť návrh posunúť na
posúdenie metodikovi tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“. Metodik po analýze návrhu rozhodne
o spôsobe vyriešenia daného návrhu a prepne návrh do určeného stavu. Stavy návrhu budú
nasledovné:
▪

rozpracované,

▪

zamietnuté,

▪

nahradené existujúcim,

▪

schválené.

Prepínanie stavov návrhu bude plne v správe tajomníkov a metodikov, expert bude mať možnosť si iba
pozrieť stav návrhu v zozname návrhov pre dané NŠZ.
▪

Návrh po vytvorení expertom bude mať stav rozpracované.

▪

Stav zamietnuté daný návrh uzamkne a nebude možné ďalej s návrhom pracovať.

▪

Stav nahradené existujúcim návrh uzamkne a priradí k NŠZ nastavený existujúcu položku
tajomníkom alebo metodikom.

▪

Stav schválené návrh uzamkne a zmení v databáze odborných vedomostí alebo zručností na
zmenený názov upravený tajomníkom. Zároveň zmení názov položky pri všetkých NŠZ, kde bola
položka priradená.

Každý návrh sa bude odlišovať podľa typu návrhu, jednotlivé typy budú nasledovné:
▪

odborné vedomosti NŠZ,

▪

odborné zručnosti NŠZ.

Priradenie typu návrhu bude podľa oblasti NŠZ, pri vytváraní návrhu expertom.
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4.3.7.3 Úprava časti tvorba NŠZ
Na hlavnej stránke tvorby a revízie NŠZ pribudne tlačidlo Návrhy. Návrh riešenia je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 155 Návrh riešenia úpravy stránky tvorba NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tlačidlo bude smerovať na novú stránku Zoznam návrhov popísanú v nasledujúcej kapitole
dokumentu.

4.3.7.4 Stránka zoznamu návrhov
Stránka zoznam návrhov bude tvorená jednotlivými zoznamami podľa typu návrhu:
▪

certifikáty,

▪

regulácie,

▪

prax,

▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti.
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Jednotlivé časti stránky sú popísané v samostatných nasledujúcich podkapitolách podľa typu návrhu.
Stránka zoznam návrhov certifikátov
Na stránke zoznamu návrhov na časť certifikáty vytvoriť zoznam návrhov podľa návrhu riešenia na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 156 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov certifikátov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie certifikátov a názov NŠZ. Nasledovať bude
tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo červenú farbu.
Ďalej bude zobrazený zoznam návrhov na doplnenie certifikátov do databázy, zobrazené budú
nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovaného certifikátu,

▪

stav návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

detail návrhu – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Po kliknutí na tlačidlo Detail sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu certifikátu, podľa
návrhu riešenia na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 157 Návrh riešenia stránky detail návrhu certifikátu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Rozhodnutie bude doplňujúca informácia ku stavu návrhu ID záznamu, alebo zobrazená ako ikona
podľa nasledujúcich kritérií:
▪

rozpracované,

▪

zamietnuté – ikona dokumentu a tooltip s dôvodom zamietnutia,

▪

nahradené existujúcim – iD číslo použitého certifikátu a tooltip s názvom priradeného
certifikátu,

▪

schválené - iD číslo použitého certifikátu a tooltip s názvom redigovaného certifikátu.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Stránka zoznam návrhov pre regulácie
Na stránke zoznamu návrhov na časť regulácie vytvoriť zoznam návrhov podľa návrhu riešenia na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 158 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov pre regulácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie regulácií a názov NŠZ. Nasledovať bude
tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo červenú farbu.
Ďalej bude zobrazený zoznam návrhov na doplnenie certifikátov do databázy, zobrazené budú
nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovaného právneho predpisu,

▪

stav návrhu,

▪

rozhodnutie pre priradený záznam tajomníkom/metodikom,

▪

dátum vytvorenia,

▪

detail návrhu – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Po kliknutí na tlačidlo Detail sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu regulácie, podľa
návrhu riešenia na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 159 Návrh riešenia stránky detail návrhu regulácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Rozhodnutie bude doplňujúca informácia ku stavu návrhu ID záznamu, alebo zobrazená ako ikona
podľa nasledujúcich kritérií:
▪

overenie tajomníkom – žiadna informácia,

▪

overenie metodikom – žiadna informácia,

▪

zamietnuté – ikona dokumentu a tooltip s dôvodom zamietnutia,

▪

nahradené existujúcim – iD číslo použitého právneho predpisu a tooltip s názvom priradeného
právneho predpisu,

▪

schválené - iD číslo použitého právneho predpisu a tooltip s názvom redigovaného právneho
predpisu.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Stránka zoznam návrhov na prax
Na stránke zoznamu návrhov na časť prax vytvoriť zoznam návrhov podľa návrhu riešenia na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 160 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov na prax

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie praxe a názov NŠZ. Nasledovať bude
tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo červenú farbu.
Ďalej bude zobrazený zoznam návrhov na doplnenie certifikátov do databázy, zobrazené budú
nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovaného právneho predpisu,

▪

stav návrhu,

▪

rozhodnutie pre priradený záznam tajomníkom/metodikom,

▪

dátum vytvorenia,

▪

detail návrhu – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Po kliknutí na tlačidlo Detail sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu praxe, podľa
návrhu riešenia na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 161 Návrh riešenia stránky detail návrhu na prax

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Rozhodnutie bude doplňujúca informácia ku stavu návrhu ID záznamu alebo zobrazená ako ikona
podľa nasledujúcich kritérií:
▪

overenie tajomníkom – žiadna informácia,

▪

overenie metodikom – žiadna informácia,

▪

zamietnuté – ikona dokumentu a tooltip s dôvodom zamietnutia,

▪

nahradené existujúcim – iD číslo použitého právneho predpisu a tooltip s názvom priradeného
právneho predpisu,

▪

schválené - iD číslo použitého právneho predpisu a tooltip s názvom redigovaného právneho
predpisu.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Stránka zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí
Na stránke zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí vytvoriť zoznam návrhov podľa návrhu
riešenia na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 162 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie odborných vedomostí a názov NŠZ.
Nasledovať bude tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo
červenú farbu. Ďalej bude zobrazený zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí do databázy
a návrhov zmien názvov odborných vedomostí, zobrazené budú nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti,

▪

stav návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

detail návrhu – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Po kliknutí na tlačidlo Detail sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu odbornej
vedomosti, podľa návrhu riešenia na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 163 Návrh riešenia stránky detail návrhu OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zoznam návrhov na doplnenie odborných zručností
Na stránke zoznam návrhov na doplnenie odborných zručností vytvoriť zoznam návrhov podľa návrhu
riešenia na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 164 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie odborných zručností a názov NŠZ.
Nasledovať bude tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo
červenú farbu. Ďalej bude zobrazený zoznam návrhov na doplnenie odborných zručností do databázy
a návrhov zmien názvov odborných zručností do databázy, zobrazené budú nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti,

▪

stav návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

detail návrhu – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Po kliknutí na tlačidlo Detail sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu odbornej zručnosti,
podľa návrhu riešenia na obrázku nižšie.
Obrázok č. 165 Návrh riešenia stránky detail návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.8 Rozšírenie modulu Tvorba a revízia NŠZ o časť návrhy nových položiek
Pridať do menu k časti Tajomník položku Správa návrhov, ktorá bude smerovať na stránku správy
návrhov. Stránka návrhov sa bude skladať z piatich častí podľa typov návrhov:
▪

certifikáty,
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▪

regulácie,

▪

prax,

▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti.

Každá časť správy návrhov bude mať aj podstránky pre analýzu, vyhodnotenie a zobrazenie detailov
k danému návrhu. Jednotlivé podstránky budú:
▪

detail,

▪

vyhľadávanie,

▪

schválenie,

▪

zamietnutie,

▪

nahradenie,

▪

zmeniť zodpovednú osobu.

Návrhy riešenia pre jednotlivé časti sú popísané v samostatných kapitolách rozdelených podľa typov
návrhov.
Vzhľadom na pravdepodobnosť opakovaných návrhov tých istých požiadaviek na pridanie do číselníku
budú všetky návrhy dostupné na zobrazenie všetkým tajomníkom, ale zmeniť stav môže len priradený
zodpovedný pracovník (tajomník a metodik). Vyhľadávať sa bude vo všetkých návrhoch daného typu,
ako optimalizácia času na vyriešenie návrhov podľa predchádzajúcich riešení.

4.3.8.1 Úprava bočného panela
Rovnako, ako je dostupný bočný panel pre každú podstránku v časti tvorba a revízia NŠZ, bude
dostupný aj pre novú stránku zoznam návrhov. A na bočný panel bude dopracované tlačidlo na
prepnutie na stránku zoznamu návrhov zo všetkých podstránok tvorby a revízie NŠZ. Návrh riešenia je
na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 166 Návrh riešenia úpravy bočného panela

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.8.2 Úprava časti Certifikáty
V časti certifikáty budú zapracované úpravy na možnosť zadania nového návrhu, konkrétne zmeny
a návrhy sú v nasledujúcich kapitolách.
Stránka pridať certifikát
Na stránke pridať certifikát doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Nenašli ste certifikát v databáze, pridajte
návrh na rozšírenie databázy:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu nastaviť pozadie na
bledo červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 167 Návrh riešenia úpravy stránky pridať certifikát

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Po stlačení tlačidla Pridať návrh sa otvorí nová stránka pridať návrh certifikátu, popis stránky je
v nasledujúcej kapitole.
Stránka pridať návrh certifikátu
Návrh riešenia stránky pridať návrh certifikátu je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 168 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu certifikátu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh certifikátu a názov NŠZ. Nasledovať budú polia:
▪

názov navrhovaného certifikátu – max. 768 znakov,

▪

typ navrhovaného certifikátu,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný certifikát,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia certifikátu pridávanému k NŠZ,

▪

typ,

▪

poznámka.

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi, ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole názov navrhovaného certifikátu bude textové pole na zadanie názvu certifikátu.
Pole typ navrhovaného certifikátu bude výber zo zoznamu:
▪

vyžadovaný právnym predpisom,

▪

odporúčaný.

Po vybraní voľby vyžadovaný právnym predpisom, sa zobrazí pole číslo a rok vydania právneho
predpisu pre navrhovaný certifikát na zadanie doplňujúcich informácií k právnemu predpisu, ktorý
špecifikuje potrebu navrhovaného certifikátu.
Pole číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný certifikát bude textové pole, v poli zobraziť
text „Napríklad: podľa zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) § 7a“, ako príklad očakávaného
vyplnenia poľa.
Nasledujúce polia budú štandardné polia pridávaného certifikátu, ktoré sú potrebné v prípade
schválenia návrhu. Aby bolo možné daný certifikát priradiť ako plnohodnotne pridaný k danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenia certifikátu pridávanému k NŠZ:“
Pole typ na pridanie certifikátu k NŠZ bude výber zo zoznamu:
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▪

vyžadovaný právnym predpisom,

▪

odporúčaný.

Pole poznámka bude textové pole na potreby doplňujúcich informácií k certifikátu pre dané NŠZ.
Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovaného certifikátu,

▪

typ navrhovaného certifikátu,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný certifikát,

▪

typ.

Pole číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný certifikát bude povinné iba v prípade
výberu voľby vyžadovaný právnym predpisom v poli typ navrhovaného certifikátu.
Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (certifikát, regulácia atď.),

▪

id tajomníka pre danú sektorovú radu do ktorej patrí NŠZ,

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej sektorovej rady, ktorá bude obsahovať
nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
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Oblasť: certifikáty NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu:
Obrázok č. 169 Návrh riešenia notifikácie k návrhom

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.8.3 Úprava časti regulácie
V časti regulácie budú zapracované úpravy na možnosť zadania nového návrhu, konkrétne zmeny
a návrhy sú v nasledujúcich kapitolách.
Stránka pridanie regulácie
Na stránke pridať regulácie doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Nenašli ste právny predpis v databáze,
pridajte návrh na rozšírenie databázy:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu nastaviť
pozadie na bledo červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 170 Návrh riešenia úpravy stránky pridanie regulácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka pridať návrh regulácie
Návrh riešenia stránky pridať návrh regulácie je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 171 Návrh riešenia stránky návrh regulácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh regulácie a názov NŠZ. Nasledovať budú polia:
▪

názov navrhovaného nového právneho predpisu – max. 512 znakov,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu.

529

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole názov navrhovaného nového právneho predpisu bude textové pole na zadanie názvu právneho
predpisu.
Pole číslo a rok vydania právneho predpisu na zadanie doplňujúcich informácií k právnemu predpisu,
bude textové pole. V poli zobraziť text „Napríklad: podľa zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon)
§ 7a“, ako príklad očakávaného vyplnenia poľa.
Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovaného nového právneho predpisu,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu.

Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (certifikát, regulácia atď.),

▪

id tajomníka pre danú sektorovú radu do ktorej patrí NŠZ,

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej sektorovej rady, ktorá bude obsahovať
nasledujúce údaje:
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Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: regulácie NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako ako je uvedené v časti certifikáty.

4.3.8.4 Úprava časti prax
V časti prax budú zapracované úpravy na možnosť zadania nového návrhu, konkrétne zmeny a návrhy
sú v nasledujúcich kapitolách.
Stránka pridanie praxe
Na stránke pridať prax doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Nenašli ste právny predpis v databáze, pridajte
návrh na rozšírenie databázy:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu nastaviť pozadie na
bledo červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 172 Návrh riešenia úpravy stránky pridanie praxe

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka pridať návrh na prax
Návrh riešenia stránky pridať návrh na prax je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 173 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu na prax

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh na prax a názov NŠZ. Nasledovať budú polia:
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▪

názov navrhovaného nového právneho predpisu – max. 512 znakov,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia certifikátu pridávanému k NŠZ,

▪

typ.

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole názov navrhovaného nového právneho predpisu bude textové pole na zadanie názvu právneho
predpisu.
Pole číslo a rok vydania právneho predpisu na zadanie doplňujúcich informácií k právnemu predpisu,
bude textové pole. V poli zobraziť text „Napríklad: podľa zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon)
§ 7a“, ako príklad očakávaného vyplnenia poľa.
Nasledujúce pole je štandardné pole pridávaného právneho predpisu pre prax, ktoré potrebujeme v
prípade schválenia návrhu. Aby bolo možné daný právny predpis priradiť ako plnohodnotne pridaný k
danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenie k pridaniu právneho predpisu na prax k NŠZ“
Pole typ na pridanie právneho predpisu na prax k NŠZ bude výber zo zoznamu:
▪

vyžadovaný právnym predpisom,

▪

odporúčaný.

Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovaného nového právneho predpisu,

▪

číslo a rok vydania právneho predpisu,

▪

typ.

Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
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▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (certifikát, regulácia atď.),

▪

id tajomníka pre danú sektorovú radu do ktorej patrí NŠZ,

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej sektorovej rady, ktorá bude obsahovať
nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: prax NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu ako je uvedené v časti certifikáty.

4.3.8.5 Úprava časti Odborné vedomosti
Pri tvorbe a revízii NŠZ pre časť odborné vedomosti bude mať autor možnosť zadať dva typy návrhov:
▪

novú odbornú vedomosť,

▪

zmenu názvu odbornej vedomosti.

Jednotlivé návrhy riešenia zmien a nových stránok pre časť návrhy odborných vedomostí sú popísané
v ďalších kapitolách dokumentu.
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Stránka pridať odbornú vedomosť
Na stránke pridať odbornú vedomosť doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Nenašli ste odbornú vedomosť
v databáze, pridajte návrh na rozšírenie databázy:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu
nastaviť pozadie na bledo červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 174 Návrh riešenia úpravy stránky pridať odbornú verejnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Po stlačení tlačidla Pridať návrh sa otvorí nová stránka pridať návrh odbornej vedomosti, popis stránky
je v nasledujúcej kapitole. Zároveň bude na stránke pridať návrh odbornej vedomosti pred vyplnené
pole typ návrhu na návrh novej odbornej vedomosti.
Stránka pridať návrh odbornej vedomosti
Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej vedomosti je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 175 Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh odbornej vedomosti a názov NŠZ. Nasledovať budú
polia:
▪

typ návrhu - predvyplnené na - návrh novej odbornej vedomosti,

▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti – max. 256 znakov,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia odbornej vedomosti pridávanej k NŠZ,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole typ návrhu bude výber návrhu, ktorý bude chcieť autor vytvoriť. Výber bude z nasledujúcich
možností:
▪

návrh novej odbornej vedomosti,

▪

návrh na zmenu názvu odbornej vedomosti.
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Po výbere typu návrhu budú upravené vlastnosti stránky podľa typu návrhu. Pri návrhu novej odbornej
vedomosti budú polia rovnaké ako je popísané nižšie.
Pole názov navrhovanej odbornej vedomosti bude textové pole na zadanie názvu odbornej vedomosti
s obmedzenou dĺžkou na 256 znakov.
Nasledujúce polia budú štandardné polia pridávanej odbornej vedomosti, ktoré sú potrebné v prípade
schválenia návrhu. Aby bolo možné danú odbornú vedomosť pridať ako plnohodnotne pridanú
k danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenia k pridaniu odbornej vedomosti k NŠZ:“
Pole SKKR na pridanie odbornej vedomosti k NŠZ bude výber zo zoznamu úrovní SKKR obmedzené
podľa nastavenia SKKR daného NŠZ.
Pole špecifikácia bude textové pole na potreby doplňujúcich informácií k odbornej vedomosti pre dané
NŠZ.
Pole perspektíva bude pole s výberom zo zoznamu:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Prednastavená hodnota bude na aktuálna.
Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pri výbere typu návrhu na zmenu názvu odbornej vedomosti budú polia upravené podľa návrhu stránky
na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 176 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu na zmenu názvu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pole názov navrhovanej odbornej vedomosti bude fulltextové vyhľadávanie, ako pri pridaní odbornej
vedomosti. V prípade keď bol návrh zadaný z úpravy odbornej vedomosti budú pred vyplnené položky
SKKR, špecifikácia a perspektíva podľa nastavených hodnôt danej odbornej vedomosti. V prípade ak
daná odborná vedomosť nie je priradená k danému NŠZ budú mať ostatné polia rovnaké parametre,
ako pri návrhu novej odbornej vedomosti.
Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (odborné vedomosti NŠZ - nový),

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu, alebo zmene zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej
sektorovej rady, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

538

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: odborné vedomosti NŠZ – nový/zmena názvu. (podľa nastaveného typu návrhu)
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako ako je zobrazené v návrhu pre certifikát.
Stránka upraviť odbornú vedomosť
https://test.sri.sk/portal/nsz/1981/knowledge/24273/edit
Na stránke upraviť odbornú vedomosť doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Návrh na zmenu názvu
odbornej vedomosti:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo
červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 177 Návrh riešenia úpravy stránky upraviť odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Po stlačení tlačidla Pridať návrh sa otvorí nová stránka pridať návrh odbornej vedomosti, popis stránky
je v predchádzajúcej kapitole. Zároveň bude na stránke pridať návrh odbornej vedomosti pred
vyplnené pole typ návrhu na návrh na zmenu názvu odbornej vedomosti a taktiež budú pred vyplnené
polia „Odborná vedomosť“, „SKKR“, „Špecifikácia“ a „Perspektíva“ na práve upravovanú odbornú
vedomosť.

4.3.8.6 Úprava časti Odborné zručnosti
Pri tvorbe a revízii NŠZ pre časť odborné zručnosti bude mať autor možnosť zadať dva typy návrhov:
▪

novú odbornú zručnosť,

▪

zmenu názvu odbornej zručnosti.

Jednotlivé návrhy riešenia zmien a nových stránok pre časť návrhy odborných zručností sú popísané
v ďalších kapitolách dokumentu.
Stránka pridať odbornú zručnosť
Na stránke pridať odbornú zručnosť doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Nenašli ste odbornú zručnosť v
databáze, pridajte návrh na rozšírenie databázy:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu
nastaviť pozadie na bledo červenú farbu. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 178 Návrh riešenia úpravy stránky pridať odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Po stlačení tlačidla Pridať návrh sa otvorí nová stránka pridať návrh odbornej zručnosti, popis stránky
je v nasledujúcej kapitole. Zároveň bude na stránke pridať návrh odbornej zručnosti pred vyplnené
pole typ návrhu na návrh novej odbornej zručnosti.
Stránka pridať návrh odbornej zručnosti
Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej zručnosti je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 179 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh odbornej zručnosti a názov NŠZ. Nasledovať budú
polia:
▪

typ návrhu – pred vyplnené na - návrh novej odbornej vedomosti,

▪

názov navrhovanej odbornej zručnosti – max. 256 znakov,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia odbornej zručnosti pridávanej k NŠZ,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole typ návrhu bude výber návrhu, ktorý bude chcieť autor vytvoriť. Výber bude z nasledujúcich
možností:
▪

návrh novej odbornej vedomosti,

▪

návrh na zmenu názvu odbornej vedomosti.

Po výbere typu návrhu budú upravené vlastnosti stránky podľa typu návrhu. Pri návrhu novej odbornej
vedomosti budú polia rovnaké ako je popísané nižšie.
Pole názov navrhovanej odbornej zručnosti bude textové pole na zadanie názvu odbornej zručnosti
s obmedzenou dĺžkou na 256 znakov.
Nasledujúce polia budú štandardné polia pridávanej odbornej zručnosti, ktoré sú potrebné v prípade
schválenia návrhu. Aby bolo možné danú odbornú zručnosť pridať ako plnohodnotne pridanú
k danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenia k pridaniu odbornej zručnosti k NŠZ:“
Pole SKKR na pridanie odbornej zručnosti k NŠZ bude výber zo zoznamu úrovní SKKR obmedzené podľa
nastavenia SKKR daného NŠZ.
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Pole špecifikácia bude textové pole na potreby doplňujúcich informácií k odbornej zručnosti pre dané
NŠZ.
Pole perspektíva bude pole s výberom zo zoznamu:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Prednastavená hodnota bude na aktuálna.
Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovanej odbornej zručnosti,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pri výbere typu návrhu na zmenu názvu odbornej zručnosti budú polia upravené podľa návrhu stránky
na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 180 Návrh riešenia stránky pridať návrh zmeny názvu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Pole názov navrhovanej odbornej zručnosti bude fulltextové vyhľadávanie ako pri pridaní odbornej
zručnosti. V prípade, keď bol návrh zadaný z úpravy odbornej zručnosti budú pred vyplnené položky
SKKR, špecifikácia a perspektíva podľa nastavených hodnôt danej odbornej zručnosti. V prípade ak
daná odborná zručnosť nie je priradená k danému NŠZ budú mať ostatné polia rovnaké parametre ako
pri návrhu novej odbornej zručnosti.
Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (odborné zručnosti NŠZ - nový),

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu alebo zmene zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej
sektorovej rady, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: odborné zručnosti NŠZ - nový/zmena názvu. (podľa nastaveného typu návrhu)
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako ako je zobrazený v časti certifikáty.
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4.3.8.7 Stránka upraviť odbornú zručnosť
Na stránke upraviť odbornú zručnosť doplniť pod tlačidlo Uložiť vetu „Návrh na zmenu názvu odbornej
zručnosti:“ a pod vetu doplniť tlačidlo „Pridať návrh“. Tlačidlu nastaviť pozadie na bledo červenú farbu.
Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 181 Návrh riešenia úpravy stránky upraviť odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Po stlačení tlačidla Pridať návrh sa otvorí nová stránka pridať návrh odbornej zručnosti, popis stránky
je v nasledujúcej kapitole. Zároveň bude na stránke pridať návrh odbornej zručnosti pred vyplnené
pole typ návrhu na návrh na zmenu názvu odbornej zručnosti a taktiež budú pred vyplnené polia
„Odborná zručnosť“, „SKKR“, „Špecifikácia“ a „Perspektíva“ na práve upravovanú odbornú zručnosť.

4.3.9 Správa návrhov
Vzhľadom na zabezpečenie schvaľovania a pripomienkovania jednotlivých NŠZ sa predpokladá, že
tajomníci a metodici sa budú snažiť vyriešiť návrhy, čo najskôr po zadaní autorom. Autori môžu zadávať
návrhy iba v troch stavoch NŠZ podľa oprávnení na editáciu NŠZ:
▪

rozpracované,

▪

zapracovanie pripomienok PS,

▪

zapracovanie pripomienok.
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Rovnako aj tajomníci a metodici budú mať možnosť vyriešiť návrh len v týchto troch stavoch NŠZ.
Zároveň bude do systému doplnená kontrola pri prepnutí stavu NŠZ z dokončené na schvaľovanie SR
(sektorovou radou) pomocou tlačidla vyžiadať schválenie SR. Tlačidlo bude tajomníkovi nedostupné,
pokiaľ nebude mať NŠZ vyriešené všetky návrhy. To znamená že všetky návrhy budú v jednom z týchto
stavov:
▪

zamietnuté,

▪

nahradené existujúcim,

▪

schválené.

Ak nie, bude musieť tajomník prepnúť NŠZ do stavu zapracovanie pripomienok, vyriešiť všetky návrhy
a posunúť autorovi na kontrolu zmien po zapracovaní návrhov.
Úvodná stránka správy návrhov bude rozcestník na výber oblasti, ktorú ide tajomník riešiť. Zároveň
bude mať dostupnú informáciu pre jednotlivé oblasti, koľko návrhov má nevyriešených. Návrh riešenia
úvodnej stránky správy návrhov je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 182 Návrh riešenia úvodnej stránky správy návrhov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na pravej strane stránky budú tlačidlá s názvami oblastí návrhov:
▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

certifikáty,

▪

právne predpisy.
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Na ľavej strane stránky budú informácie o počte nevyriešených návrhov pre jednotlivé oblasti.

4.3.9.1 Správa návrhov pre certifikáty
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť certifikáty je zobrazená na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 183 Návrh riešenia stránky správa návrhov certifikátov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname návrhov.
Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov pre daný typ návrhov. V prvej časti budú nasledovné
položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter na základe priradeného zodpovedného pre daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá. Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov
pre filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na
vyhľadávanie a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať
bude samotný zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
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▪

id,

▪

návrh názvu certifikátu,

▪

stav návrhu,

▪

id záznamu pre priradený záznam tajomníkom/metodikom,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

akcia – tlačidlo detail.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu. Pomocou tlačidla detail sa bude
dať dostať na podstránku detail návrhu.
Id záznamu, ktorý pridal tajomník alebo metodik bude mať tooltip s názvom priradeného certifikátu,
alebo ikonu

pre stav zamietnuté a tooltip s dôvodom zamietnutia.

Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnené priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade ak tajomník postúpi návrh na overenie metodikom
alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka zmenená na
metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.
Detail návrhu pre certifikáty
Stránka detail na správu návrhov na časť certifikáty bude slúžiť ako zobrazenie informácií a prístup
k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.

548

Obrázok č. 184 Návrh riešenia stránky detail návrhu pre certifikáty

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu certifikátu, pod ním bude názov navrhovaného
certifikátu, pod ním bude odkaz s textom „Vyhľadať“ a nasledovať budú zobrazené informácie
k zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,

▪

typ certifikátu,

▪

upresnenie – dodatok k právnemu predpisu,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

zadal,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

stav NŠZ - aktuálny,

▪

dátum vytvorenia,

▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ.

Zobrazené budú aj autorom uvedené nastavenia v prípade schválenia návrhu a priradenia k danej časti
NŠZ:
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▪

typ certifikátu – pre dané NŠZ,

▪

poznámka – doplnenie informácie k navrhnutému certifikátu pre dané NŠZ.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka Realizačného tímu SRI na analýzu
a vyhodnotenie návrhu.
Pod informáciami k návrhu certifikátu budú tlačidlá:
▪

schváliť - farba tlačidla zelená, - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi

▪

zamietnuť - farba tlačidla červená,

▪

už existuje - farba tlačidla modrá,

▪

upraviť – farba tlačidla žltá,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz - Vyhľadať – presmerovanie v novom tabe na vyhľadávanie v databáze certifikátov v časti
Tajomník – správa certifikátov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre certifikátu pred importom
do číselníka v databáze (iba metodik),

▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúceho certifikátu z aktuálneho
číselníka,

▪

Zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
Stránka schválenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (metodikom) sa na stránke detail návrhu certifikátu zobrazí stránka
schválenie návrhu certifikátu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 185 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu certifikátu bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu certifikátu,
zobrazenia názvu návrhu certifikátu. V prípade typu navrhovaného certifikátu vyžadovaný právnym
predpisom bude zobrazená aj informácie z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre
navrhovaný certifikát. Nasledovať bude pole na zadanie názvu certifikátu po redigovaní a výber
kategórie certifikátu, do ktorej má byť certifikát zaradený. Obidve polia budú povinné a zodpovedný
pracovník ich musí vyplniť.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na zapísanie do databázy a druhá časť sa zameriava na priradenie daného certifikátu ku konkrétnemu
NŠZ.
Druhá časť bude pozostávať z informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať certifikát, nasledovať budú
dve polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na priradenie k NŠZ. Metodik má možnosť upraviť
typ aj poznámku pred uložením do databázy k NŠZ. Tieto dve polia budú:
▪

typ certifikátu,

▪

vyžadovaný právnym predpisom,

▪

odporúčaný,

▪

poznámka.
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Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do číselníka
certifikátov a do databázy k danému NŠZ.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu certifikátu.
Stránka zamietnutie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu certifikátu sa zobrazí stránka zamietnutie
návrhu certifikátu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 186 Návrh riešenia stránky zamietnutie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu certifikátu bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu certifikátu,
zobrazenia názvu návrhu certifikátu. V prípade typu navrhovaného certifikátu vyžadovaný právnym
predpisom bude zobrazená aj informácie z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre
navrhovaný certifikát. Pod informáciami o návrhu bude povinné textové pole na zadanie odôvodnenia
zamietnutia návrhu, ako spätná informácia pre autora. Pod informáciami o návrhu bude povinné
textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia návrhu, ako spätná informácia pre autora.
Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento návrh?“ A dve tlačidlá Áno a Nie ako overenie
zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav návrhu a zobrazí stránku detailu návrhu
certifikátu. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí stránku detailu návrhu certifikátu bez zmien stavu.
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Stránka nahradenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Už existuje na stránke detail návrhu certifikátu sa zobrazí stránka nahradenie
návrhu certifikátu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 187 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka nahradenie návrhu certifikátu bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu certifikátu,
zobrazenia názvu návrhu certifikátu. V prípade typu navrhovaného certifikátu vyžadovaný právnym
predpisom bude zobrazená aj informácia z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre
navrhovaný certifikát. Nasledovať bude select box na zadanie fulltextového vyhľadávania certifikátu
(vyhľadaného na stránke vyhľadávanie certifikátov). Select box na zadanie fulltextového vyhľadávania
certifikátu bude povinný a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na výber a kontrolu správnosti výberu existujúceho certifikátu a druhá časť sa zameriava na priradenie
daného certifikátu ku konkrétnemu NŠZ.
Druhá časť bude pozostávať z informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať certifikát, nasledovať budú
dve polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na priradenie k NŠZ. Tajomník aj metodik majú

553

možnosť upraviť typ aj poznámku pred uložením do databázy k NŠZ, aby po nahradení certifikátu dávali
zmysel. Tieto dve polia budú:
▪

typ certifikátu,

▪

vyžadovaný právnym predpisom,

▪

odporúčaný,

▪

poznámka.

Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť po stlačení systém overuje, či sa nahrádzaná položka nenachádza
v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ak sa položka v systéme nachádza zobrazí novú
podstránku s porovnaním existujúcej položky v NŠZ s nahrádzanou položkou a používateľ bude musieť
rozhodnúť - detail riešenia v kapitole Porovnanie návrhu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu certifikátu.
Stránka porovnanie návrhu
Pri nahrádzaní návrhu certifikátu, po uložení, systém overuje, či sa nahrádzaný certifikát nenachádza
v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ale ak sa položka v systéme nachádza zobrazí
novú podstránku s porovnaním existujúceho certifikátu v NŠZ s nahrádzaným certifikátom a používateľ
bude musieť rozhodnúť, či daný certifikát v NŠZ prepíše alebo nie. Detail riešenia na obrázku nižšie:
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Obrázok č. 188 Návrh riešenia stránky porovnanie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránke sa budú zhora dole nachádzať:
▪

Nadpis: „Certifikát sa už v NŠZ nachádza, prajete si ho nahradiť?“;

▪

Názov návrhu certifikátu: samotné znenie certifikátu, ktoré vybrala zodpovedná osoba
v predchádzajúcom kroku ( nahradenie návrhu certifikátu);

▪

Číslo a rok vydania právneho predpisu z návrhu;

▪

Typ;

▪

Deliaca čiara alebo iný prvok, ktorý opticky oddelí porovnávanie položiek;

▪

Certifikát – ktorý sa nachádza v NŠZ;

▪

Číslo a rok vydania právneho predpisu z NŠZ;

▪

Typ z NŠZ;

▪

Otázka: Naozaj si prajete nahradiť tento návrh?;

▪

Rozhodovacie tlačidlá Áno/Nie.
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Po porovnaní položiek zodpovednou osobou a kliknutí na tlačidlo Áno - prepíše systém pôvodný
certifikát v NŠZ návrhom certifikátu vybraného zodpovednou osobou v predchádzajúcom kroku
(stránka - Nahradenie návrhu certifikátu) a systém presmeruje používateľa na detail návrhu certifikátu.
Po stlačení Nie systém presmeruje používateľa späť na predchádzajúcu stránku – Nahradenie návrhu
certifikátu.
Stránka upraviť návrh certifikátu
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť na stránke detail návrhu certifikátu sa zobrazí stránka úprava návrhu
certifikátu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 189 Návrh riešenia stránky úprava návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka upraviť návrh certifikátu bude pozostávať z nadpisu Návrh certifikátu, zobrazenia názvu návrhu
certifikátu, pod ním bude nasledovať odkaz Vyhľadať. Po kliknutí na odkaz vyhľadať sa v novom tabe
otvorí stránka na vyhľadávanie certifikátov na stránke správa číselníkov časť Certifikáty. Pod odkazom
budú zobrazené nasledovné položky:
▪

ID - návrhu certifikátu,

▪

Typ - Nová položka,

▪

Zadávateľ - návrhu certifikátu,
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▪

Stav - návrhu certifikátu.

Ďalej sa budú na stránke zobrazovať polia na úpravu návrhu certifikátu:
▪

Názov,

▪

Typ,

▪

Poznámka.

Na konci stánky sa bude nachádzať tlačidlo Uložiť - tlačidlo bude mať modrú farbu. Po úprave položiek
návrhu a stlačení tlačidla uložiť sa pôvodný návrh prepíše podľa zadaných úprav, následne používateľa
presmeruje spať na detail návrhu certifikátu.
Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu certifikátu sa zobrazí stránka
zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 190 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby za návrh

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu certifikátu. V prípade typu navrhovaného certifikátu vyžadovaný
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právnym predpisom bude zobrazená aj informácia z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu
pre navrhovaný certifikát. Nasledovať bude výberové pole na výber zodpovednej osoby, v tomto
zozname budú zobrazené len mená tajomníkov a metodikov - mená s pridelenou rolou konzultant.
Pole výber zodpovednej osoby bude povinné a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť. Nakoniec je
zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy.
Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu vybranej zodpovednej
osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: Certifikáty NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako, ako je zobrazené v notifikácii o vytvorení
návrhu certifikátu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu certifikátu.

4.3.9.2 Správa návrhov pre regulácie a prax – právnych predpisov
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť právnych predpisov je zobrazená na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 191 Návrh riešenia stránky správa právnych predpisov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname návrhov.
Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov pre daný typ návrhov. V prvej časti budú nasledovné
položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter na základe priradeného zodpovedného pre daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov
pre filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na
vyhľadávanie a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať
bude samotný zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

id,

▪

návrh názvu právneho predpisu,

▪

stav návrhu,

▪

id záznamu pre priradený záznam tajomníkom/metodikom,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,
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▪

akcia – tlačidlo detail.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu. Pomocou tlačidla detail sa bude
dať dostať na podstránku detail návrhu.
Id záznamu, ktorý pridal tajomník alebo metodik bude mať tooltip s názvom priradeného právneho
predpisu alebo ikonu

pre stav zamietnuté a tooltip s dôvodom zamietnutia.

Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnená priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade ak tajomník postúpi návrh na overenie metodikom
alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka zmenená na
metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.
Detail návrhu právneho predpisu
Stránka detail pre správu návrhov na časť právne predpisy bude slúžiť ako zobrazenie informácií
a prístup k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.
Obrázok č. 192 Návrh riešenia stránky detail návrhu právneho predpisu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu regulácie, pod ním bude názov navrhovanej
regulácie, pod ním bude odkaz s textom „Vyhľadať“ a nasledovať budú zobrazené informácie k
zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,

▪

upresnenie – dodatok k právnemu predpisu,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

zadal,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

stav NŠZ - aktuálny,

▪

dátum vytvorenia,

▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka realizačného tímu na analýzu a
vyhodnotenie návrhu.
Pod informáciami k návrhu regulácie budú tlačidlá:
▪

schváliť - farba tlačidla zelená, - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi,

▪

zamietnuť - farba tlačidla červená,

▪

nahradiť - farba tlačidla modrá,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz - Vyhľadať – presmerovanie v novom záložke prehliadača na vyhľadávanie v databáze
certifikátov v časti Tajomník – správa certifikátov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre certifikátu pred importom
do číselníka v databáze (iba metodik),
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▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúceho certifikátu z aktuálneho
číselníka,

▪

Zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
Stránka schválenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (metodikom) na stránke detail návrhu právneho predpisu sa zobrazí
stránka schválenie návrhu regulácie. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 193 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu právneho predpisu bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu právneho
predpisu, zobrazenia názvu návrhu právneho predpisu. Ďalej bude zobrazená informácie z poľa návrhu
číslo a rok vydania právneho predpisu. Nasledovať bude pole na zadanie názvu právneho predpisu po
redigovaní. Pole bude povinné a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť pred uložením.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na zapísanie do databázy a druhá časť sa zameriava na priradenie daného právneho predpisu ku
konkrétnemu NŠZ.
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Druhá časť bude pozostávať z informácie o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať právny predpis na časť
regulácie alebo prax. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie
zapísané do číselníka právnych predpisov a do databázy k danému NŠZ.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu regulácie.
Stránka zamietnutie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu právneho predpisu sa zobrazí stránka
zamietnutie návrhu právneho predpisu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 194 Návrh riešenia stránky zamietnutie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu právneho predpisu bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
právneho predpisu, zobrazenia názvu návrhu právneho predpisu na časť regulácie a prax. Ďalej bude
zobrazená informácia z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný právny
predpis. Pod informáciami o návrhu bude povinné textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia
návrhu, ako spätná informácia pre autora. Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento
návrh?“ A dve tlačidlá Áno a Nie ako overenie zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav
návrhu a zobrazí stránku detailu návrhu právneho predpisu. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí
stránku detailu návrhu právneho predpisu bez zmien stavu.
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Stránka nahradenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť na stránke detail návrhu právneho predpisu sa zobrazí stránka
nahradenie návrhu právneho predpisu. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 195 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka nahradenie návrhu právneho predpisu bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
právneho predpisu, zobrazenia názvu návrhu právneho predpisu na časť regulácie a prax. Ďalej bude
zobrazená informácia z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný právny
predpis. Nasledovať bude select box na zadanie fulltextového vyhľadávania právneho predpisu
(vyhľadaného na stránke vyhľadávanie právnych predpisov). Select box na zadanie fulltextového
vyhľadávania právneho predpisu bude povinný a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na výber a kontrolu správnosti výberu existujúceho právneho predpisu a druhá časť sa zameriava na
priradenie daného právneho predpisu na časť regulácie a prax ku konkrétnemu NŠZ.
Druhá časť bude pozostávať z informácie o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať právny predpis na časť
regulácie alebo prax. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť po stlačení systém overuje, či sa nahrádzaná
položka nenachádza v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ak sa položka v systéme
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nachádza zobrazí novú podstránku s porovnaním existujúcej položky v NŠZ s nahrádzanou položkou
a používateľ bude musieť rozhodnúť - detail riešenia v kapitole Porovnanie návrhu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu právneho predpisu.
Stránka porovnanie návrhu
Pri nahrádzaní návrhu právneho predpisu, po uložení, systém overuje, či sa nahrádzaný právny predpis
nenachádza v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ale ak sa položka v systéme
nachádza zobrazí novú podstránku s porovnaním existujúceho právneho predpisu v NŠZ
s nahrádzaným právnym predpisom a používateľ bude musieť rozhodnúť, či daný právny predpis v NŠZ
prepíše alebo nie. Detail riešenia na obrázku nižšie:
Obrázok č. 196 Návrh riešenia stránky porovnania návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránke sa budú zhora dole nachádzať:
▪

Nadpis: „Právny predpis sa už v NŠZ nachádza, prajete si ho nahradiť?“,
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▪

Názov návrhu právneho predpisu: samotné znenie právneho predpisu, ktoré vybrala
zodpovedná osoba v predchádzajúcom kroku ( nahradenie návrhu regulácie),

▪

Číslo a rok vydania právneho predpisu z návrhu,

▪

Deliaca čiara alebo iný prvok ktorý opticky oddelí porovnávanie položiek,

▪

Právny predpis – ktorý sa nachádza v NŠZ,

▪

Číslo a rok vydania právneho predpisu z NŠZ,

▪

Otázka: Naozaj si prajete nahradiť tento návrh?,

▪

Rozhodovacie tlačidlá Áno/Nie.

Po porovnaní položiek zodpovednou osobou a kliknutí na tlačidlo Áno - prepíše systém pôvodný právny
predpis v NŠZ návrhom právneho predpisu vybraného zodpovednou osobou v predchádzajúcom kroku
(stránka - Nahradenie návrhu regulácie) a systém presmeruje používateľa na detail návrhu regulácie.
Po stlačení Nie systém presmeruje používateľa späť na predchádzajúcu stránku – Nahradenie návrhu
právneho predpisu.
Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu právneho predpisu sa zobrazí
stránka zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 197 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu právneho predpisu na časť regulácie a prax. Ďalej bude zobrazená
informácia z poľa návrhu číslo a rok vydania právneho predpisu pre navrhovaný právny predpis.
Nasledovať bude výberové pole na výber zodpovednej osoby, v tomto zozname budú zobrazené len
mená tajomníkov a metodikov - mená s pridelenou rolou konzultant. Pole výber zodpovednej osoby
bude povinné a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým
budú nastavené informácie zapísané do databázy.
Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu vybranej zodpovednej
osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: Právny predpis NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako, ako je zobrazené v notifikácii o vytvorení
návrhu certifikátu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu právneho predpisu.

4.3.9.3 Správa návrhov pre odborné vedomosti
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť odborné vedomosti je zobrazená na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 198 Návrh riešenia stránky správa návrhov odborných vedomostí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname návrhov.
Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov pre daný typ návrhov. V prvej časti budú nasledovné
položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter na základe priradeného zodpovedného pre daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov
pre filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na
vyhľadávanie a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať
bude samotný zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

id,

▪

návrh názvu odbornej vedomosti,

▪

stav návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OV, alebo zmena názvu OV,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,
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▪

akcia – tlačidlo detail.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu. Pomocou tlačidla detail sa bude
dať dostať na podstránku detail návrhu.
Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnené priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade ak tajomník postúpi návrh na overenie metodikom
alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka zmenená na
metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.
Detail návrhu pre odborné vedomosti
Stránka detail pre správu návrhov na časť odborné vedomosti bude slúžiť ako zobrazenie informácií
a prístup k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.
Obrázok č. 199 Návrh riešenia stránky detail návrhu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu odbornej vedomosti, pod ním bude názov
navrhovanej odbornej vedomosti, pod ním bude odkaz s textom „Vyhľadať“ a nasledovať budú
zobrazené informácie k zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,
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▪

typ návrhu – nový návrh OV, alebo zmena názvu OV,

▪

pôvodný názov OV – zobrazuje sa iba pri type návrhu - zmena názvu OV,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

zadal,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

stav NŠZ - aktuálny,

▪

dátum vytvorenia,

▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ.

Zobrazené budú aj autorom uvedené nastavenia v prípade schválenia návrhu a priradenia k danej časti
NŠZ:
▪

špecifikácia - doplnenie informácie k navrhnutej odbornej vedomosti pre dané NŠZ

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pod informáciami k návrhu regulácie budú tlačidlá:
▪

schváliť - farba tlačidla zelená - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi,

▪

zamietnuť - farba tlačidla červená,

▪

nahradiť - farba tlačidla modrá,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz - Vyhľadať – presmerovanie v novom tabe na vyhľadávanie v databáze certifikátov v časti
Tajomník – správa certifikátov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre certifikátu pred importom
do číselníka v databáze (iba metodik),
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▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúceho certifikátu z aktuálneho
číselníka,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Pod deliacou čiarou bude nasledovať samotný zoznam NŠZ (ten bude naplnený v prípade že sa jedná
o typ návrhu – zmena názvu OV), ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada, ktorá garantuje NŠZ,

▪

stav NŠZ,

▪

špecifikácia – ak je pre danú odbornú vedomosť a NŠZ zadaná,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka realizačného tímu na analýzu
a vyhodnotenie návrhu. Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
Stránka schválenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (dostupné len metodikovi) na stránke detail návrhu odbornej vedomosti
sa zobrazí stránka schválenie návrhu odbornej vedomosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 200 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu odbornej vedomosti bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu odbornej
vedomosti, aktuálneho názvu OV v prípade že sa jedná o typ návrhu – zmena názvu OV a zobrazenia
názvu návrhu odbornej vedomosti. Nasledovať bude pole na zadanie názvu odbornej vedomosti po
redigovaní a výber kategórie odbornej vedomosti, do ktorej má byť odborná vedomosť zaradená.
Kategória bude zložená z kódu a názvu kategórie. Nasleduje pole na výber príznaku pre odbornú
vedomosť, v prípade výberu sektorového príznaku bude zobrazené aj pole na zadanie sektorovej rady.
Všetky tri polia budú povinné a zodpovedný pracovník ich musí vyplniť.
Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy
odborných vedomostí.
Po uložení sa zobrazí nová podstránka na priradenie návrhu k NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je
zobrazený na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 201 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu odbornej vedomosti k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Polia SKKR, Špecifikácia a Perspektíva budú pred vyplnené z návrhu, ale bude ich možné editovať.
Po kliknutí na Áno systém overí, či sa nachádza odborná vedomosť v NŠZ a ak áno, zobrazí novú
podstránku pre metodika na porovnanie existujúcej OV v NŠZ s schválenou OV – detail riešenia
v kapitole Porovnanie návrhu. Ak sa OV nenachádza v NŠZ, zobrazí stránku detailu návrhu odbornej
vedomosti a OV zapíše do daného NŠZ.
Stránka zamietnutie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu odbornej vedomosti sa zobrazí stránka
zamietnutie návrhu odbornej vedomosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 202 Návrh riešenia stránky zamietnutie návrhu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu odbornej vedomosti bude pozostávať z nadpisu Zamietnutie návrhu
odbornej vedomosti, zobrazenia názvu návrhu odbornej vedomosti. Pod informáciami o návrhu bude
povinné textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia návrhu, ako spätná informácia pre autora.
Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento návrh?“ a dve tlačidlá Áno a Nie, ako overenie
zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav návrhu a zobrazí stránku detailu návrhu
odbornej vedomosti. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej
vedomosti bez zmien stavu.
Stránka nahradenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť na stránke detail návrhu odbornej vedomosti sa zobrazí stránka
nahradenie návrhu odbornej vedomosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 203 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka nahradenie návrhu odbornej vedomosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
odbornej vedomosti, zobrazenia názvu návrhu odbornej vedomosti. Nasledovať bude select box na
zadanie fulltextového vyhľadávania odborných vedomostí (vyhľadaného na stránke vyhľadávanie
odborných vedomostí). Select box na zadanie fulltextového vyhľadávania odborných vedomostí bude
povinný a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na výber a kontrolu správnosti výberu existujúcej odbornej vedomosti a druhá časť sa zameriava na
priradenie danej odbornej vedomosti ku konkrétnemu NŠZ.
Druhá časť bude pozostávať z informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať odborná vedomosť,
nasledovať budú tri polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na priradenie k NŠZ. Tajomník aj
metodik majú možnosť upraviť všetky tri polia pred uložením do databázy k NŠZ. Tieto tri polia budú:
▪

SKKR,

▪

perspektíva,

▪

aktuálna,
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▪

budúca,

▪

špecifikácia.

Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, po stlačení systém overuje, či sa nahrádzaná položka nenachádza
v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ak sa položka v systéme nachádza zobrazí novú
podstránku s porovnaním existujúcej položky v NŠZ s nahrádzanou položkou a používateľ bude musieť
rozhodnúť - detail riešenia v kapitole Porovnanie návrhu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej vedomosti.
Stránka porovnanie návrhu
Pri nahrádzaní návrhu odbornej vedomosti a schválení odbornej vedomosti - typ zmena názvu, po
uložení, systém overuje, či sa nahrádzaná odborná vedomosť nenachádza v NŠZ, ak sa nenachádza
systém položku do NŠZ zapíše, ale ak sa položka v systéme nachádza zobrazí novú podstránku
s porovnaním existujúcej odbornej vedomosti v NŠZ s nahrádzanou odbornou vedomosťou
a používateľ bude musieť rozhodnúť, či daná odborná vedomosť v NŠZ prepíše alebo nie. Detail
riešenia na obrázku nižšie:
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Obrázok č. 204 Návrh riešenia stránky porovnanie návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránke sa budú zhora dole nachádzať:
▪

Nadpis: „Odborná vedomosť sa už v NŠZ nachádza, prajete si ju nahradiť?“,

▪

Názov návrhu odbornej vedomosti: samotné znenie odbornej vedomosti, ktoré vybrala
zodpovedná osoba v predchádzajúcom kroku ( nahradenie návrhu odbornej vedomosti),

▪

SKKR z návrhu,

▪

Špecifikácia z návrhu,

▪

Perspektíva z návrhu,

▪

Deliaca čiara alebo iný prvok ktorý opticky oddelí porovnávanie položiek,

▪

Odborná vedomosť – ktorá sa nachádza v NŠZ,

▪

SKKR z NŠZ,

▪

Špecifikácia z NŠZ,

▪

Perspektíva z NŠZ,

▪

Otázka: Naozaj si prajete nahradiť tento návrh?,
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▪

Rozhodovacie tlačidlá Áno/Nie.

Po porovnaní položiek zodpovednou osobou a kliknutí na tlačidlo Áno - prepíše systém pôvodnú
odbornú vedomosť v NŠZ návrhom odbornej vedomosti vybraného zodpovednou osobou v
predchádzajúcom kroku (stránka - Nahradenie návrhu odbornej vedomosti, alebo stránka schválenie
odbornej vedomosti) a systém presmeruje používateľa na detail návrhu odbornej vedomosti. Po
stlačení Nie systém presmeruje používateľa na stránku – Zamietnutie návrhu.
Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu odbornej vedomosti sa
zobrazí stránka zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 205 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby za návrh

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu odbornej vedomosti. Nasledovať bude výberové pole na výber
zodpovednej osoby, v tomto zozname budú zobrazené len mená tajomníkov a metodikov - mená
s pridelenou rolou konzultant. Pole výber zodpovednej osoby bude povinné a zodpovedný pracovník
ho musí vyplniť. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do
databázy.
578

Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu vybranej zodpovednej
osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: Odborné vedomosti NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako ako je zobrazené v notifikácii o vytvorení
návrhu certifikátu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej vedomosti.

4.3.9.4 Správa návrhov pre odborné zručnosti
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť odborné zručnosti je zobrazená na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 206 Návrh riešenia stránky správa návrhov odborných zručností

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname návrhov.
Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov pre daný typ návrhov. V prvej časti budú nasledovné
položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter na základe priradeného zodpovedného pre daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov na
filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na vyhľadávanie
a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať bude samotný
zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

id,

▪

návrh názvu odbornej zručnosti,

▪

stav návrhu,
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▪

typ návrhu – nový návrh OV, alebo zmena názvu OV,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

akcia – tlačidlo detail.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu. Pomocou tlačidla detail sa bude
dať dostať na podstránku detail návrhu.
Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnené priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade, ak tajomník postúpi návrh na overenie
metodikom alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka
zmenená na metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.
Detail návrhu pre odborné zručnosti
Stránka detail pre správu návrhov na časť odborné zručnosti bude slúžiť ako zobrazenie informácií
a prístup k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.
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Obrázok č. 207 Návrh riešenia stránky detail návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu odbornej zručnosti, pod ním bude názov
navrhovanej odbornej zručnosti, pod ním bude odkaz s textom „Vahľadať“ a nasledovať budú
zobrazené informácie k zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OV, alebo zmena názvu OV,

▪

pôvodný názov OZ – zobrazuje sa iba pri type návrhu - zmena názvu OZ,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

zadal,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

stav NŠZ - aktuálny,

▪

dátum vytvorenia,
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▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ.

Zobrazené budú aj autorom uvedené nastavenia v prípade schválenia návrhu a priradenia k danej časti
NŠZ:
▪

špecifikácia - doplnenie informácie k navrhnutej odbornej zručnosti pre dané NŠZ,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pod informáciami k návrhu regulácie budú tlačidlá:
▪

schváliť - farba tlačidla zelená - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi,

▪

zamietnuť - farba tlačidla červená,

▪

nahradiť - farba tlačidla modrá,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz - Vyhľadať – presmerovanie v novom tabe na vyhľadávanie v databáze certifikátov v časti
Tajomník – správa certifikátov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre certifikátu pred importom
do číselníka v databáze (iba metodik),

▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúceho certifikátu z aktuálneho
číselníka,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Pod deliacou čiarou bude nasledovať samotný zoznam NŠZ (ten bude naplnený v prípade že sa jedná
o typ návrhu – zmena názvu OZ), ktorý bude obsahovať tieto položky:
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▪

kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada, ktorá garantuje NŠZ,

▪

stav NŠZ,

▪

špecifikácia – ak je pre danú odbornú vedomosť a NŠZ zadaná,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka realizačného tímu na analýzu
a vyhodnotenie návrhu. Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
Stránka schválenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (dostupné len metodikovi) na stránke detail návrhu odbornej zručnosti
sa zobrazí stránka schválenie návrhu odbornej zručnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 208 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu odbornej zručnosti bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu odbornej
zručnosti, aktuálneho názvu OZ v prípade, že sa jedná o typ návrhu – zmena názvu OZ a zobrazenia
názvu návrhu odbornej zručnosti. Nasledovať bude pole na zadanie názvu odbornej zručnosti po
redigovaní a výber kategórie odbornej zručnosti, do ktorej má byť odborná zručnosti zaradená.
Nasleduje pole na výber príznaku pre odbornú zručnosť. Všetky tri polia budú povinné a zodpovedný
pracovník ich musí vyplniť.
Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy
odborných vedomostí a do databázy k danému NŠZ.
Po uložení sa zobrazí nová podstránka na priradenie návrhu k NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je
zobrazený na obrázku nižšie:
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Obrázok č. 209 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu odbornej zručnosti k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Polia SKKR, Špecifikácia a Perspektíva budú pred vyplnené z návrhu, ale bude ich možné editovať.
Po kliknutí na Áno systém overí, či sa nachádza odborná vedomosť v NŠZ a ak áno, zobrazí novú
podstránku pre metodika na porovnanie existujúcej OV v NŠZ s schválenou OV – detail riešenia
v kapitole Porovnanie návrhu. Ak sa OV nenachádza v NŠZ zobrazí stránku detailu návrhu odbornej
vedomosti a OV zapíše do daného NŠZ.
Stránka zamietnutie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu odbornej zručnosti sa zobrazí stránka
zamietnutie návrhu odbornej zručnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 210 Návrh riešenia stránky zamietnutia návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu odbornej zručnosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
odbornej zručnosti, zobrazenia názvu návrhu odbornej zručnosti. Pod informáciami o návrhu bude
povinné textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia návrhu, ako spätná informácia pre autora.
Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento návrh?“ a dve tlačidlá Áno a Nie ako overenie
zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav návrhu a zobrazí stránku detailu návrhu
odbornej zručnosti. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej zručnosti
bez zmien stavu.
Stránka nahradenie návrhu
Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť na stránke detail návrhu odbornej zručnosti sa zobrazí stránka
nahradenie návrhu odbornej zručnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 211 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka nahradenie návrhu odbornej zručnosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
odbornej zručnosti, zobrazenia názvu návrhu odbornej zručnosti. Nasledovať bude select box na
zadanie fulltextového vyhľadávania odborných zručností (vyhľadaného na stránke vyhľadávanie
odborných zručností). Select box na zadanie fulltextového vyhľadávania odborných zručností bude
povinný a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť.
Nasledovať bude deliaca čiara, ktorá opticky rozdelí stránku na dve časti. Prvá už popísaná časť sú údaje
na výber a kontrolu správnosti výberu existujúcej odbornej zručnosti a druhá časť sa zameriava na
priradenie danej odbornej zručnosti ku konkrétnemu NŠZ.
Druhá časť bude pozostávať z informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať odborná zručnosť,
nasledovať budú tri polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na priradenie k NŠZ. Tajomník aj
metodik majú možnosť upraviť všetky tri polia pred uložením do databázy k NŠZ. Tieto tri polia budú:
▪

SKKR,

▪

perspektíva,
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▪

aktuálna,

▪

budúca,

▪

špecifikácia.

Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, po stlačení systém overuje, či sa nahrádzaná položka nenachádza
v NŠZ, ak sa nenachádza systém položku do NŠZ zapíše, ak sa položka v systéme nachádza zobrazí novú
podstránku s porovnaním existujúcej položky v NŠZ s nahrádzanou položkou a používateľ bude musieť
rozhodnúť - detail riešenia v kapitole Porovnanie návrhu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej zručnosti.
Stránka porovnanie návrhu
Pri nahrádzaní návrhu odbornej zručnosti a schválení odbornej zručnosti - typ zmena názvu, po uložení,
systém overuje, či sa nahrádzaná odborná zručnosť nenachádza v NŠZ, ak sa nenachádza systém
položku do NŠZ zapíše, ale ak sa položka v systéme nachádza zobrazí novú podstránku s porovnaním
existujúcej odbornej zručnosti v NŠZ s nahrádzanou odbornou zručnosťou a používateľ bude musieť
rozhodnúť, či daná odborná zručnosť v NŠZ prepíše alebo nie. Detail riešenia na obrázku nižšie:
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Obrázok č. 212 Návrh riešenia stránky porovnania návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránke sa budú zhora dole nachádzať:
▪

Nadpis: „Odborná zručnosť sa už v NŠZ nachádza, prajete si ju nahradiť?“,

▪

Názov návrhu odbornej zručnosti: samotné znenie odbornej zručnosti, ktoré vybrala
zodpovedná osoba v predchádzajúcom kroku ( nahradenie návrhu odbornej zručnosti),

▪

SKKR z návrhu,

▪

Špecifikácia z návrhu,

▪

Perspektíva z návrhu,

▪

Deliaca čiara alebo iný prvok ktorý opticky oddelí porovnávanie položiek,

▪

Odborná zručnosť – ktorá sa nachádza v NŠZ,

▪

SKKR z NŠZ,

▪

Špecifikácia z NŠZ,

▪

Perspektíva z NŠZ,
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▪

Otázka: Naozaj si prajete nahradiť tento návrh?,

▪

Rozhodovacie tlačidlá Áno/Nie.

Po porovnaní položiek zodpovednou osobou a kliknutí na tlačidlo Áno - prepíše systém pôvodnú
odbornú zručnosť v NŠZ návrhom odbornej zručnosti vybraného zodpovednou osobou v
predchádzajúcom kroku (stránka - Nahradenie návrhu odbornej zručnosti, alebo stránka schválenie
odbornej zručnosti) a systém presmeruje používateľa na detail návrhu odbornej zručnosti. Po stlačení
Nie systém presmeruje používateľa na stránku – Zamietnutie návrhu.
Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu odbornej zručnosti sa zobrazí
stránka zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 213 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby za návrh odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu odbornej zručnosti. Nasledovať bude výberové pole na výber
zodpovednej osoby, v tomto zozname budú zobrazené len mená tajomníkov a metodikov - mená
s pridelenou rolou konzultant. Pole výber zodpovednej osoby bude povinné a zodpovedný pracovník
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ho musí vyplniť. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do
databázy.
Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu vybranej zodpovednej
osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: Odborné zručnosti NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako ako je zobrazené v notifikácii o vytvorení
návrhu certifikátu.
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej zručnosti.

4.3.10 Nový modul - správa číselníkov
Správa číselníkov bude nová funkcionalita systému, ktorá bude slúžiť na vyhľadávanie v číselníkoch a to
konkrétne v:
▪

certifikátoch,

▪

právnych predpisoch (regulácia, prax),

▪

odborných vedomostiach,

▪

odborných zručnostiach,

▪

pracovné prostriedky,

▪

profil práce.
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Správa číselníkov sa bude v systéme nachádzať v hlavnom menu v položke Tajomník – správa
číselníkov, ale bude možné sa do nej dostať aj prostredníctvom Návrhov a to konkrétne v detaile
jednotlivých návrhov pomocou odkazu vyhľadať tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie:
Obrázok č. 214 Návrh riešenia úpravy stránky detail návrhu certifikátov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V prípade použitia odkazu na vyhľadávanie otvorí sa používateľovi nová záložka a priamo stránka danej
správy číselníka.
V prípade keď sa bude do správy certifikátov pristupovať cez hlavné menu, tak sa ako prvé zobrazí
stránka s výberom štyroch výberových polí a to konkrétne:
▪

certifikáty,

▪

právne predpisy,

▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

pracovné prostriedky,

▪

profil práce.

Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 215 Návrh riešenia hlavnej stránky správy návrhov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Správa číselníkov“ a šiestich tlačidiel pre každý číselník spomínaný
vyššie.
Následne po kliknutí na jedno z výberových polí sa otvorí nová podstránka s možnosťou vyhľadávania
v jednotlivých databázach. Jednotlivé výberové polia sú vysvetlené v samostatných kapitolách.

4.3.10.1 Správa číselníkov - Certifikáty
Po kliknutí na výberové pole certifikáty alebo po kliknutí na odkaz „Vyhľadať“ v detaile návrhu
certifikátu sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka:
Obrázok č. 216 Návrh riešenia stránky správa číselníkov - certifikáty

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Vyhľadávanie certifikátov. Ďalej budú umiestnené nástroje na
vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho číselníka certifikátov. Tajomníci a metodici budú mať k dispozícii
fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v číselníku. Zároveň môžu vyhľadávať
certifikáty podľa vytvorených kategórií certifikátov. Jednotlivé kategórie budú nasledovné:
▪

baníctvo a geológia,

▪

bezpečnosť a ochrana zdravia, osôb a majetku,

▪

doprava,

▪

ekonomické činnosti,

▪

elektrotechnika,

▪

energetika a vodárenstvo,

▪

lesníctvo,

▪

ostatné,

▪

služby,

▪

stavebníctvo a architektúra,

▪

strojárstvo,

▪

zdravotníctvo,

▪

životné prostredie.

V tejto časti ešte budú zobrazené dve tlačidlá Filtrovať na aktiváciu nastaveného filtra a Reset na
zrušenie vyhľadávania a filtrovania. Pod nástrojmi na vyhľadávanie a filtrovanie bude zobrazený počet
vyhľadaných výsledkov a deliaca čiara. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude prázdny, pokiaľ nebudú
použité nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie. Po použití týchto nástrojov sa zobrazí zoznam
výsledkov, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

kód,

▪

názov certifikátu,

▪

kategória,

▪

vytvorený,

▪

akcie (zobraziť, upraviť).

Na základe tohto zoznamu môže tajomník alebo metodik overiť dostupnosť navrhovaného certifikátu
v číselníku. Ak tajomník alebo metodik náhradný certifikát nájde zapamätá (zapíše) si názov daného
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certifikátu a na stránke detailu návrhu certifikátu, kde daný názov zadá do select boxu ako náhradu
návrhu certifikátu.
Zároveň používateľ s rolou správca kompetenčného modelu bude mať dostupné tlačidlá Pridať
certifikát, Zobraziť a Upraviť. Tieto stránky sú popísané v ďalších kapitolách.
Správa číselníkov – Certifikáty – Pridať
Po kliknutí na tlačidlo Pridať certifikát na stránke správa číselníkov - certifikáty sa používateľovi zobrazí
stránka pridať certifikát. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 217 Návrh riešenia stránky pridať certifikát

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať certifikát. Ďalej budú umiestnené dve polia, textové pole
na zadanie názvu certifikátu a selectbox na výber kategórie. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým
budú nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na
predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – Certifikáty – Zobraziť
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť certifikát na stránke správa číselníkov - certifikáty sa používateľovi
zobrazí stránka pridať certifikát. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 218 Návrh riešenia stránky zobraziť certifikát

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Zobraziť certifikát. Ďalej budú umiestnené informácie o názve
certifikátu, priradenej kategórie a dátumy úpravy a vytvorenia. Pod nimi budú tri tlačidlá Upraviť,
ktorým môžete daný certifikát upraviť popis v nasledujúcej kapitole. Druhé tlačidlo Priradené NŠZ na
zobrazenie zoznamu NŠZ, ku ktorým je certifikát priradený. A nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na
vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – Certifikáty – Upraviť
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť certifikát na stránke správa číselníkov - certifikáty (alebo na stránke
zobrazenia certifikátu) sa používateľovi zobrazí stránka upraviť certifikát. Návrh riešenia tejto stránky
je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 219 Návrh riešenia stránky upraviť certifikát

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť certifikát. Ďalej budú umiestnené dve polia, textové
pole bude pred vyplnené a dostupná možnosť na úpravu názvu certifikátu a selectbox na zmenu
priradenej kategórie. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané
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do databázy a nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu
do databázy.
Správa číselníkov – Certifikáty – priradené NŠZ
Po kliknutí na tlačidlo Priradené NŠZ na stránke zobrazenie certifikátu sa používateľovi zobrazí stránka
Priradené NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 220 Návrh riešenia stránky priradené NŠZ k certifikátu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Priradené NŠZ. Pod názvom stránky bude zobrazený názov
certifikátu a počet výsledkov v zozname. Nasledovať bude deliaca čiara na optické rozdelenie stránky.
Zoznam vyhľadaných výsledkov bude obsahovať NŠZ s priradeným daným certifikátom. Zoznam bude
obsahovať nasledujúce položky:
▪

ID,

▪

Kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

stav NŠZ,

▪

vytvorený,

▪

akcie - zobraziť.

Po kliknutí na tlačidlo zobraziť budete presmerovaní na stránku Zobrazenie NŠZ -detail.
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4.3.10.2 Správa číselníkov – Právne predpisy
Po kliknutí na výberové pole právne predpisy alebo po kliknutí na odkaz „Vyhľadať“ v detaile návrhu
regulácie a v detaile návrhu na prax sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka:
Obrázok č. 221 Návrh riešenia stránky správa číselníkov – právne predpisy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Vyhľadávanie právneho predpisu. Ďalej budú umiestnené
nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho číselníka právnych predpisov. Tajomníci a metodici
budú mať k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v číselníku.
V tejto časti ešte budú zobrazené dve tlačidlá Filtrovať na aktiváciu nastaveného filtra a Reset na
zrušenie vyhľadávania a filtrovania. Pod nástrojmi na vyhľadávanie a filtrovanie bude zobrazený počet
vyhľadaných výsledkov a deliaca čiara. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude prázdny, pokiaľ nebudú
použité nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie. Po použití týchto nástrojov sa zobrazí zoznam
výsledkov, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

kód,

▪

názov právneho predpisu,

▪

pridaný dňa

▪

akcie (zobraziť, upraviť).
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Na základe tohto zoznamu môže tajomník alebo metodik overiť dostupnosť navrhovaného právneho
predpisu v číselníku. Ak tajomník alebo metodik náhradný právny predpis nájde zapamätá (zapíše) si
názov daného právneho predpisu a na stránkach detail návrhu regulácie a detail návrhu na prax daný
názov zadá do select boxu ako náhradu návrhu právneho predpisu.
Správa číselníkov – právny predpis – Pridať
Po kliknutí na tlačidlo Pridať certifikát na stránke správa číselníkov - právny predpis sa používateľovi
zobrazí stránka pridať právny predpis. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 222 Návrh riešenia stránky pridať právny predpis

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky právny predpis. Ďalej budú umiestnené textové pole na zadanie
názvu právneho predpisu. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú nastavené informácie
zapísané do databázy a nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez
zápisu do databázy.
Správa číselníkov – právny predpis – Zobraziť
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť právny predpis na stránke správa číselníkov - právny predpis sa
používateľovi zobrazí stránka pridať právny predpis. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 223 Návrh riešenia stránky zobraziť právny predpis

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Zobraziť právny predpis. Ďalej bude umiestnené informácie
o názve právneho predpisu a dátumy úpravy a vytvorenia. Pod ním budú tri tlačidlá Upraviť, ktorým
môžete daný certifikát upraviť popis v nasledujúcej kapitole. Druhé tlačidlo Priradené NŠZ na
zobrazenie zoznamu NŠZ, ku ktorým je právny predpis priradený. A nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť
na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – právny predpis – Upraviť
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť právny predpis na stránke správa číselníkov - právny predpis (alebo na
stránke zobrazenia právneho predpisu) sa používateľovi zobrazí stránka upraviť právny predpis. Návrh
riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 224 Návrh riešenia stránky upraviť právny predpis

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť právny predpis. Ďalej bude umiestnené pred vyplnené
textové pole a dostupná možnosť na úpravu názvu právneho predpisu. Pod ním budú dve tlačidlá
Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť
na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
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Správa číselníkov – právny predpis – priradené NŠZ
Po kliknutí na tlačidlo Priradené NŠZ na stránke zobrazenie právneho predpisu sa používateľovi zobrazí
stránka Priradené NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 225 Návrh riešenia stránky priradené NŠZ k právnemu predpisu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Priradené NŠZ. Pod názvom stránky bude zobrazený názov
právneho predpisu a počet výsledkov v zozname. Nasledovať bude deliaca čiara na optické rozdelenie
stránky. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude obsahovať NŠZ s priradeným daným právnym
predpisom. Zoznam bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

ID,

▪

kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

stav NŠZ,

▪

vytvorený,

▪

akcie - zobraziť.

Po kliknutí na tlačidlo zobraziť bude používateľ presmerovaný na stránku Zobrazenie NŠZ -detail.
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4.3.10.3 Správa číselníkov – Odborné vedomosti
Po kliknutí na výberové pole odborné vedomosti alebo po kliknutí na odkaz „Vyhľadať“ v detaile návrhu
odbornej vedomosti sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka:
Obrázok č. 226 Návrh riešenia stránky Správa číselníkov – Odborné vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Vyhľadávanie odbornej vedomosti. Ďalej budú umiestnené
nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho číselníka odborných vedomosti. Tajomníci
a metodici budú mať k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov
v číselníku. Zároveň môžu vyhľadávať odborné vedomosti podľa vytvorených kategórií odborných
vedomosti. Jednotlivé kategórie budú nasledovné:
▪

Náboženstvo a teológia,

▪

Cudzie jazyky a kultúry,

▪

Slovenský jazyk,

▪

História, filozofia a súvisiace náuky,

▪

Realizácia vzdelávania,

▪

Veda o vzdelávaní,

▪

Psychológia,

▪

Sociológia, kriminológia, demografia,

▪

Spoločenský a kultúrny zemepis, etnografia,

▪

Politológia, občianska výchova, diplomacia,

▪

Ekonómia, hospodárske vedy,
603

▪

Futurológia a prognostika,

▪

Manažment,

▪

Personalistika,

▪

Žurnalistika a spravodajstvo,

▪

Knihovníctvo, informácie, archívnictvo,

▪

Zásady a postupy marketingu,

▪

Marketing a reklama v jednotlivých odvetviach,

▪

Právne princípy, zákony, predpisy a ich výklady a význam,

▪

Činnosti v oblasti práva,

▪

Biológia a príbuzné náuky (napr. mikrobiológia, genetika, antropológia),

▪

Botanika,

▪

Zoológia,

▪

Fyzika a príbuzné náuky (napr. optika, hydromechanika, statika a i.),

▪

Chémia a príbuzné náuky (napr. biochémia),

▪

Náuky o Zemi (napr. geografia, geológia, seizmológia, meteorológia),

▪

Chemický priemysel,

▪

Potravinárstvo,

▪

Matematika a aplikovaná matematika,

▪

Štatistika,

▪

Projektovanie inf. systémov, programovanie, správa siete, opravy PC,

▪

Využívanie počítača v práci,

▪

Ekonomika firmy,

▪

Bankovníctvo,

▪

Poisťovníctvo,

▪

Účtovníctvo a dane,

▪

Administratíva,

▪

Štátna správa a samospráva,

▪

Elektrotechnika, elektronika, automatizácia, energetika,

▪

Strojárstvo a kovovýroba,

▪

Textil a odevníctvo,

▪

Obuvníctvo, spracovanie kože a kožušín,

▪

Spracovanie dreva,

▪

Spracovanie skla,

▪

Spracovanie keramiky, porcelánu a prírodného kameňa,
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▪

Výroba, opravy, nastavovanie a ladenie hudobných nástrojov,

▪

Výroba papiera,

▪

Uskutočňovanie stavieb,

▪

Obsluha stavebných strojov,

▪

Technické zariadenie budov,

▪

Architektúra,

▪

Geodézia, kartografia, topografia,

▪

Baníctvo,

▪

Plynárenstvo,

▪

Rastlinná a živočíšna výroba,

▪

Záhradníctvo,

▪

Lesníctvo,

▪

Rybárstvo,

▪

Veterinárna starostlivosť a dohľad,

▪

Reprodukcia zvierat,

▪

Ochrana životného prostredia,

▪

Nakladanie s odpadom, recyklácia,

▪

Vodné hospodárstvo,

▪

Environmentálna toxikológia,

▪

Environmentálna kontrola,

▪

Prevádzka obchodu,

▪

Predaj tovarov/služieb,

▪

Starostlivosť o vlasy a vzhľad,

▪

Starostlivosť o telo,

▪

Služby v domácnosti,

▪

Hotelierstvo, reštauračné služby a stravovanie,

▪

Cestovanie, turistika a voľný čas,

▪

Cestná doprava,

▪

Železničná doprava,

▪

Letecká doprava,

▪

Lodná doprava,

▪

Doprava špeciálnymi dopravnými prostriedkami,

▪

Poštové služby,

▪

Medicína a zdravotnícke služby,
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▪

Farmácia,

▪

Opatrovateľské služby,

▪

Sociálna práca a poradenstvo,

▪

Služby zamestnanosti,

▪

Vojsko a obrana,

▪

Policajné a bezpečnostné služby,

▪

Požiarna ochrana,

▪

Záchranárstvo,

▪

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

▪

Športy,

▪

Výtvarné a literárne umenie,

▪

Dizajn, aranžérstvo, scénografia,

▪

Umelecké remeslá,

▪

Interpretačné umenie a tvorba (hudba, spev, tanec, herectvo, modeling a i.),

▪

Polygrafia,

▪

Audiovizuálna tvorba a techniky,

▪

Výroba žiaruvzdorných a stavebných materiálov,

▪

Logistika a zasielateľstvo,

▪

Doprava a preprava,

▪

Veda a výskum,

▪

Ostat. fin. služby.

V tejto časti ešte budú zobrazené dve tlačidlá Filtrovať na aktiváciu nastaveného filtra a Reset na
zrušenie vyhľadávania a filtrovania. Pod nástrojmi na vyhľadávanie a filtrovanie bude zobrazený počet
vyhľadaných výsledkov a deliaca čiara. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude prázdny, pokiaľ nebudú
použité nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie. Po použití týchto nástrojov sa zobrazí zoznam
výsledkov, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

kód odbornej vedomosti,

▪

názov odbornej vedomosti,

▪

kategória,

▪

príznak,

▪

perspektíva,

▪

vytvorený,
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▪

akcia (zobraziť, upraviť).

Na základe tohto zoznamu môže tajomník alebo metodik overiť dostupnosť navrhovanej odbornej
vedomosti v číselníku. Ak tajomník alebo metodik náhradnú odbornú vedomosť nájde zapamätá
(zapíše) si názov danej odbornej vedomosti a na stránke detail návrhu odbornej vedomosti daný názov
zadá do select boxu ako náhradu návrhu odbornej vedomosti.
Správa číselníkov – odborné vedomosti – Zobraziť
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť právny predpis na stránke správa číselníkov - právny predpis sa
používateľovi zobrazí stránka pridať právny predpis. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 227 Návrh riešenia stránky zobraziť odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Zobraziť odbornú vedomosť. Ďalej bude umiestnené informácie
o názve odbornej vedomosti, kód, príznak, sektorová rada a dátumy úpravy a vytvorenia. Pod nimi
budú tri tlačidlá Upraviť, ktorým môžete daný certifikát upraviť popis v nasledujúcej kapitole. Druhé
tlačidlo Priradené NŠZ na zobrazenie zoznamu NŠZ, ku ktorým je odborná vedomosť priradená. A
nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – odbornú vedomosť – Upraviť
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť odbornú vedomosť na stránke správa číselníkov - odborná vedomosť
(alebo na stránke zobrazenia odbornej vedomosti) sa používateľovi zobrazí stránka upraviť odbornú
vedomosť. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 228 Návrh riešenia stránky upraviť odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť odbornú vedomosť. Ďalej bude umiestnené pred
vyplnené pole kategória OV ďalej pred vyplnené textové pole a dostupná možnosť na úpravu názvu
odbornej vedomosti. Nasledovať budú polia pre príznak a sektorovú radu k príznaku sektorová. Pod
nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec je
zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – odbornú vedomosť – priradené NŠZ
Po kliknutí na tlačidlo Priradené NŠZ na stránke zobrazenie odbornej vedomosti sa používateľovi
zobrazí stránka Priradené NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 229 Návrh riešenia stránky priradené NŠZ k odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Priradené NŠZ. Pod názvom stránky bude zobrazený názov
právneho predpisu a počet výsledkov v zozname. Nasledovať bude deliaca čiara na optické rozdelenie
stránky. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude obsahovať NŠZ s priradenou danou odbornou
vedomosťou. Zoznam bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

ID,

▪

kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

stav NŠZ,

▪

vytvorený,

▪

akcie - zobraziť.

Po kliknutí na tlačidlo zobraziť bude používateľ presmerovaný na stránku Zobrazenie NŠZ - detail.

4.3.10.4 Správa číselníkov – Odborné zručnosti
Po kliknutí na výberové pole odborné zručnosti alebo po kliknutí na odkaz „Vyhľadať“ v detaile návrhu
odbornej zručnosti sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka:
Obrázok č. 230 Návrh riešenia stránky Správa číselníkov – Odborné zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Vyhľadávanie odbornej zručnosti. Ďalej budú umiestnené
nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho číselníka odborných zručnosti. Tajomníci a metodici
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budú mať k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v číselníku. Zároveň
môžu vyhľadávať odborné zručnosti podľa vytvorených kategórií odborných zručnosti. Jednotlivé
kategórie budú nasledovné:
▪

Riadenie jednotlivých úsekov a útvarov,

▪

Koordinačné činnosti, projektové riadenie, riadenie prierezových činností,

▪

Velenie,

▪

Odborné práce s textom,

▪

Vyplňovanie, evidovanie, zaraďovanie, triedenie, vyhľadávanie,

▪

Meranie, skúšanie, testovanie,

▪

Výpočty, oceňovanie, kalkulovanie,

▪

Analyzovanie, diagnostikovanie,

▪

Posudzovanie, kontrola,

▪

Vymýšľanie, vyvíjanie, projektovanie, konštruovanie, programovanie,

▪

Spracovávanie plánov, koncepcií, metodík, postupov , ich voľba,

▪

Orientácia v dokumentoch,

▪

Poskytovanie rád a informácií,

▪

Vybavovanie, zariaďovanie, dojednávanie,

▪

Obchodovanie,

▪

Účtovanie, vyplácanie, zmenárenstvo,

▪

Zastupovanie niečích záujmov,

▪

Výchova, vzdelávanie, trénovanie, výcvik, prednášanie,

▪

Starostlivosť, ošetrovanie, liečenie,

▪

Tvarovanie a tvarové úpravy ručné, ručnými nástrojmi a ručnými zariadeniami,

▪

Povrchové úpravy ručnými nástrojmi a pomôckami,

▪

Zostavovanie, montovanie, spojovanie, zmiešavanie,

▪

Nastavovanie, oživovanie, opravy a údržba,

▪

Upratovanie, umývanie, čistenie,

▪

Manipulácia s predmetmi a materiálmi,

▪

Pestovanie,

▪

Chov,

▪

Obsluha výrobných strojov, zariadení a liniek,

▪

Obsluha automatizovaných (programovateľných) výrobných strojov, zariadení a pracovísk,

▪

Obsluha riadiaceho panelu energetických procesov,
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▪

Obsluha nevýrobných zariadení,

▪

Riadenie a obsluha pojazdných pracovných strojov,

▪

Riadenie dopravných prostriedkov,

▪

Záchranárstvo,

▪

Ochrana a ostraha,

▪

Boj, lov,

▪

Šport, telovýchova,

▪

Maliarska a sochárska tvorba,

▪

Hudobná, dramatická, filmová a literárna tvorba,

▪

Umelecká interpretácia a vystupovanie,

▪

Moderovanie, hlásateľstvo,

▪

Ostatné organizačné a koordinačné činnosti,

▪

Riadenie predajných a marketingových činností.

V tejto časti ešte budú zobrazené dve tlačidlá Filtrovať na aktiváciu nastaveného filtra a Reset na
zrušenie vyhľadávania a filtrovania. Pod nástrojmi na vyhľadávanie a filtrovanie bude zobrazený počet
vyhľadaných výsledkov a deliaca čiara. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude prázdny, pokiaľ nebudú
použité nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie. Po použití týchto nástrojov sa zobrazí zoznam
výsledkov, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

Kód odbornej zručnosti,

▪

názov odbornej zručnosti,

▪

kategória,

▪

príznak,

▪

perspektíva,

▪

vytvorený,

▪

akcia (zobraziť, upraviť).

Na základe tohto zoznamu môže tajomník alebo metodik overiť dostupnosť navrhovanej odbornej
zručnosti v číselníku. Ak tajomník alebo metodik náhradnú odbornú zručnosť nájde zapamätá (zapíše)
si názov danej odbornej zručnosti a na stránke detail návrhu odbornej zručnosti daný názov zadá do
select boxu, ako náhradu návrhu odbornej zručnosti a použije tlačidlo Uložiť.
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Správa číselníkov – odborné zručnosti – Zobraziť
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť odborné zručnosti na stránke správa číselníkov - odborné zručnosti sa
používateľovi zobrazí stránka pridať právny predpis. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 231 Návrh riešenia stránky zobraziť odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Zobraziť odbornú zručnosť. Ďalej bude umiestnené informácie
o názve odbornej zručnosti, kód, príznak, sektorová rada a dátumy úpravy a vytvorenia. Pod nimi budú
tri tlačidlá Upraviť, ktorým môžete daný certifikát upraviť popis v nasledujúcej kapitole. Druhé tlačidlo
Priradené NŠZ na zobrazenie zoznamu NŠZ, ku ktorým je odborná zručnosť priradená. A nakoniec je
zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – odbornú zručnosť – Upraviť
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť odbornú zručnosť na stránke správa číselníkov - odborná zručnosť (alebo
na stránke zobrazenia odbornej zručnosti) sa používateľovi zobrazí stránka upraviť odbornú zručnosť.
Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 232 Návrh riešenia stránky upraviť odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť odbornú zručnosť. Ďalej bude umiestnené pred
vyplnené pole kategória OZ a OV, pokračovať bude pred vyplnené textové pole a dostupná možnosť
na úpravu názvu odbornej zručnosti. Nasledovať budú polia pre príznak a sektorovú radu k príznaku
sektorová. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy
a nakoniec je zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.
Správa číselníkov – odbornú zručnosť – priradené NŠZ
Po kliknutí na tlačidlo Priradené NŠZ na stránke zobrazenie odbornú zručnosť sa používateľovi zobrazí
stránka Priradené NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 233 Návrh riešenia stránky priradené NŠZ k odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Priradené NŠZ. Pod názvom stránky bude zobrazený názov
právneho predpisu a počet výsledkov v zozname. Nasledovať bude deliaca čiara na optické rozdelenie
stránky. Zoznam vyhľadaných výsledkov bude obsahovať NŠZ s priradenou danou odbornou
zručnosťou. Zoznam bude obsahovať nasledujúce položky:
▪

ID,

▪

kód/revízia NŠZ,

▪

názov NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

stav NŠZ,

▪

vytvorený,

▪

akcie - zobraziť.

Po kliknutí na tlačidlo zobraziť bude používateľ presmerovaný na stránku Zobrazenie NŠZ - detail.

Navrhované úpravy dátového modelu
V sledovanom období sa upravovali časti dátového modelu vzhľadom na doplnenie nových modulov
a úpravy už nasadených modulov. Zároveň sa vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhu riešenia,
respektíve úprav a nasadení nových funkcionalít do IS SRI. Zároveň sa robila kontrola dát
v kompetenčnom modeli na základe zistenia odchýlky od štandardného kódu pre odborné vedomosti
a zručnosti. Samozrejme dátový model nezískal finálnu podobu a vzhľadom na ďalšie pripravované
moduly budú navrhnuté úpravy a rozšírenia dátového a relačného modelu.

4.4.1 Relačný model
Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby
zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú vytvárané
napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň jednoznačné spojenie
zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide o relačné modely, ktoré využívajú už
pripravené dátové tabuľky a ich dáta alebo sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania projektu v rámci
konkrétnych úloh z harmonogramu.
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4.4.1.1 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – návrhy a správa
návrhov
Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ – návrhy a správa návrhov ako bol
nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcich schémach podľa jednotlivých
oblastí.
Schéma č. 5

Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ – návrhy – odborné zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 6

Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ – návrhy – odborné vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 7

Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ – návrhy – regulácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 8

Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ – návrhy – certifikáty

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 9

Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ – návrhy – prax

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Finálne posúdenie návrhov na aktualizáciu SK ISCO-08 Hodnotiacou
komisiou
Hodnotiacej komisii na aktualizáciu SK ISCO-08 (ďalej len „Hodnotiaca komisia“) bola dňa 2.6.2020
elektronicky zaslaná v poradí tretia, najpočetnejšia skupina návrhov sektorových rád, ktoré boli
popísané v Priebežnej správe č. 6. Rokovanie Hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 16.6.2020 a záznam
z rokovania tvorí Prílohu č. 63. Realizačný tím SRI v predstihu vyhodnotil individuálne posúdenie
návrhov zo strany všetkých členov Hodnotiacej komisie a priamo na rokovaní boli prerokované len
otvorené návrhy na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08, teda návrhy pri ktorých nedošlo k zhode.
Taktiež prebehlo pilotné overenie aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08, z ktorého pribudli tri nové
návrhy na doplnenie zamestnaní:
•

Špecialista uvádzania systémov a zariadení do prevádzky,

•

Špecialista treasury (okrem bankového),

•

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti IKT.

Na základe konzultácie s pani Ing. Martou Mravcovou bol upravený názov podskupiny 7127 Mechanici
klimatizačných a chladiarenských zariadení na Mechanici, opravári klimatizačných a chladiarenských
zariadení, aby názov korešpondoval s jednotkou zamestnania, ktorá je jej súčasťou.
Vyhodnotenie poslednej skupiny návrhov je kvantifikované v nasledujúcom grafe a v nižšie uvedenej
tabuľke sú uvedené konkrétne riešenia jednotlivých návrhov v poradí schválené a neschválené.
Graf č. 80

Vyhodnotenie poslednej skupiny návrhov Hodnotiacou komisiou
11

Schválené
Neschválené

79
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 70
Kód
SK ISCO-08
1219011
1321021
1330004

Vyhodnotenie návrhov Hodnotiacou komisiou
Typ návrhu
Doplniť
Doplniť
Doplniť

2132001

Zmena názvu

2132002

Zmena názvu

2132017
2132018
2132019
2133008
2141050
2149039
2149040
2149041
2149042

Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

2151027

Doplniť

2212066

Zmena názvu

2269001
2269002
2413033
2413034
2413035

Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

Znenie návrhu
Riadiaci pracovník (manažér) kvality
Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Špecialista v rastlinnej výrobe
Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
Špecialista v živočíšnej výrobe
Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
Poradca pre poľnohospodárstvo
Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu
Špecialista 3D tlače materiálov
Špecialista robotiky
Pyrotechnik
Špecialista uvádzania systémov a zariadení do prevádzky
Špecialista mikrosystémov
Špecialista mikroelektromechanických systémov
Hygienik lekár
Lekár hygienik/ lekár vo verejnom zdravotníctve
Arteterapeut, Muzikoterapeut
Animoterapeut
Špecialista finančných inovácií
Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
Špecialista treasury (okrem bankového)
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Rozhodnutie Hodnotiacej
komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO-08
2421016
2421017
2421018
2423009
2431009
2432004

Typ návrhu
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

2432005

Doplniť

2433006
2511005
2511006
2511007
2511008
2512003

Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

2513003

Doplniť

2513004
2521005
2521006
2529004

Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

2529005

Doplniť

2619017

Doplniť

2619018
2642012
3116010

Doplniť
Doplniť
Doplniť

Znenie návrhu
Špecialista digitálnej transformácie
Špecialista pružných pracovných procesov
Prevádzkový špecialista
Poradca pre vekový manažment
Špecialista internetového predaja
Správca Špecialista sociálnych sietí
Špecialista pre CSR
Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR)
Špecialista popredajných služieb
Dizajnér inteligentných riešení
IT audítor
Manažér digitálnych služieb
Vedecko-výskumný pracovník v oblasti IKT
Špecialista vývoja systémov (DevOps)
Digital Content Manager (správca digitálneho obsahu)
Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)
Špecialista vývoja používateľských rozhraní
Dátový analytik
Dátový vedec
Etický hacker
Forenzný špecialista v IT
Digitálny forenzný špecialista
Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi (compliance)
Špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (compliance)
Správca konkurznej podstaty
Bloger / vloger (vrátane youtuberov)
Laborant prípravy suroviny
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Rozhodnutie Hodnotiacej
komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO-08
3118002
3119041
3119042
3119043
3119044
3119045
3119046
3122018
3142009
3222001
3222002
3240005
3341005
3433007
3435023
4419003
5141002
5142010
5142011

Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Zmena kódu
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť
Doplniť

5414007

Zmena názvu

5414008

Zmena názvu

5419006

Doplniť

6113002

Zmena názvu

7127

Zmena názvu

Typ návrhu

Znenie návrhu
Technik 3D tlače materiálov
Vedúci logistiky
Tribotechnik
Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov
Procesný technik
Technik robotiky
Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
Technik pre precízne poľnohospodárstvo
Pôrodná ambulantná asistentka
Asistentka ženy počas tehotenstva a pôrodu (dula)
Kynológ
Vedúci sekretariátu, kancelárie
Digitalizátor
Vykonávanie ohňostrojných prác, Odpaľovač ohňostrojov
Administratívny pracovník v oblasti marketingu
Barber
Pracovník wellness a spa centra
Podológ
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
Operátor pultu centrálnej ochrany
Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)
Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Záhradník a pestovateľ kvetov, florista
Záhradník a pestovateľ okrasných rastlín a drevín
Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
Mechanici, opravári klimatizačných a chladiarenských zariadení
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Rozhodnutie Hodnotiacej
komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO-08

Typ návrhu

7127000

Zmena názvu

7233011

Doplniť

7233012

Doplniť

7312002

Zmena názvu

7413002

Zmena názvu

7544001
7544002
9129001
7544004
7544999
7544003
8189007
8219006
8322004
8322006
8322007
9121001
9121002
9121005

Zlúčiť
Zlúčiť
Zlúčiť
Výsledok zlúčenia
doplnenie 999
Vyradiť
Doplniť
Vyradiť
Rozdeliť
Výsledok rozdelenia
Výsledok rozdelenia
Zlúčiť
Zlúčiť
Výsledok zlúčenia

9129003

Doplniť

1439005

Vyradiť
Doplniť
Doplniť

Znenie návrhu
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení
Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
Agromechatronik
Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení (okrem drevoobrábacích,
textilných a odevných)
Ladič hudobných nástrojov
Ladič a údržbár hudobných nástrojov
Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia
Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
Dezinsektor
Deratizér (likvidátor škodcov)
Dezinfektor (likvidátor chorôb)
Likvidátor chorôb a škodcov
Likvidátor škodcov a buriny inde neuvedený
Likvidátor buriny
Operátor robotiky
Montážny pracovník výroby autosedačiek
Vodič sanitného motorového vozidla
Vodič dopravnej zdravotnej služby
Vodič ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Ručný práč
Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
Ručný práč, detašér
Obsluha čistiaceho stroja
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o
ľudské telo
Špecialista Administrátor technických predpisov a noriem
Business Development Manažér
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Rozhodnutie Hodnotiacej
komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Schválené

Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Schválené
Schválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené

Kód
SK ISCO-08
2431003

Typ návrhu

Znenie návrhu

7233003
7233004
7411001
7541000

Vyradiť
Doplniť
Zlúčiť
Zlúčiť
Zmena názvu
Zmena názvu

8157000

Zmena názvu

8212001

Zlúčiť
Zmena názvu /
nakoniec zlúčenie
Zlúčiť
Vyradiť

Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
Odborný pracovník podnikový ekonóm
Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
Stavebný a prevádzkový elektrikár na Montér elektrických inštalácií
Pracovný potápač na Potápač na výkon prác
Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni na Pracovník obsluhy zariadení v práčovni
a čistiarni
Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení

8212002
8212003
9329015

Rozhodnutie Hodnotiacej
komisie
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení

Neschválené

Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe

Neschválené

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Aktualizovaná verzia SK ISCO-08
Hodnotiaca komisia v priebehu pol roka hodnotila tri skupiny návrhov, z ktorých vznikla aktualizovaná
verzia klasifikácie SK ISCO-08, ktorá bola ŠÚ SR zaslaná 16.7.2020. Žiadosť o vydanie aktualizovanej
verzie SK ISCO-08 je uvedená v Prílohe č. 64 a aktualizovaná verzia klasifikácie SK ISCO-08 je v Prílohe
č. 65.
Najviac návrhov vzišlo od expertov sektorových rád, ďalej z analýzy informačných zdrojov, najmä
z klasifikácií zamestnaní iných krajín, klasifikácie ESCO, z pomocného nástroja pre spravodajské
jednotky www.HISCO.sk, z poznatkov zamestnancov kontaktného centra pre respondentov
štatistických zisťovaní, z pracovných portálov na nahlasovanie voľných pracovných miest a zo zoznamu
regulovaných povolaní v SR. Možno konštatovať, že nebol opomenutý žiaden významný informačný
zdroj a Realizačný tím SRI podrobil analýze najviac zdrojov v histórii aktualizovania/revidovania
klasifikácií zamestnaní.
Na doplnenie bolo schválených 127 jednotiek zamestnaní, ktoré zahŕňajú vytvorenie nových jednotiek
zamestnaní (111), vytvorenie jednotiek zamestnaní po rozdelení jednotiek zamestnaní (8), vytvorenie
jednotiek zamestnaní zlúčením (6) a vytvorenie jednotiek zamestnaní s kódom XXXX999 inde
neuvedený (2).
Na vyradenie bolo schválených 28 jednotiek zamestnaní. Samotné vyradenie sa týka deviatich
jednotiek zamestnaní, ktoré stratili význam z dôvodu, že dané zamestnania sa už nevyskytujú alebo
dané zamestnania možno považovať za podskupinu inej jednotky zamestnania. Vyradených bolo
taktiež 15 jednotiek zamestnaní z dôvodu zlúčenia a štyri z dôvodu rozdelenia jednotiek zamestnaní.
Názov jednotky zamestnania, resp. kód sa zmenil v 34 prípadoch. Menil sa najmä názov jednotky
zamestnania, a to v 27 prípadoch. Názov podskupiny sa zmenil v dvoch prípadoch a kód bol upravený
v piatich prípadoch z dôvodu doplnenia jednotky zamestnania do podskupiny, v ktorej bola doteraz len
jedna jednotka zamestnania s kódom xxxx000. Doplnením ďalšej jednotky zamestnania sa v zmysle
klasifikačných pravidiel musel zmeniť kód na xxx001.
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4.6.1 Vplyv aktualizácie na hlavné triedy
Klasifikácia SK ISCO-08 sa skladá z 10 hlavných tried. V nižšie uvedenej tabuľke sú znázornené zmeny v
jednotlivých hlavných triedach klasifikácie SK ISCO-08 v členení doplnené jednotky zamestnaní,
vyradené jednotky zamestnaní, zmena názvu/kódu jednotky zamestnania a počet jednotiek
zamestnaní.
Tabuľka č. 71

Zmeny v SK ISCO-08 podľa hlavných tried klasifikácie

HT

Názov hlavnej triedy

Doplnenie

Vyradenie

1
2
3
4
5

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Špecialisti
Technici a odborní pracovníci
Administratívni pracovníci
Pracovníci v službách a obchode
Kvalifikovaní pracovníci v
poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
Operátori a montéri strojov a zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Príslušníci ozbrojených síl
Spolu

7
70
27
1
8

4
5
7
0
0

Zmena
názvu/kódu
1
11
11
0
3

0

0

1

36

8
4
2
0
127

3
6
3
0
28

6
1
0
0
34

254
161
88
23
2411

6
7
8
9
0

Počet j.z.*
208
856
558
70
157

Zdroj: TREXIMA Bratislava
* jednotka zamestnania

Dopĺňanie nových jednotiek zamestnaní je najdôležitejšou časťou procesu aktualizácie klasifikácie SK
ISCO-08. Najpočetnejšou hlavnou triedou sú Špecialisti, ktorá obsahuje spolu 856 jednotiek
zamestnaní. Špecialisti tvoria 35,5% z celkového počtu jednotiek zamestnaní a predstavujú viac ako
polovicu všetkých nových jednotiek zamestnaní 55,12%. Je to spôsobené doplnením zamestnaní, ktoré
vznikajú v súvislosti s technologickým pokrokom a inováciami. Nasleduje hlavná trieda Technici a
odborní pracovníci, ktorá spolu so Špecialistami tvorí až 75% nových jednotiek zamestnaní.
Na druhej strane v hlavnej triede Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
nedošlo k žiadnej početnej zmene okrem jednej úpravy názvu. Treba podotknúť, že boli doplnené štyri
jednotky zamestnaní špecialistov v poľnohospodárstve, ktoré sú zaradené medzi Špecialistami. V
hlavnej triede Administratívni pracovníci a hlavnej triede Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci došlo k
pridaniu jednej, respektíve dvoch zamestnaní, čo svedčí o tom, že v týchto hlavných triedach
nedochádza k vzniku nových zamestnaní.
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Graf č. 81

Doplnenie nových jednotiek zamestnaní podľa hlavných tried SK ISCO-08
4; 3%
2; 2%
8; 6%

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci

7; 6%

Špecialisti
8; 6%

1; 1%

Technici a odborní pracovníci
Administratívni pracovníci
Pracovníci v službách a obchode

27; 21%
70; 55%

Kvalifikovaní pracovníci a
remeselníci
Operátori a montéri strojov a
zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci

Zdroj: TREXIMA Bratislava

K vyradeniu jednotiek zamestnaní došlo iba v šiestich hlavných triedach. V nadpolovičnej väčšine
prípadov to bolo spôsobené zlučovaním jednotiek zamestnaní. Zlúčenia sa týkali najmä hlavných tried
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, Operátori a montéri strojov a zariadení, Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci. Samotné vyradenie jednotiek zamestnaní sa týkalo predovšetkým hlavnej triedy Technici a
odborní pracovníci, kde boli vyradené zamestnania, ktoré zastrešujú špecialisti v hlavnej triede
Špecialisti.

627

Graf č. 82

Vyradenie jednotiek zamestnaní podľa hlavných tried SK ISCO-08

3; 11%

Zákonodarcovia, riadiaci
pracovníci

4; 14%

Špecialisti
Technici a odborní pracovníci

6; 21%
5; 18%

Kvalifikovaní pracovníci a
remeselníci
Operátori a montéri strojov a
zariadení

3; 11%

Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci

7; 25%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.6.2 Vplyv aktualizácie na podskupiny klasifikácie SK ISCO-08
Z celkového počtu 436 podskupín sa aktualizácia týkala 84 podskupín klasifikácie SK ISCO-08. Aj na
podskupinách vidieť, že najviac dotknutých podskupín je z hlavnej triedy Špecialisti (34) a z hlavnej
triedy Technici a odborní pracovníci (21). Najviac jednotiek zamestnaní bolo doplnených v podskupine
2149 Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
a v podskupine 3119 Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. V oboch
podskupinách spolu 16 jednotiek zamestnaní najmä z dôvodu, že do týchto podskupín sa zaraďujú
zamestnania, ktoré sú prierezové a využívané vo viacerých sektoroch.
Podskupiny s najväčším počtom doplnených nových jednotiek zamestnaní:
▪

Podskupiny, v ktorých bolo doplnených osem nových jednotiek zamestnaní:
- 2149 Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
- 3119 Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení

▪

Podskupiny, v ktorých boli doplnené štyri nové jednotky zamestnaní:
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- 2132 Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
- 2151 Elektroinžinieri a špecialisti energetici
- 2511 Systémoví analytici
▪

Podskupiny, v ktorých boli doplnené tri nové jednotky zamestnaní:
- 2145 Chemickí špecialisti
- 2166 Grafickí a multimediálni dizajnéri
- 2262 Farmaceuti
- 2413 Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných
finančných služieb
- 2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
- 2521 Dizajnéri a správcovia databáz

Tabuľka č. 72

kód

Vplyv aktualizácie SK ISCO-08 na podskupiny
Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší
11 predstavitelia podnikov a organizácií
111 Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci
1111 Zákonodarcovia
1112 Vysokí štátni úradníci
Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych
1113 celkov
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a
1114 príbuzných organizácií
112 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
1120 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych,
12 podporných a obchodných činností
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a
121 podporných činností
1211 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
1212 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a
1213 plánovania
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a
1219 podporných činností inde neuvedení
Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu
122 a vývoja
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
0

0
0

0
1

3
14

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

6

0
0

0
0

0
0

7
6

0

0

0

8

2

0

0

12

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a
1221 marketingu
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s
1222 verejnosťou
1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v
13 špecializovaných službách
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve,
131 lesníctve a rybárstve
Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a
1311 lesníctve
1312 Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve,
132 doprave, logistike a poštových službách
1321 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a
1322 geologickom prieskume
1323 Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve
Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a
1324 poštových službách
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a
133 komunikačných technológií
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a
1330 komunikačných technológií
134 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách
1341 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o deti
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej
1342 starostlivosti
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o
1343 starších ľudí
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej
1344 starostlivosti
1345 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a
1346 poisťovníctve
Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách
1349 inde neuvedení
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích, reštauračných,
14 obchodných a v ostatných službách
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v
141 reštauračných zariadeniach
1411 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
1412 Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a
142 maloobchode
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

0

4

0
0

0
0

0
0

3
4

0
0

0
0

0
0

10
1

2

0

0

21

0
0

0
0

0
0

2
3

0

0

0

10

1

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

13

0

0

0

2

0
1

0
2

0
0

2
8

0

0

0

9

0

0

0

10

1
0

2
0

0
0

4
7

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a
1420 maloobchode
143 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách
Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a
1431 kultúrnych zariadeniach
Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde
1439 neuvedení
2 Špecialisti
21 Špecialisti v oblasti vedy a techniky
211 Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied
2111 Fyzici a astronómovia
2112 Meteorológovia
2113 Chemici (okrem chemického inžinierstva)
2114 Geológovia a geofyzici
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a
212 štatistiky
Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a
2120 štatistiky
213 Špecialisti v oblasti biologických vied
Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných
2131 odboroch
Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a
2132 akvakultúry
Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem
2133 priemyselnej ekológie)
Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti
214 elektrotechnológií)
2141 Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
2142 Stavební špecialisti
2143 Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
2144 Strojárski špecialisti
2145 Chemickí špecialisti
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle
2146 a príbuzných odboroch
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v
2149 oblasti elektrotechnológií)
215 Špecialisti v oblasti eletrotechnológií
2151 Elektroinžinieri a špecialisti energetici
2152 Špecialisti elektronických zariadení
2153 Špecialisti v oblasti telekomunikácií
216 Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri
2161 Stavební architekti
2162 Krajinní a záhradní architekti
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

0

1

0

0

0

7

0

0

0

12

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

12
4
7
10

0

0

0

6

0

0

0

11

4

0

2

20

2

0

0

9

5
1
1
0
3

2
0
0
0
0

0
0
0
0
0

49
18
6
9
11

0

0

0

22

8

0

0

43

4
0
0

0
0
0

3
0
0

27
1
9

0
0

0
0

0
0

1
4

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

2163
2164
2165
2166
22
221
2211
2212
222
2221
2222
223
2230
224
2240
225
2250
226
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2269
23
231
2310
232
2320
233
2330
234
2341
2342

Dizajnéri a módni návrhári
Urbanisti a projektanti dopravy
Kartografi a geodeti
Grafickí a multimediálni dizajnéri
Špecialisti v zdravotníctve
Lekári
Všeobecní lekári
Lekári špecialisti
Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve
Špecialisti v ošetrovateľstve
Špecialisti v pôrodníctve
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
Paramedici
Paramedici
Veterinárni lekári
Veterinárni lekári
Ostatní špecialisti v zdravotníctve
Zubní lekári
Farmaceuti
Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci
Fyzioterapeuti
Špecialisti na výživu a dietetiku
Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
Špecialisti v optometrii
Liečební pedagógovia
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Vysokoškolskí učitelia
Vysokoškolskí učitelia
Majstri a lektori prípravy na povolanie
Majstri a lektori prípravy na povolanie
Učitelia v stredných školách
Učitelia v stredných školách
Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach
Učitelia v základných školách
Učitelia v predškolských zariadeniach
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a
235 vzdelávaní
2351 Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania
Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno2352 vzdelávacími potrebami
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
2
6
0
4
0
3
0
8

1
0
0
3

0
0
0
0

0
0

0
0

0
1

7
75

0
0

0
0

0
0

16
5

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0
3
0
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
1

6
13
10
10
5
2
1
3

0

0

0

6

0

0

0

3

0

0

0

3

0
0

0
0

0
0

2
2

1

0

0

8

0

0

0

2

Dopl- Vyranenie denie

kód

Názov SK ISCO-08

2353
2354
2355
2356

Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl
Lektori hudby
Lektori umenia
Lektori informačných technológií
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
inde neuvedení
Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných
činností
Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a
ostatných finančných služieb
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
Finanční a investiční poradcovia a agenti
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva,
poisťovníctva a ostatných finančných služieb
Špecialisti v oblasti riadenia a správy
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
Špecialisti v oblasti personalistiky
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s
verejnosťou
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
Špecialisti pre styk s verejnosťou
Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a
komunikačných technológií)
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných
technológií
Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných
technológií
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií
Systémoví analytici
Vývojári softvéru
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
Aplikační programátori
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí
Dizajnéri a správcovia databáz
Správcovia systémov
Špecialisti v oblasti počítačových sietí
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde
neuvedení
Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
Špecialisti v oblasti práva

2359
24
241
2411
2412
2413
242
2421
2422
2423
2424
243
2431
2432
2433
2434
25
251
2511
2512
2513
2514
2519
252
2521
2522
2523
2529
26
261
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
0
2
0
2
0
2
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1

0

0

13

0
0

0
0

0
0

16
4

3

0

0

36

3
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

19
23
10
1

1
2

0
0

0
0

10
5

2

0

0

7

0

0

0

1

4
1
2
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
3
4
1
2

3
0
0

0
0
0

0
0
0

6
2
1

2

0

0

6

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

2611 Právnici
2612 Sudcovia
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného
2619 poistenia inde neuvedení
262 Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori
2621 Archivári, kurátori a pamiatkari
2622 Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
263 Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike
2631 Špecialisti v oblasti ekonómie
2632 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
2633 Filozofi, historici a politológovia
2634 Psychológovia a psychoterapeuti
2635 Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
2636 Špecialisti v oblasti religionistiky
264 Spisovatelia, novinári a jazykovedci
2641 Spisovatelia a podobní autori
2642 Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
2643 Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
265 Tvoriví a interpretační umelci
2651 Výtvarní umelci
2652 Hudobníci, speváci a skladatelia
2653 Tanečníci a choreografi
2654 Režiséri, producenti a dramaturgovia
2655 Herci
2656 Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
2659 Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
3 Technici a odborní pracovníci
31 Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky
311 Technici vo fyzikálnych a technických vedách
3111 Technici v chemických a fyzikálnych vedách
3112 Stavební technici
3113 Elektrotechnici a energetici
3114 Elektronici
3115 Strojárski technici
3116 Chemickí technici
3117 Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
3118 Technickí kresliči
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde
3119 neuvedení
312 Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
0
15
0
3

1
0

0
0

2

0

0

19

1
0

0
0

0
0

9
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7
9
4
11
19
12

0
1
0

0
0
0

0
0
0

7
13
8

0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5
14
9
6
3
3
5

0
0
2
1
0
3
0
2

2
0
0
2
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1

8
9
35
4
8
10
13
3

8

0

0

44

kód

3121
3122
3123
313
3131
3132
3133
3134
3135
3139
314
3141
3142
3143
315
3151
3152
3153
3154
3155
32
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
323
3230
324
3240
325
3251

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08
Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom,
zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
Majstri (supervízori) v stavebníctve
Technici procesu výroby (dispečeri)
Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a
vodárenstve
Dispečeri v chemickom priemysle
Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle
Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a akvakultúry
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
Technici v lesníctve a akvakultúre
Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave
Lodní technici
Kapitáni a lodivodi
Leteckí piloti a pomocní technici
Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej
doprave
Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej
doprave
Odborní pracovníci v zdravotníctve
Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie
Rádiologickí technici
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
Farmaceutickí laboranti
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve
Zdravotné sestry
Pôrodné asistentky
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej
medicíny
Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej
medicíny
Veterinárni technici a asistenti
Veterinárni technici a asistenti
Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve
Zubní asistenti a dentálni hygienici
635

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
1
0

0
0
0

0
0
0

5
18
1

0

0

0

8

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

17
1
2
1
6

0
1
0

0
0
0

0
0
1

3
10
16

0
0
1

0
0
2

0
0
0

4
5
4

0

0

1

5

0

0

0

3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
18
7
4

0
1

0
0

0
1

3
2

0

0

0

1

1

0

0

6

0

0

0

2

kód

3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
33
331
3311
3312
3313
3314
3315
332
3321
3322
3323
3324
333
3331
3332
3333
3334
3339
334
3341
3342
3343
3344
335
3351
3352
3353

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a
zdravotného poistenia
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
Oční optici
Fyzioterapeutickí asistenti
Praktické sestry (zdravotnícki asistenti)**
Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci
Zdravotnícki záchranári
Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení
Odborní pracovníci administratívnych, podporných a
obchodných činností
Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva,
ostatných finančných služieb a matematiky
Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu
s cennými papiermi
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových
produktov
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
Odhadcovia a likvidátori škôd
Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
Obchodní zástupcovia
Nákupcovia
Obchodní sprostredkovatelia
Sprostredkovatelia obchodných služieb
Prepravní a colní agenti
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti
služieb zamestnanosti
Realitní makléri
Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
Odborní asistenti v administratíve
Supervízori v administratíve
Administratívni pracovníci v oblasti práva
Odborní administratívni asistenti
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych
zariadeniach
Odborní pracovníci vo verejnej správe
Colníci
Odborní pracovníci v daňovej oblasti
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
636

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
1
0
0

0
0
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0
0
4
0
0
0

3
4
1
2
3
7
3
1

0

0

0

0

0

0

8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9
8
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

10
1
2
1

0
0

0
0

0
0

2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
1
8

1
0
0

0
0
0

0
0
0

6
2
1

0

0

0

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
7
15

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných
3354 oprávnení
3355 Policajní vyšetrovatelia
3359 Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
34 a podobní pracovníci
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a
341 religionistiky
3411 Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
3413 Odborní pracovníci v oblasti religionistiky
342 Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes
3421 Športovci
3422 Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
3423 Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít
343 Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva
3431 Fotografi
3432 Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách,
3433 knižniciach a archívoch
3434 Šéfkuchári
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde
3435 neuvedení
Technici v oblasti informačných a komunikačných
35 technológií
Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a
351 komunikačných technológií
Technici prevádzky informačných a komunikačných
3511 technológií
Technici užívateľskej podpory informačných a
3512 komunikačných technológií
3513 Technici počítačových sietí a systémov
3514 Weboví technici
3521 Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
3522 Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
4 Administratívni pracovníci
41 Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia
411 Všeobecní administratívni pracovníci
4110 Všeobecní administratívni pracovníci
412 Sekretárky
4120 Sekretárky
413 Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami
4131 Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
637

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
0
0

0
0
0

0
0
1

7
3
28

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
9
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
7
4

0
0

0
0

0
0

3
2

1
0

0
0

0
0

8
1

1

0

0

23

0

0

0

4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
26
1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

Dopl- Vyranenie denie

kód

Názov SK ISCO-08

4132
42
421
4211

Operátori dát
Administratívni pracovníci v zákazníckych službách
Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách
a herniach
Pracovníci v záložniach a veritelia
Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci
Pracovníci informačných služieb
Pracovníci turistických informačných centier, cestovných
kancelárií a agentúr
Pracovníci kontaktných informačných centier
Operátori telefónnych ústrední
Hoteloví recepční
Informátori
Recepční (okrem hotelových)
Anketári, prieskumníci trhu
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových
údajov
Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov
Administratívni pracovníci v účtovníctve
Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a
poisťovníctva
Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
Administratívni pracovníci v skladoch a doprave
Pracovníci v sklade
Administratívni pracovníci vo výrobe
Administratívni pracovníci v doprave
Ostatní pomocní administratívni pracovníci
Ostatní pomocní administratívni pracovníci
Knihovníci
Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových
služieb
Kódovači, korektori a podobní pracovníci
Prepisovači
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a
reprografie
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
Pracovníci v službách a obchode
Pracovníci v osobných službách

4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4229
43
431
4311
4312
4313
432
4321
4322
4323
44
441
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4419
5
51
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
0
1

0

0

0

0

0

5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
2
1
1
4
1

0

0

0

3

0
0

0
0

0
0

6
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
7

0

0

0

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

3
1
4

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a
511 cestovnom ruchu
5111 Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej
5112 dopravy)
5113 Turistickí sprievodcovia
512 Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5120 Kuchári (okrem šéfkuchárov)
513 Čašníci, barmani a someliéri
5131 Čašníci a someliéri
5132 Barmani
514 Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci
5141 Kaderníci
5142 Kozmetici a podobní pracovníci
515 Správcovia objektov a budov
Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových
5151 služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
5152 Správcovia domácností
5153 Správcovia objektov
516 Pracovníci v ostatných osobných službách
5161 Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci
5162 Spoločníci a sluhovia (komorníci)
5163 Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači
5164 Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
5165 Inštruktori autoškoly
5169 Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
52 Predavači
521 Pouliční predavači a predavači na trhoch
Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho
5211 občerstvenia)
5212 Pouliční predavači jedla
522 Predavači v obchodoch
5221 Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch)
5222 Vedúci obchodnej prevádzky
5223 Predavači
523 Pokladníci a predavači lístkov
5230 Pokladníci a predavači lístkov
524 Ostatní pracovníci v oblasti predaja
5241 Manekýni a modelky
5242 Predvádzači tovaru (promotéri)
5243 Podomoví predavači
5244 Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
639

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

0

4

0
0

0
0

0
0

4
6

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

2
2

1
2

0
0

1
0

2
12

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
1
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2
4
7
1
6

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
5

0

0

0

6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
2

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

5245
5246
5249
53
531
5311
5312
532
5321
5322
5329
54
541
5411
5412
5413
5414
5419
6
61
611
6111
6112
6113
6114
612
6121
6122
6123
6129
613
6130
62
621
6210

Pracovníci čerpacích staníc
Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti
Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia
Opatrovateľ pre deti
Pomocní vychovávatelia
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti
Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a
osoby so zdravotným postihnutím
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre
staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde
neuvedení
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
Hasiči a podobní pracovníci
Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde
neuvedení
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a
rybárstve
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo
orientovaní)
Záhradníci a pestovatelia plodín
Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
Pestovatelia stromových a kríkových plodín
Záhradníci a pestovatelia sadeníc
Pestovatelia rôznorodých plodín
Chovatelia zvierat
Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
Chovatelia hydiny
Včelári
Chovatelia zvierat inde neuvedení
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve
(trhovo orientovaní)
Pracovníci v lesníctve
Pracovníci v lesníctve
640

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
0
1
0
3
0
6

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

0

0

0

2

0

0

0

5

2

0

0

5

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

6
10
7
11

2

0

0

7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

1
4
4
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
1
1
4

0

0

0

1

0

0

0

6

kód
622
6221
6222
6223
6224
63
631
6310
632
6320
633
6330
634
6340
7
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
7119
712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
713
7131
7132
7133

Názov SK ISCO-08
Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love
Pracovníci v akvakultúre
Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
Pracovníci v rybárstve na mori
Pracovníci v poľovníctve
Farmári, chovatelia rýb, poľovníci a zberači úrody
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere
úrody
Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere
úrody
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem
elektrikárov
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci
Stavební montážnici jednoduchých stavieb
Murári a podobní pracovníci
Kamenári
Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a
podobní pracovníci
Tesári a stavební stolári
Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde
neuvedení
Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných
stavebných prácach
Strechári
Podlahári a obkladači
Omietkari a štukatéri
Izolatéri
Sklenári a autosklári
Inštalatéri a potrubári
Mechanici, opravári klimatizačných a chladiarenských
zariadení**
Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní
pracovníci
Maliari a podobní pracovníci
Lakovači a natierači
Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári
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Dopl- Vyranenie denie

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
4
1

0
1

0
0

0
0

3
3

0

0

0

3

0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

1
2
3
3
2
4

0

0

2

1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

2
6
3

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní
72 pracovníci
Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní
721 pracovníci pracujúci s kovmi
7211 Zlievači a jadrári
7212 Zvárači, rezači a spájkovači
7213 Klampiari
7214 Prípravári a montéri kovových konštrukcií
7215 Montéri lán a zdvíhacích zariadení
722 Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci
7221 Kováči
7222 Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
7223 Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
7224 Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
723 Mechanici a opravári strojov
7231 Mechanici a opravári motorových vozidiel
7232 Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a
7233 priemyselných strojov a zariadení
7234 Opravári bicyklov a podobných vozidiel
73 Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari
731 Umeleckí a ruční remeselníci
7311 Výrobcovia a opravári presných prístrojov
7312 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
7313 Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov
7314 Výrobcovia keramiky a hrnčiari
7315 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
7316 Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
7317 Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
7318 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
7319 Umeleckí remeselníci inde neuvedení
732 Tlačiari
7321 Pracovníci pri príprave tlače
7322 Tlačiari
7323 Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
74 Elektrikári a elektronici
741 Montéri a opravári elektrických prístrojov
7411 Stavební a prevádzkoví elektrikári
7412 Elektromechanici a autoelektrikári
7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení
Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných
742 zariadení
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
6
3
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
6
4
2

0
0

0
0

0
0

7
3

2
0

0
0

0
0

13
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

7
2
2
4
4
7
5
6
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
1

2
2
3

kód

7421
7422
75
751
7511
7512
7513
7514
7515
7516
752
7521
7522
7523
753
7531
7532
7533
7534
7535
7536
754
7541
7542
7543
7544
7549
8
81
811
8111
8112
8113
8114

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických
zariadení (okrem informačných a komunikačných
technológií)
Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informačných a
komunikačných technológií
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov,
výrobkov z dreva a odevov
Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a
podobní pracovníci
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
Výrobcovia výrobkov z mlieka
Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných
produktov (prevažne ruční)
Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní
výrobcovia
Spracovatelia dreva
Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov
Výrobcovia odevov a podobní pracovníci
Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
Modelári a strihači odevov
Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
Čalúnnici a podobní pracovníci
Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
Obuvníci a podobní pracovníci
Ostatní kvalifikovaní pracovníci
Pracovní potápači
Strelmajstri
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
Likvidátori škodcov a buriny
Remeselníci inde neuvedení
Operátori a montéri strojov a zariadení
Operátori stacionárnych strojov a zariadení
Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie
nerastných surovín
Baníci a lamači
Operátori zariadení na spracovanie nerastov
Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu
stavebných a žiaruvzdorných materiálov
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

1

8

0

0

0

3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
5
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
2
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
4
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5
4
3
2
6
5

0
0
0
2
0

0
0
0
3
0

0
0
0
0
0

1
1
17
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
8
3

0

0

0

4

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

812 Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov
8121 Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a
8122 povrchovú úpravu kovov
Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických
813 výrobkov
Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem
8131 gumy a plastov)
8132 Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a
814 plastov
8141 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
8142 Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
8143 Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a
815 kožušiny
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských
8151 výrobkov
8152 Operátori tkacích a pletacích strojov
8153 Operátori šijacích strojov
8154 Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
8155 Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
8156 Operátori strojov na výrobu obuvi
8157 Operátori zariadení v práčovni a čistiarni
Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a
8159 kožušiny inde neuvedení
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných
816 výrobkov
Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných
8160 výrobkov
817 Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera
8171 Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
8172 Operátori zariadení na spracovanie dreva
818 Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov
8181 Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
8182 Operátori parných strojov a kotlov
8183 Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8189 Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
82 Montážni pracovníci
821 Montážni pracovníci
8211 Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
8212 Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení
8219 Montážni pracovníci inde neuvedení
644

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

0

16

0

0

0

4

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
2

1
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
2
1
2
1
3
1

0

0

0

2

0

0

0

16

0
0

0
0

0
0

4
7

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

5
1
1
7

0
0
0

0
0
1

0
0
1

1
4
6

Dopl- Vyranenie denie

kód

Názov SK ISCO-08

83
831
8311
8312

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení
Vodiči železničných a podobných vozidiel
Rušňovodiči
Posunovači, signalisti, výhybkári
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a
motocyklov
Vodiči motocyklov
Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
Vodiči motorových vozidiel
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
Operátori pojazdných strojových zariadení
Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných
zariadení
Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce
Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
Operátori vysokozdvižných vozíkov
Posádky lodí a podobní pracovníci
Posádky lodí a podobní pracovníci
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Upratovači a pomocníci
Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a
úradoch
Pomocníci v domácnostiach
Upratovačky
Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči
Ruční práči a žehliari
Umývači a prípravári motorových vozidiel
Umývači okien
Ostatní umývači
Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a
rybárstve
Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a
rybárstve
Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve
Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
Pomocní pracovníci v akvakultúre
Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave
Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve

832
8321
8322
833
8331
8332
834
8341
8342
8343
8344
835
8350
9
91
911
9111
9112
912
9121
9122
9123
9129
92
921
9211
9212
9213
9214
9215
9216
93
931

645

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0
0

0
0

0
0

3
6

0
2

0
1

0
0

1
7

0
0

0
0

0
0

3
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7
2
6
1

0

0

0

4

0
0

0
0

0
0

1
2

1
0
0
1

2
0
0
1

0
0
0
0

3
1
1
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2
1

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

9311 Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych
9312 stavieb
9313 Pomocní pracovníci na stavbách budov
932 Pomocní pracovníci vo výrobe
9321 Ruční baliči a plniči
9329 Pomocní pracovníci vo výrobe
933 Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní
9331 Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon
9332 Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami
9333 Manipulační pracovníci, nosiči
9334 Dokladači tovaru
94 Pomocní pracovníci pri príprave jedla
941 Pomocní pracovníci pri príprave jedla
9411 Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
9412 Pomocníci v kuchyni
Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných
95 službách
951 Pomocní pracovníci v pouličných službách
9510 Pomocní pracovníci v pouličných službách
952 Pouliční predavači (okrem jedla)
9520 Pouliční predavači (okrem jedla)
Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní
96 pracovníci
961 Pracovníci pri likvidácii odpadu
9611 Zberači odpadu a druhotných surovín
9612 Triediči a likvidátori odpadov
9613 Zametači a podobní pomocníci
962 Ostatní pomocní pracovníci
9621 Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín
9622 Pomocní pracovníci údržby budov a areálov
Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných
9623 automatov
9624 Zberači vody a palivového dreva
9629 Pomocní pracovníci inde neuvedení
0 Príslušníci ozbrojených síl
01 Dôstojníci ozbrojených síl
011 Dôstojníci ozbrojených síl
0110 Dôstojníci ozbrojených síl
02 Poddôstojníci ozbrojených síl
021 Poddôstojníci ozbrojených síl
0210 Poddôstojníci ozbrojených síl
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Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*
0
5

0

0

0
0

0
0

0
0

6
3

0
0

0
0

0
0

1
16

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
6
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0

0

0

3

0

0

0

3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
9

0

0

0

11

0

0

0

6

kód

Dopl- Vyranenie denie

Názov SK ISCO-08

03 Ostatné ozbrojené sily
031 Ostatné ozbrojené sily
0310 Mužstvo ozbrojených síl
Spolu

Zmena Ponázvu/ čet
kódu j.z.*

0

0

0

127

28

34

6
241
1

Zdroj: TREXIMA Bratislava
* jednotka zamestnania
** zmena názvu podskupiny

4.6.3 Zmeny SK ISCO-08 podľa sektorových rád
Sektorové rady predkladali návrhy na doplnenie, vyradenie a zmenu názvu NŠZ. Hodnotiaca komisia
tieto návrhy posudzovala z pohľadu vplyvu na klasifikáciu SK ISCO-08. V prípade návrhov z iných zdrojov
boli tieto návrhy predkladané v prvom kroku sektorovým radám na posúdenie.
V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad zmien podľa jednotlivých sektorových rád. Najviac doplnení
nových jednotiek zamestnaní, konkrétne 13, má Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie, čo odráža aktuálnu potrebu daných jednotiek zamestnaní a perspektívny rozvoj
daného odvetvia. Aj v iných sektorových radách sú doplnené nové jednotky zamestnaní, ktoré sú
prierezové s informačnými technológiami, a to: Špecialista internetového predaja, Špecialista
sociálnych sietí, Špecialista informačného modelovania budov (BIM), Technik správy a údržby
geografického informačného systému a Digitalizátor.
Tabuľka č. 73

Zmeny SK ISCO-08 podľa sektorových rád
Sektorová rada

Doplnenie Vyradenie

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
pre potravinárstvo
pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
pre chémiu a farmáciu
pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály
pre automobilový priemysel a strojárstvo
647

Zmena
názov/kód

Celkový
súčet

6
1
0
6

4
3
0
6

3
0
0
2

13
4
0
14

0

0

1

1

0
10
0

0
1
0

0
2
0

0
13
0

8

0

0

8

4

1

0

5

Sektorová rada

Doplnenie Vyradenie

pre elektrotechniku
pre energetiku, plyn, elektrinu
pre vodu, odpad a životné prostredie
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch
pre dopravu, logistiku, poštové služby
pre informačné technológie a telekomunikácie
pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
pre kultúru a vydavateľstvo
pre vzdelávanie, výchovu a šport
pre verejné služby a správu
pre administratívu, ekonomiku, manažment
pre zdravotníctvo, sociálne služby
pre remeslá a osobné služby
Celkový súčet

Zmena
názov/kód

Celkový
súčet

4
5
4
8

2
0
1
0

4
1
1
2

10
6
6
10

7

2

0

9

9
13
2
7
5
4
8
9
7
127

2
0
0
1
2
0
0
1
2
28

1
0
0
0
0
1
1
9
6
34

12
13
2
8
7
5
9
19
15
189

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.6.4 Dôvody doplnenia nových jednotiek zamestnaní
Abstrahovaním od ostatných zmien možno v SK ISCO-08 identifikovať 111 nových jednotiek
zamestnaní. Existujú rôzne dôvody vzniku nových zamestnaní, ako napríklad technologický pokrok,
legislatívne zmeny, zmeny podnikateľského prostredia, globalizácia, demografický vývoj obyvateľstva,
v súčasnosti silný dôraz na ekológiu atď. Prvou z dvoch hlavných častí analýzy bola identifikácia
hlavných hybných príčin aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 a v nadväznosti na to priradenie nových
jednotiek zamestnaní.
Na základe analýzy boli identifikované nasledujúce príčiny vzniku nových zamestnaní na trhu práce
v SR:
▪

vývoj v informačno-komunikačných technológiách (IKT),

▪

zmeny v prístupe k ekológii,

▪

rozširovanie zdravotnej starostlivosti,

▪

legislatívne zmeny,

▪

rozvoj služieb,

▪

vývoj vo finančných technológiách,

▪

celkový technologický pokrok (okrem IKT).
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Tabuľka č. 74

Dôvody doplnenia zamestnaní podľa frekvencie výskytu
Dôvod zaradenia
Frekvencia výskytu
Rozvoj služieb
30,0%
IKT
22,5%
Technologický pokrok
18,8%
Legislatíva
17,5%
Ekológia
6,3%
Zdravotná starostlivosť
2,5%
Finančné technológie
2,5%
Celkový súčet
100,00%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Rozvoj sektoru služieb kopíruje trend vyspelých ekonomík, v ktorých tento sektor tvorí najväčší podiel
na zamestnanosti. Sektor služieb nie je natoľko dotknutý technologickým pokrokom, ako priemyselný
sektor, a preto sa bude jeho podiel na zamestnanosti zvyšovať. Tento trend je zrejmý aj vysokým
podielom nových jednotiek zamestnaní z oblasti služieb. Rýchly rozvoj informačno-komunikačných
technológií (IKT) spolu so zrýchlením digitalizácie spoločnosti mal za následok veľký nárast jednotiek
zamestnaní v oblasti IKT a s nimi spojenými službami. Technologický pokrok je spojený s novými
jednotkami zamestnaní najmä v oblasti 3D technológií a robotiky, kde pre tieto oblasti bolo
priradených viac jednotiek zamestnaní. Doplnenie nových jednotiek zamestnaní na základe
legislatívnych požiadaviek je súčasťou každej aktualizácie SK ISCO-08. Do tejto skupiny možno zaradiť
celkovo 14 nových zamestnaní. Silný dôraz EÚ na ekológiu sa premietol na doplnení piatich nových
jednotiek zamestnaní týkajúcich sa ekológie a ochrany životného prostredia a predpokladá sa, že tento
trend bude v ďalších rokoch pokračovať.

4.6.5 Pripomienkovanie predbežnej informácie
Účasť verejnosti na tvorbe návrhu vyhlášky vo fáze zverejnenia predbežnej informácie (od 19.8.2020
do 31.8.2020) priniesla tieto akceptované zmeny v aktualizovanej klasifikácií SK ISCO-08:
▪

Návrh podaný Slovenským živnostenským zväzom:
- V rámci podskupiny 7131 s názvom Maliari a podobní pracovníci boli zlúčené 2 jednotky
zamestnaní, a to 7131001 Maliar a 7131002 Tapetár do jedinej novej jednotky 7131003
s názvom Maliar, tapetár. Pôvodné jednotky boli zrušené.
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Odôvodnenie: V rámci týchto dvoch zamestnaní existuje vysoká miera prieniku odborných
vedomostí, zručností a kompetencií a v praxi sú tieto zamestnania neoddeliteľné a
vykonávané obvykle jednou osobou.
▪

Návrh podaný Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku:
- Zmena názvu podskupiny a jednotky zamestnania pridaním pojmu “tepelných čerpadiel”.
Upravený názov podskupiny 7127 na Mechanik, opravár klimatizačných, chladiacich zariadení
a tepelných čerpadiel. Upravený názov jedinej jednotky v podskupine 7127000 na Mechanik,
opravár klimatizačných, chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel.

▪

Opravy ŠÚ SR:
- Zmena názvu jednotky zamestnania 1114006 Vedúci predstaviteľ profesnej komory na
Vedúci predstaviteľ profesijnej komory.
- Zmena kódu SK ISCO-08 5132000 na 5132002 Barman z dôvodu, že daná podskupina 5132
obsahuje viac ako jednu jednotku zamestnania. Stav z predchádzajúcej aktualizácie.

Diferenciácia zamestnaní klasifikácie SK ISCO-08 na vytvorenie
pokročilých analytických výstupov
Klasifikácia SK ISCO-08 je prepojená so sektorovými radami prostredníctvom NŠZ. Každému NŠZ je
priradený jeden, v niektorých prípadoch viac kódov SK ISCO-08. Pôvodne bola vytvorená klasifikácia SK
ISCO-08 a jednotky zamestnaní boli priradené jednotlivým sektorovým radám. Klasifikácia SK ISCO-08
obsahuje aktuálne 2 311 jednotiek zamestnaní. Sektorovým radám neboli pridelené alebo sektorové
rady sa vzdali garancie 314 jednotiek zamestnaní. Pre potreby štatistického spracovania analytických
výstupov je nevyhnutné, aby bol čo najvyšší počet jednotiek zamestnaní pridelený príslušným
sektorovým radám, keďže sektorové rady pokrývajú celé spektrum odvetví národného hospodárstva
a zodpovedajú za všeobecný rozvoj ľudských zdrojov.
Na základe analýzy bolo zistené, že najviac jednotiek zamestnaní, ktoré nie sú priradené sektorovým
radám, sú tie s označením XXXX999 inde neuvedený v počte 198. Ide o atypické jednotky zamestnaní,
keďže nevyjadrujú konkrétne zamestnania, ktoré sú však typické pre klasifikačné systémy. Ich úlohou
je poskytnúť priestor na zatriedenie pre zamestnania, ktoré:
▪

sa vyskytujú na trhu práce okrajovo, vo veľmi malom počte,
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▪

sú nové a vznikli v období od ostatnej aktualizácie/revízie.

Zamestnaní, ktoré negarantuje žiadna sektorová rada je spolu 116. Dôvody tohto stavu sú nasledujúce:
▪

jednotka zamestnania je prierezová pre viaceré sektorové rady a v budúcnosti sa počíta s jej
garanciou,

▪

sektorová rada sa vzdala garancie z dôvodu, že jednotku zamestnania nie je potrebné
vypracovať, keďže na jej výkon nie sú potrebné osobitné kvalifikačné požiadavky (napr. pomocní
pracovníci),

▪

ide o volených, menovaných funkcionárov, pri ktorých nie sú požiadavky na výkon legislatívne
určené (napr. starosta, štátny tajomník).
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Graf č. 83

Priradené a nepriradené jednotky zamestnaní sektorovým radám
314; 14%

1997; 86%
Priradené jednotky zamestnania sektorovej rade

Nepriradené jednotky zamestnania sektorovej rade

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v klasifikácii SK ISCO-08 sa nachádza viacero jednotiek zamestnaní,
ktoré síce nie sú garantované žiadnou sektorovou radou, ale možno jednoznačne určiť ich príslušnosť
k sektorovej rade. Na tvorbu pokročilých analytických výstupov zameraných aj na pracovníkov, ktorí sú
zaradení k jednotkám zamestnaní, ktoré sú momentálne bez garancie, bolo potrebné prideliť tieto
jednotky zamestnaní k sektorovej rade. Priraďovanie sa uskutočňovalo v troch krokoch:
▪

Priradenie jednotky zamestnania na základe názvu jednotky zamestnania. Príklad: kód 3115999
Strojársky technik inde neuvedený môže byť zaradený podľa názvu iba Sektorovej rade pre
automobilový priemysel a strojárstvo.

▪

Priradenie jednotky zamestnania podľa podobných jednotiek zamestnaní v podskupine. Príklad
3315003 Odhadca hodnoty majetku priradený Sektorovej rade pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo lebo v podskupine 3315 Odhadcovia a likvidátori škôd sú všetky ostatné
jednotky zamestnaní zaradené v tejto sektorovej rade.

▪

Priradenie jednotky zamestnania na základe zatriedenia spravodajských jednotiek podľa SK
NACE Rev.2. Príklad kód 4222999 Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený
bol priradený Sektorovej rade pre administratívu, ekonomiku, manažment, lebo 76%
z celkového počtu 749 zamestnancov pracuje v divíziách SK NACE Rev.2, ktoré sú priradené
k tejto sektorovej rade.
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Podľa vyššie uvedeného pravidla bolo k sektorovým radám dodatočne priradených 213 jednotiek
zamestnaní SK ISCO-08.
Graf č. 84

Dodatočné zatriedenie nepriradených jednotiek zamestnaní sektorovým radám

101; 32%

213; 68%

Dodatočne priradené jednotky zamestnania sektorovej rade
Zostávajúce nepriradené jednotky k sektorovej rade

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Možno konštatovať, že dodatočným zatriedením sa počet priradených jednotiek zamestnaní zvýšil
z 1997 na 2210 a tvorí 96% podiel zo všetkých jednotiek zamestnaní (zvýšenie o 10 %). Bez priradenia
k sektorovej rade zostalo 101 jednotiek zamestnaní.

Príprava číselníka regulovaných povolaní
Dňa 7.8.2020 sa MIRRI SR obrátilo listom na MPSVR SR vo veci číselníka regulovaných povolaní
s požiadavkou o jeho zaradenie do zoznamu základných číselníkov v zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z.z.
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. V zmysel vyhlášky je tento číselník označený
ako základný a MPSVR SR je gestorom tohto číselníka – zodpovedá za jeho dodanie a obsah.
Číselník regulovaných povolaní bude štandardizačným prvkom a jeho úlohou bude výmena a spoločné
používanie údajov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy. MPSVR SR sa listom
zo dňa 3.9.2020 obrátilo na Realizačný tím SRI so žiadosťou o nomináciu osôb, ktoré budú
zabezpečovať komunikáciu s MIRRI SR a odborne zastrešia číselník regulovaných povolaní na podklade
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NSP využitím aktuálnych a komplexných informácií z monitorovania trhu práce. Realizačný tím SRI určil
2 kontaktné osoby, ktoré zabezpečia číselník regulovaných povolaní.
V nadväznosti na určenie kontaktných osôb sa dňa 6.10.2020 uskutočnilo pracovné rokovanie medzi
určenými osobami z Realizačného tímu SRI a PhDr. Viktóriou Šunderlíkovou z MIRRI SR. Zápisnica
z rokovania tvorí Prílohu č. 66.
Číselník regulovaných povolaní bude obsahovať štandardizované povinné a fakultatívne položky
základného číselníka. Jeho súčasťou budú aj informácie o príslušných právnych predpisoch, aby sa pri
ich aktualizácii v budúcnosti robili zmeny automatizovane.
Z analýz Realizačného tímu SRI vyplynulo, že bude potrebné definovať pojem regulované povolanie. V
rámci systémového riešenia NSP je možné uplatniť rôznu interpretáciu, keďže informácie o regulácii sa
primárne uvádzajú v nasledujúcich častiach NŠZ:
▪

regulované povolanie,

▪

odborná prax – z metodického hľadiska v rámci národného projektu SRI nejde o priamu
reguláciu,

▪

certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia – z metodického hľadiska v rámci národného projektu
SRI nejde o priamu reguláciu.

Z tohto dôvodu bude potrebné rokovanie s gestorom číselníka – MPSVR SR na jednoznačné vyjasnenie
pojmu regulované povolanie. V zmysle vyššie uvedeného Realizačný tím SRI zabezpečí v súčinnosti
s MPSVR SR dodanie číselníka regulovaných povolaní v zmysle pokynov MPSVR SR a MIRRI SR na
základe NSP, ktorá sa aj v tomto prípade stane referenčným registrom informácií v SR.

Optimalizácia priraďovania povolaní ESCO
Klasifikácia ESCO sa využíva v rámci popisu požiadaviek trh práce ako štandardný prvok NŠZ. Jednou
z oblastí, pri ktorej Realizačný tím SRI evidoval najvyššiu mieru nepriradenia kódov ESCO bol sektor
verejne správy a služieb. Z analýzy aktuálneho stavu vyplynulo, že v tomto sektore prevažujú
zamestnania, ktoré nemajú ekvivalent v klasifikácii ESCO.
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Z tohto dôvodu Realizačný tím SRI podrobil príslušné zamestnania dodatočnej analýze, pri ktorej
skúmal aj ďalšie informačné zdroje, ako napríklad popis v anglickom jazyku, základné a fakultatívne
zručnosti a kompetencie, základné a fakultatívne znalosti v zmysle metodiky ESCO. Na základe tejto
analýzy sa podarilo doplniť ESCO povolanie k početnej skupine NŠZ v sektore verejnej správy a služieb.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady novovytvorených väzieb:
Tabuľka č. 75

Príklady novo vytvorených väzieb medzi NŠZ a ESCO
NŠZ
ESCO povolanie

Špecialista v oblasti práv a kultúry
národnostných menšín
Odborný pracovník civilnej ochrany a
krízového riadenia
Vyšetrovateľ Policajného zboru
Odborný pracovník správy miestnych daní a
poplatkov
Špecialista zahraničnoobchodnej politiky
Špecialista výkonu obchodných opatrení
Generálmajor
Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a
cudzineckej polície
Príslušník Policajného zboru služby ochrany
objektov
Odborný pracovník v oblasti sociálneho
poistenia
Dávkový aprobant
Špecialista v oblasti technickej normalizácie

Odborný referent pre kultúru
Koordinátor pre reakcie na núdzové situácie
Operatívny pracovník kriminálnej polície
daňový úradník/daňová úradníčka
špecialista/špecialista v oblasti rozvoja obchodu
špecialista/špecialista v oblasti rozvoja obchodu
generál/generálka
policajt
policajt
úradník/úradníčka v oblasti sociálneho
zabezpečenia
úradník/úradníčka v oblasti dôchodkového
zabezpečenia
odborník/odborníčka na technickú dokumentáciu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zástupca Realizačného tímu SRI sa zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej EK so zameraním na
implementáciu klasifikácie ESCO, ktorá sa konala v online prostredí v dňoch 22. až 23. septembra 2020.
Účastníkmi vzdelávacej aktivity boli zástupcovia zo všetkých krajín EÚ, ktoré túto klasifikáciu musia
nevyhnutne implementovať a používať na podporu prepájania trhu práce v EÚ. Poslaním aktivity bola
výmena skúseností z jednotlivých krajín EÚ. Účasť Realizačnému SRI v budúcnosti pomôže zdokonaliť
vytváranie prevodových vzťahov. Prepojenie klasifikácie ESCO a NŠZ nie je významné len z pohľadu
prepájania

povolaní,

resp.

zamestnaní.

Kľúčovú

úlohu

budú

v budúcnosti

zohrávať

kompetencie/zručnosti, ktoré sa aktívne využívajú v rámci služieb zamestnanosti. NSP, najmä jej
piliere, a to Register kompetencií a Register zamestnaní, sú referenčným zdrojom údajov
o zamestnaniach a kompetenciách v SR.
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V budúcnosti je potrebné, aby sa Register kompetencií aktívne využíval pri profilácii a analýze
individuálneho potenciálu klientov v rámci služieb zamestnanosti, čo umožní spresniť párovanie
voľných pracovných miest a uchádzačov o prácu, optimalizovať ponuku ďalšieho vzdelávania
zameraného na doplnenie nových kompetencií, skvalitní kariérne poradenstvo a rozšíri možnosti
uplatnenia na trhu práce.

Identifikácia prvkov dobrej praxe z klasifikovania zamestnaní a
monitorovania potrieb trhu práce vo Francúzsku
Služby zamestnanosti vo Francúzsku poskytuje Pôle Emploi s 55 000 zamestnancami a s viac ako 900
kontaktnými miestami a spolupracujúcimi agentúrami po celej krajine. Hlavnou úlohou Pôle Emploi je
poskytovanie služieb na uľahčenie návratu do zamestnania žiadateľom o zamestnanie a ponúkanie
individualizovaných služieb pri nábore zamestnancov pre zamestnávateľov.
Pôle Emploi s prispením širokej siete partnerov dlhodobo spravuje a udržiava Répertoire Opérationnel
des Métiers et des Emplois - Adresár pracovných pozícií a zamestnaní (ďalej len „ROME”). ROME
obsahuje súpis názvov najbežnejších zamestnaní, analýzu činností, zručností a zoskupuje zamestnania
podľa princípu rovnocennosti a podobnosti. Rovnako ako SK ISCO-08 v SR, ROME vo Francúzsku plní
úlohu spoločného jazyka trhu práce pre všetkých účastníkov trhu práce. ROME sa ďalej využíva:
▪

pri nábore zamestnancov,

▪

pri definovaní požadovaných zručností zamestnávateľmi,

▪

pri identifikácii zručností uchádzačov o zamestnanie,

▪

na formovanie potrieb odbornej prípravy.

ROME je súbor štruktúrovaných údajov: názvov zamestnaní, zručností, vedomostí, pracovných
prostredí. Tieto údaje sú integrované do 532 povolaní. Pre veľa krajiny nielen v EÚ je ROME
a francúzsky prístup vzorom a inšpiráciou a mnohé krajiny pozorne sledujú vývoj ROME
a poloautomaticky preberajú inovácie do svojich národných systémov. Štruktúra povolaní ROME je
uvedená v Prílohe č. 67.
ROME je vytvorený v trojúrovňovej stromovej štruktúre:
▪

14 hlavných skupín,
656

▪

110 profesijných skupín,

▪

532 povolaní zoskupujúcich viac ako 11 000 zamestnaní.

Tabuľka č. 76
Označenie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Hlavné skupiny klasifikácie ROME
Grands domaines

Agriculture et Pêche, Espaces naturels
et Espaces verts, Soins aux animaux
Arts et Façonnage d'ouvrages d'art
Banque, Assurance, Immobilier
Commerce, Vente et Grande
distribution
Communication, Média et Multimédia
Construction, Bâtiment et Travaux
publics
Hôtellerie-Restauration, Tourisme,
Loisirs et Animation
Industrie
Installation et Maintenance
Santé
Services à la personne et à la collectivité
Spectacle
Support à l'entreprise
Transport et Logistique

Hlavné skupiny
Poľnohospodárstvo a rybolov, zelené a
prírodné priestranstvá, starostlivosť o
zvieratá
Umenie a tvorba umeleckých diel
Bankovníctvo, poisťovníctvo, nehnuteľnosti
Obchod, predaj a veľkopredaj
Komunikácia, média a multimédia
Výstavba, stavebníctvo a verejné práce
Hotelierstvo-reštaurácie, turizmus, voľný čas
a animácia
Priemysel
Montáž a údržba
Zdravie
Osobné služby spoločenstvu
Predstavenie (umelecké, športové)
Podpora podniku
Doprava a logistika

Zdroj: Pôle emploi

Povolanie ROME zoskupuje názvy najbežnejších príbuzných zamestnaní v rámci pracovných oblastí a
je tvorené zručnosťami a vedomosťami. Každé povolanie ROME je evidované individuálne na
dokumente s názvom karta. Karta ROME neobsahuje popis pracovnej pozície a jej účelom nie je
poskytnúť vyčerpávajúci a komplexný pohľad na profesionálnu realitu v rámci každej spoločnosti.
Špecifické zručnosti a vedomosti odrážajú diverzitu pracovných situácií a charakterizujú určité
zamestnania karty. Tento prístup umožňuje poskytnúť orientačný prvý krok pracovnej mobility medzi
rôznymi zamestnaniami v rámci rovnakého povolania.
Každému povolaniu sú priradené dva druhy príbuzných povolaní, a to:
▪

rýchlo dosiahnuteľné príbuzné povolania,

▪

povolania dosiahnuteľné po rozvoji kompetencií.

Tento prístup umožňuje rozšíriť profesionálne zameranie, diverzifikovať vyhľadávanie ponúk
a kandidátov a uľahčuje profesionálnu transformáciu.
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ROME aktuálne obsahuje:
▪

11 081 zamestnaní,

▪

8 978 zručností,

▪

4 929 vedomostí,

▪

766 pracovných prostredí.

Rovnaké zručnosti, vedomosti a pracovné prostredia môžu byť vo viacerých kartách, resp. povolaniach.
ROME je aktualizovaný priemerne trikrát ročne na základe požiadaviek poradcov Pôle Emploi,
používateľov ROME, partnerov, profesijných združení, aby boli zohľadnené zmeny v povolaniach a bola
reflektovaná realita na trhu práce. Jeho prioritou je integrovať zmeny pre adresnejšie spojenie ponuky
a dopytu na pracovnom trhu, udržiavať a vyvíjať použiteľnosť ROME.
Každá karta ROME a aj zručnosti sú označené kódom RIASEC. Holandov kód alebo RIASEC, je teória
voľby povolania na základe typu osobnosti, keďže test na určovanie kódu RIASEC bol vypracovaný
psychológom Johnom L. Hollandom.
R – Realistický (Realistic)
I – Výskumnícky (Investigative)
A – Umelecký (Artistic)
S – Sociálny (Social)
E – Podnikavý (Enterprising)
C- Kancelársky (Conventional)
Príklad karty ROME M1802 Odbornosť a podpora informačných systémov patriacej pod profesijnú
skupinu M18 Systémy IT a telekomunikácie, ktorá je zaradená pod hlavnú skupinu M Podpora
podniku, je uvedený nižšie:
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Tabuľka č. 77

M1802 Odbornosť a podpora informačných systémov
M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov

RIASEC: Ic

Zamestnania
Analytik zraniteľnosti softvérového kódu
Architekt cloud
Architekt databáz
Architekt bezpečnosti informačných systémov
Architekt multimédií
Architekt počítačovej siete
Architekt informačného systému
Architekt IT systémov
Technický architekt IT
Audítor bezpečnosti informačných systémov
Audítor informačných systémov
Audítor IT
Dáta manager
Odborník na komunikáciu a siete
Expert na cyberbezpečnosť
Expert na bezpečnosť operačných systémov
Expert na bezpečnosť informačných systémov
Expert na internetové technológie a multimédia
Expert na penetračné testovanie - bezpečnosť informačných systémov

Expert IT metód a nástrojov
Expert IT metód a kvality
Expert kvality IT
Expert sietí a telekomunikácií
Expert bezpečnosti, metód a kvality IT
Expert IT bezpečnosti
Expert operačných systémov
Systémový a sieťový expert
Inžinier IT metód
Inžinier počítačovej siete
Inžinier IT bezpečnosti
Inžinier bezpečnosti webu
Inžinier informačného systému
Systémový inžinier počítačových sietí
Kvalitár počítačového softvéru
Zodpovedný za kvalitu webu
Zodpovedný za bezpečnosť informačných systémov
Zodpovedný za bezpečnosť IT

Definícia
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Poskytuje poradenstvo zamerané na oddelenie IKT v spoločnosti ohľadne vývoja a riešenia novej techniky (výberu softvéru, hardvéru, sietí
atď.) s cieľom optimalizácie a zosúladenia zdrojov IKT s potrebami užívateľov.
Zabezpečuje podporné úlohy (bezpečnosť, kvalita, metódy) a technickú podporu pre IT alebo telekomunikačné oddelenia (výroba, vývoj)
v spoločnosti/podniku, technickú podporu užívateľom a klientom. Zaisťuje súlad s normami, postupmi kvality a bezpečnosti.
Môže priamo zasahovať do celého projektu alebo jeho časti, ktorá spadá do jeho poľa pôsobnosti.

Prístup k zamestnaniu
Dané zamestnanie/povolanie je prístupné s Master - vysoká škola (M1, Master professionnel, diplom inžiniera) v informatike a
telekomunikáciách doplnené o odborné skúsenosti v danom sektore. Znalosť angličtiny (technická terminológia) je požadovaná.
Podmienky vykonávania činnosti
Aktivity daného zamestnania/povolania sa vykonávajú v rámci spoločnosti, služieb a poradenstva, výrobcov IT v spojitosti s rôznymi
oddeleniami (vedenie IT, výrobou, výskumom a vývojom, údržbou) v kontakte s rôznymi osobami (projektový manažér, používatelia).
Podľa typu spoločnosti môže zahŕňať poskytovanie zamestnancov iným spoločnostiam.
Základné kompetencie
Savoir-faire/Zručnosti
Analyzovať požiadavky klienta
Analyzovať požiadavky projektu
Definovať technické charakteristiky produktu
Navrhovať technické riešenia
Navrhovať architektúru informačného systému
Ohodnotiť výsledky svojich zásahov
Pokračovať vo fáze testovania a prijatia vyvinutých aplikácií
Stanoviť technické procedúry prevádzky, používania a bezpečnosti IT vybavenia
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Es
Ie
Rc
Ri
Ie
Ie
Ir
I

Savoirs/Vedomosti
Technická špecifikácia
Metódy analýzy (systémové, funkčné, rizikové...)
Normy a štandardy prevádzky
Princípy integrácie hardvéru a softvéru
Normy kvality
Pravidlá bezpečnosti IKT
Modelovanie IT
Digitálny zákon

Definovať a kontrolovať aplikáciu procedúr kvality a bezpečnosti informačných a
telekomunikačných systémov
Poskytnúť technickú pomoc
Práca s informáciami (zhromažďovanie, triedenie a ich aktualizácia)
Aktualizovať technickú dokumentáciu

Hodnotenie bezpečnostných rizík v oblasti IT a
Ir telekomunikácií
Rs Urbanizácia informačných systémov
Ci Technológiu počítačových prístupov
Cr

Špecifické kompetencie
Savoir-faire/zručnosti
Zasahovanie do veľkých systémov
Zasahovanie do malých systémov

Savoirs/vedomosti
Ri Správa databáz
Ri IT doména klient-server
Softvérové inžinierstvo
Micro-informatika
Technológia internetu
Multimediálne produkty
Plánovanie podnikových zdrojov (ERP)
Počítačové a telekomunikačné siete
Počítačové operačné systémy
Vedecká informatika
Priemyselná informatika
Telekomunikačné protokoly a normy
Umelá inteligencia
Správa IT

Navrhovať technické dokumenty

Cr
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Stanoviť plán úloh

Ce

Vedie alebo podporuje integračný projekt (implementáciu) alebo vývoj
hardvérových alebo softvérových riešení

Ei

Zasahovať ako podpora pred predajom
Reagovať na výberové konanie
Realizovať výberové konanie

Ci Postupy pri výberových konaniach
Ec
Ce

Implementovať a monitorovať ukazovatele a overovať uplatňovanie noriem a
štandardov tímami IT (štúdie, prevádzka, výroba atď.)

Ir

Realizovať analýzu rizík (identifikácia, stanovenie priorít a vývoj)

Ir

Stanoviť bezpečnostný plán informačných systémov spoločnosti
Nastaviť nástroje na podporu monitorovania, bezpečnosti a prevádzky IT zariadení

Rc Risk manažment
C Vedenie operácií krízového riadenia
Kryptológia
Analýza incidentov

Zabezpečiť v spoločnosti dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
spravovať zoznam spracúvaní osobných údajov, komunikovať s Národnou komisiou
pre informatiku a slobody - CNIL

Európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov
Cs (GDPR)

Implementovať politiku riadenia rizík informačných systémov

C

Koordinovať rôzne etapy projektu
Viesť projekt

Ec Administratívne riadenie
E Vedenie účtovníctva
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Projektové riadenie
Odporúčať preventívne a zlepšujúce akcie

Ic

Koordinovať aktivity tímu

Es

Audit informačných systémov
Testovacie procedúry
Interný audit

Pracovné prostredie
Štruktúra

Sektor

Podmienky

Regionálne autority (regionálna správa)
Spoločnosti
IT spoločnosti
Verejná správa
Poradenské spoločnosti

Administratíva/služby štátu
Armáda
Výroba počítačového HW
Multimédia editor
IT a telekomunikácie

Profesionálna mobilita
Príbuzné zamestnania/povolania

Karta ROME

Príbuzná
karta ROME

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1801 - Administrácia informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)
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M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1804 - Štúdie a vývoj telekomunikačných sietí (všetky názvy
zamestnaní)

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1805 – Štúdie a vývoj IT - programátori, analytici, vývojári
(všetky názvy zamestnaní)

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1806 - Poradenstvo a projektový manažment v informačných
systémoch - konzultanti

Zamestnania/povolania v prípade rozvoja kompetencií

Karta ROME
M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)
M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

Karta ROME v prípade určitého
rozvoja
H1101 - Asistencia a technická podpora zákazníka (všetky názvy
zamestnaní)
H1102 - Manažment a obchodné inžnierstvo (všetky názvy
zamestnaní)

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

K2101 - Školiace poradenstvo (všetky názvy zamestnaní)

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1402 - Organizačné poradenstvo a manažment spoločnosti
(všetky názvy zamestnaní)

M1802 - Odbornosť a podpora informačných systémov (všetky názvy
zamestnaní)

M1803 - Riadiaci pracovníci IKT (všetky názvy zamestnaní)

Zdroj: Pôle emploi

Povolania ROME sú spárované s klasifikáciou ISCO-08 na úrovni podskupín. Povolaniu ROME M1802 Odbornosť (experti) a podpora informačných systémov
je priradený ISCO-08 kód podskupiny 1330 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií napriek tomu, že v danom
povolaní nie sú zaradení len riadiaci pracovníci, pravdepodobne z dôvodu vysokej úrovne expertízy a možnosti riadenia menšieho tímu. V tomto povolaní
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ROME sa nachádzajú napríklad inžinieri a architekti počítačových sietí, ktorí patria podľa klasifikácie ISCO-08 do podskupiny 2523 Špecialisti v oblasti
počítačových sietí. Preto podskupina 2523 nie je spárovaná so žiadnou kartou ROME.
Bližšie porovnanie prepojenia povolaní ROME a podskupín klasifikácie ISCO-08 na povolaniach z informačných technológií a komunikačných technológií:
Tabuľka č. 78
Kód podskupiny

1330

Príklad prepojenia ROME a medzinárodnej klasifikácie ISCO-08
Názov podskupiny ISCO-08

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a
komunikačných technológií

Karta
ROME

Názov karty ROME

M1802

Expertise et support en systèmes d'information
Odbornosť a podpora informačných systémov (architekti,
experti, inžinieri, audítori IS, sietí, bezpečnosti)

M1803

M1806
2511
2512
2513
2514

Systémoví analytici
Vývojári softvéru
Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
Aplikační programátori

x
x
x
x

2519

Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení

M1805

2521

Dizajnéri a správcovia databáz

2522

Správcovia systémov

2523

Špecialisti v oblasti počítačových sietí

Direction des systèmes d'information
Riadiaci pracovníci v informatike
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information
Poradenstvo a projektový manažment v informačných
systémoch - (konzultanti, koordinátori, šéfovia projektov,
asistenti, riadiaci pracovníci v danej oblasti)

Études et développement informatique
Štúdie a vývoj IT - (programátori, analytici, vývojári)

x
M1801
x
665

Administration de systèmes d'information
Administrácia informačných systémov

Kód podskupiny
2529

Karta
ROME

Názov podskupiny ISCO-08
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde
neuvedení

x
I1401

3511

Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií
M1810

3513

Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných
technológií
Technici počítačových sietí a systémov

3514

Weboví technici

3512

Názov karty ROME

Maintenance informatique et bureautique
Údržba IT a kancelárskych zariadení
Production et exploitation de systèmes d'information
Výroba/tvorba a prevádzka informačných systémov

x
x
E1101

Animation de site multimédia
Animácia/propagácia multimediálnych stránok

Zdroj: Pôle emploi

ROME je taktiež napojený na NAF (Nomenclature d´activités francaise) – francúzska klasifikácia ekonomických činností. NAF má rovnakú štruktúru ako NACE
Rev.2. Obojstranné prepojenie ROME a NAF sa využíva na potreby štatistických zisťovaní.
Nižšie sa uvádza príklad prepojenia klasifikácie NAF za Sekciu A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo na ROME (zvýraznené sú povolania ROME, ktoré sú
zaradené v NAF viac ako jeden krát).
Tabuľka č. 79

Prepojenie klasifikácie NAF a ROME za Sekciu A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo
Kódy a pomenovania NAF
Kódy a pomenovania ROME
A – Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a
služby s tým súvisiace
A1101 Riadenie poľnohospodárskych a lesníckych zariadení
A1202 Údržba prírodného priestranstva
666

Kódy a pomenovania NAF

Kódy a pomenovania ROME
A1204 Ochrana prírodného dedičstva
A1301 Poradenstvo a technická pomoc v poľnohospodárstve a v prírodnom prostredí
A1302 Technická kontrola a diagnostika v poľnohospodárstve
A1303 Inžinierstvo v poľnohospodárstve a v prírodnom prostredí
A1401 Pomoc v ovocinárskej a vinohradníckej produkcii (zber, pomocné práce)
A1402 Pomoc v zeleninárskej a rastlinnej produkcii (zber, pomocné práce)
A1403 Pomoc pri chove v poľnohospodárstve a akvakultúre
A1405 Ovocinárstvo a vinohradníctvo
A1407 Chov dobytka alebo koní
A1408 Chov divokých zvierat alebo spoločenských zvierat
A1409 Chov králikov a hydiny
A1410 Chov oviec alebo kôz
A1411 Chov ošípaných
A1414 Záhradníctvo
A1416 Polykultúra, chov (zmiešané hospodárstvo)
D1209 Predaj rastlín
I1603 Údržba stavebných strojov, zdvíhacích, manipulačných a poľnohospodárskych strojov

02 Lesníctvo a ťažba dreva

A1101 Riadenie poľnohospodárskych a lesníckych zariadení
A1201 Ťažba a rezanie (dreva)
A1202 Údržba prírodného priestranstva
A1203 Vybavenie a údržba zelene
A1204 Ochrana prírodného dedičstva
A1205 Lesníctvo
A1303 Inžinierstvo v poľnohospodárstve a v prírodnom prostredí

03 Rybolov a akvakultúra

A1403 Pomoc pri chove v poľnohospodárstve a akvakultúre
A1404 Akvakultúra
A1406 Vedenie posádky rybolovu
A1415 Posádka rybolovu
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Kódy a pomenovania NAF

Kódy a pomenovania ROME
D1105 Obchod s rybami
I1502 Zásah pod vodnou hladinou (potápači)
I1605 Oprava-mechanik námorný

Zdroj: Pôle emploi

Tabuľka č. 80

Prepojenie klasifikácie ROME - hlavnej skupiny A Poľnohospodárstvo a Rybolov, Zelené a Prírodné priestranstvá, Starostlivosť o zvieratá
na klasifikáciu NAF
Kódy a pomenovania ROME
Kódy a pomenovania NAF

A1101 Riadenie poľnohospodárskych a lesníckych zariadení
A1201 Ťažba a rezanie (dreva)
A1202 Údržba prírodného priestranstva
A1203 Údržba zelene

A1204 Ochrana prírodného dedičstva
A1205 Lesníctvo
A1301 Poradenstvo a technická pomoc v poľnohospodárstve a v prírodnom
prostredí
A1302 Technická kontrola a diagnostika v poľnohospodárstve
A1303 Inžinierstvo v poľnohospodárstve a v prírodnom prostredí
A1401 Pomoc v ovocinárskej a vinohradníckej produkcii (zber, pomocné
práce)
A1402 Pomoc v zeleninárskej a rastlinnej produkcii (zber, pomocné práce)
A1403 Pomoc pri chove v poľnohospodárstve a akvakultúre

01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
81 - Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
97 - Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
91 - Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
94 - Činnosti členských organizácií
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
71 - Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
71 - Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02 - Lesníctvo a ťažba dreva
71 - Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
03 - Rybolov a akvakultúra
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Kódy a pomenovania ROME
A1404 Akvakultúra
A1405 Ovocinárstvo a vinohradníctvo
A1406 Vedenie posádky rybolovu
A1407 Chov dobytka alebo koní
A1408 Chov divokých zvierat alebo spoločenských zvierat
A1409 Chov králikov a hydiny
A1410 Chov oviec alebo kôz
A1411 Chov ošípaných
A1412 Výroba a zrenie syrov
A1413 Fermentácia alkoholických nápojov
A1414 Záhradníctvo
A1415 Posádka rybolovu
A1416 Polykultúra, chov (zmiešané hospodárstvo)
A1417 Ťažba soli odparovaním
A1501 Pomoc starostlivosti o zvieratá

A1502 Podológia pre zvieratá
A1503 Starostlivosť o čistotu zvierat
A1504 Zdravie zvierat (veterinári)

Kódy a pomenovania NAF
97 - Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
03 - Rybolov a akvakultúra
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
03 - Rybolov a akvakultúra
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
91 - Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
10 - Výroba potravín
11 - Výroba nápojov
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
03 - Rybolov a akvakultúra
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
08 - Iná ťažba a dobývanie
75 - Veterinárne činnosti
90 - Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
91 - Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
94 - Činnosti členských organizácií
25 - Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
93 - Športové, zábavné a rekreačné činnosti
96 - Ostatné osobné služby
96 - Ostatné osobné služby
75 - Veterinárne činnosti
91- Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
94- Činnosti členských organizácií

Zdroj: Pôle emploi
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Prvky dobrej praxe hodné osobitnej pozornosti:
▪

Aktualizácia ROME je dlhodobo zabezpečovaná niekoľkokrát ročne. V ostatných rokoch sa nikdy
nestalo, že by sa v ROME neaktualizovali informácie na základe vývoja na trhu práce
a nezaznamenávali zmeny. V SR je jednoznačne potrebné zabezpečiť, aby sa NSP, jej registre
kontinuálne aktualizovali a udržiavali, čím sa podporí aj celospoločenská implementácia NSP ako
štandardného riešenia poskytujúceho referenčné údaje pre odbornú aj laickú verejnosť.

▪

Základným prvkom ROME sú povolania, ktoré v sebe agregujú tisíce zamestnaní. Popis reflektuje
všetky zamestnania zaradené v povolaní. Diferenciácia povolaní a zamestnaní je spoločným
prvkom s NSP a zdôrazňuje potrebu existencie tejto úrovne zovšeobecnenia potrebnej nielen na
účely vymedzenia optimálnych vzdelávacích ciest.

▪

Veľmi pozitívne možno hodnotiť masívne využívanie nadefinovaných zručností na mnohé účely
prioritne na trhu práce. Zručnosti sú nielen nadefinované pri každom povolaní, ale využívajú sa
v kariérnom poradenstve, pri párovaní voľných pracovných miest a uchádzačov o zamestnanie,
v rámci identifikácie medzier v zručnostiach pracovnej sily, identifikácie potrieb zvyšovania
a prehlbovania kvalifikácie, v rámci hľadania vhodného uplatnenia nezamestnaných osôb atď. Je
to cesta, ktorou sa SR potrebuje taktiež vydať a je potrebné komponenty Registra kompetencií
intenzívnejšie využívať.

▪

Za pozornosť stojí taktiež spojenie zamestnaní v rámci Priemyslu. V ROME sú agregované
zamestnania z rôznych oblastí priemyslu, keďže podľa nich majú spoločný kvalifikačný, resp.
kompetenčný základ. Optimalizácia štruktúry sektorových rád je jednou z významných aktivít SRI
a je potrebné verifikovať viacero alternatív spájania sektorových rád, medzi ktorými by nemala
chýbať ani táto alternatíva.
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5.

AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE
S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ A V
ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Zmeny v oblasti vzdelávania spôsobené v dôsledku pandémie ochorenia
Covid-19 v európskom kontexte

Prepuknutie ochorenia COVID-19 prinieslo novú realitu vo vzdelávaní a odbornej príprave. Ukázalo sa,
že systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia byť dostatočne pružné a odolné voči prerušovaniu
ich pravidelných cyklov. Koronakríza poukázala taktiež na zvyšujúcu sa potrebu flexibilnejších prístupov
k odbornému vzdelávaniu a príprave (ďalej len OVP) a väčšej priepustnosti vzdelávacieho systému, ako
aj kompatibility OVP s inými úrovňami vzdelávania, ktoré umožňujú študujúcim rýchlejšie sa adaptovať,
napríklad na potreby trhu práce alebo na nové technológie. Pri príprave inštitúcií vzdelávania a
odbornej prípravy v celej Európe na aktuálny vzdelávací rok museli tvorcovia politík na národnej, či na
regionálnej úrovni prijímať rozhodnutia o riešení bezprecedentných výziev.
Má byť vzdelávanie a odborná príprava organizované individuálne formou „face to face“ alebo v
zmiešanom formáte? Budú členské štáty pokračovať v dištančnom vzdelávaní alebo zaujmú rotačný
prístup medzi prezenčným a dištančným vzdelávaním? Môžu byť časti učebných osnov (napr. workbased learning - WBL) znova zavedené? Je potrebné zohľadniť rôzne modely výučby a učenia sa. Bude
potrebné preskúmať rôzne formy učenia sa na pracovisku a ich implementácie. Výmena skúseností a
vzájomné učenie sa majú v súčasnej situácii trvalý význam. Môžu podporiť členské štáty pri vypracúvaní
komplexných stratégií návratu do školy a definovaní opatrení v prípade možnej ďalšej vlny pandémie.
Členské štáty zaznamenali inšpiratívne nové iniciatívy v reakcii na pandémiu, ktoré podporili využívanie
technologických inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave. Riešenie úlohy učiteľov a školiteľov bude
preto jedným z rozhodujúcich bodov pri príprave budúcich scenárov pri zachovaní rešpektu k ich
emocionálnym a sociálnym kompetenciám, spolu s kompetenciami a získavaním zručností. Umelá
inteligencia bude mať navyše ústredný význam pre vývoj v práci a spoločnosti. Vzdelávanie sa týka
najmä oblastí kompetencií a sociálneho dialógu. Diskusia o tom, ako môže použitie umelej inteligencie
prispieť k zlepšeniu výučby a učenia, bude prínosom pre všetky členské štáty EÚ.
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V dôsledku pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov zelenej a digitálnej transformácie je potrebné, aby
členské štáty spolupracovali na uskutočňovaní opatrení/stratégií na prekonanie účinkov prípadnej
druhej vlny pandémie. Je dôležité viesť dialóg na uvedené témy a preto sa odporúča vzájomná výmena
skúseností medzi členskými štátmi. Vypuknutie COVID-19 zdôraznilo rozhodujúcu úlohu digitálnych
zručností a kompetencií pri zabezpečovaní kontinuity činností dištančného vzdelávania. Do popredia
sa dostáva aj hybridné vzdelávanie. Je preto nevyhnutné, aby plány obnovy obsahovali opatrenia na
prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby sa dosiahol digitálny pokrok a
vyvinula sa odolnosť a adaptabilita do budúcnosti so zárukou kvality a rovnakých príležitostí.
Vypuknutie COVID-19 navyše urýchlilo pretrvávajúce výzvy a požiadavky systémov odborného
vzdelávania a prípravy v Európe. V apríli 2020 bolo nezamestnaných 2,776 milióna mladých ľudí do 25
rokov, čo je nárast o 159 000 od marca 2020. Prebiehajúca kríza často postihuje spoločnosti, najmä
malé a stredné podniky. Boli vyslovené obavy, že počet poskytovaných príležitostí WBL by sa vzhľadom
na tento vývoj mohol drasticky znížiť. Otázke, ako zabezpečiť inkluzívne a excelentné odborné
vzdelávanie a prípravu pre mladých ľudí v Európe, a to aj v čase kríz, čo predstavuje jeden z
najnaliehavejších problémov, sa budú musieť orgány decíznej sféry venovať.
Meniaca sa spoločnosť a trh práce, ako aj udržateľnejšie hospodárstvo zároveň nepožadujú iba viac
digitálnych zručností, ale aj vedomosti, zručnosti a kompetencie zamerané na udržateľnosť a trvalo
konštantný progres. Profily existujúcich kvalifikácií sa zmenia; objavia sa nové typy kvalifikácií. Zároveň
sa otvára otázka investícií do vzdelávania a odbornej prípravy pri nástupe nových technológií a
kľúčových kompetencií, pričom bude potrebné výrazným spôsobom zvýšiť vstup súkromného, ako aj
verejného kapitálu do segmentu OVP a celoživotného vzdelávania.

5.1.1 Príklady dobrej praxe – Slovinsko
Vláda Slovinskej republiky podnikla naliehavé kroky na spomalenie šírenia vírusu Covid-19. 12. marca
2020 bola vyhlásená epidémia, ktorá zastavila slovinskú spoločnosť. To zahŕňalo pozastavenie všetkých
vzdelávacích aktivít od 16. do 29. marca 2020, ako bolo oznámené v prvom obežníku ministerstva
školstva (MIZŠ), ktorý bol zaslaný všetkým stredným školám 12. marca. Školám sa tiež odporúčalo, aby
organizovali dištančné vzdelávanie na právnom základe parlamentného zákona prijatého 2. apríla.
Zákon upravoval pracovné povinnosti učiteľov a financovanie škôl počas pandémie a určoval spôsob
absolvovania praktického vyučovania v podnikoch pre žiakov a učňov nižšieho a vyššieho
sekundárneho vzdelávania. Následné obežníky podrobne popisovali dištančné vzdelávanie a
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hodnotenie žiakov na stredných školách, vrátane rozhodnutí o povinnostiach v oblasti odbornej
prípravy, hodnotenia učňov a výberových kritérií týkajúcich sa obmedzenia zápisu do vyšších
odborných škôl. Školy uviedli, že po štyroch týždňoch bola účasť na dištančnom vzdelávaní na
základných školách 99,5% a o niečo nižšia vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní.
V prvom týždni pandémie Covid-19 usporiadalo ministerstvo školstva stretnutie expertnej skupiny
zloženej zo zástupcov ministerstva zdravotníctva, Národného ústavu verejného zdravia, Národného
ústavu vzdelávania (NEI), Národného skúšobného centra (NEC), Ústavu pre odborné vzdelávanie a
prípravu (CPI), združenia riaditeľov, odborových zväzov, rodičovských združení a komôr týkajúce sa
odborného vzdelávania a prípravy. Všetky obežníky a rozhodnutia ministerstva, najmä tie, ktoré sa
týkali praktického vyučovania v podnikoch a učňovskej prípravy, boli koordinované s oboma komorami
a podporované Ústavom pre OVP.
Národný ústav vzdelávania poskytoval odbornú a technickú pomoc, zatiaľ čo webová stránka slovinskej
vzdelávacej siete sa stala referenčným bodom pre riaditeľov a učiteľov. Školy, Národný ústav
vzdelávania a množstvo dobrovoľníkov a Obchodná komora Slovinska poskytli vybavenie pre žiakov a
učňov zo sociálne vylúčeného prostredia. Kompetentné verejné ústavy pripravili odporúčania týkajúce
sa organizácie diaľkového učenia a zorganizovali špeciálne tímy pre podporu škôl a učiteľov.
Organizovali sa aj diaľkové semináre pre učiteľov. Ústav OVP pripravil pre stredné odborné školy sériu
odporúčaní so špeciálnymi pokynmi a užitočnými odkazmi na dištančné vzdelávanie, na praktické
vyučovanie v podnikoch pre žiakov a učňov a na záverečné skúšky a skúšky odbornej maturity. Pre
žiakov do 5. ročníka základnej školy bol pripravený špeciálny televízny program s učebným plánom,
vzdelávacím, poučným a zábavným obsahom.
Počas výluky boli stredné odborné školy požiadané, aby uplatňovali dištančné vzdelávanie aj pre žiakov
a učňov. Ústav OVP pripravil pokyny pre stredné odborné školy o organizovaní dištančného
vzdelávania. Učitelia majú spolupracovať s internými školiteľmi, kedykoľvek je to možné, a pripraviť
pokyny a materiály na diaľkové vzdelávania. Žiaci a učni dostali individuálne alebo skupinové úlohy,
pričom pre skupiny žiakov mali učitelia spoločne so žiakmi vypracovať ukážkové videá a prezentácie.
Žiaci a učni mali vypracovať správy z praktického vyučovania, do ktorých mali zahrnúť aj kapitoly
z teórie.
Slovinský „Covid“ zákon stanovil, že pre žiakov posledného ročníka a učňov, ktorí pre pandémiu
nemôžu absolvovať praktické vyučovanie v podnikoch, sa toto praktické vyučovanie považovalo za
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ukončené, ak absolvovali maturitu z odborných predmetov. Ministerstvo školstva prijalo rozhodnutie
o splnení povinnosti praktického vyučovania s tým, že riaditelia môžu upraviť dĺžku praktického
vyučovania počas školského roka tak, aby odrážala skutočné okolnosti.
Školy taktiež zreorganizovali plány hodnotenia žiakov prispôsobením metód, počtu úloh a známok.
Učitelia tiež zohľadňovali nadobudnuté vedomosti a zručnosti z obdobia bežných vyučovacích hodín a
obmedzili počet bodov získaných diaľkovým hodnotením. Hodnotiace úlohy vychádzali z materiálu
zahrnutého do dištančného vzdelávania a mohli zahŕňať aj účasť na dištančnom vzdelávaní. Záverečné
skúšky a odborná maturita sa konali v riadnych termínoch, s výnimkou posunutého začiatku skúšok
odbornej maturity, ktorá sa konala 30. mája 2020. Záverečné skúšky sa riadili bežným
harmonogramom, a to od 1. júna. Ústav OVP pripravil špeciálne pokyny pre záverečné a odborné
maturitné skúšky žiakov a učňov programov odborného vzdelávania a prípravy. V spolupráci so školami
komory investovali úsilie do hľadania riešení pre každého žiaka a učňa, aby sa mohol ďalej vzdelávať v
podnikoch. V niektorých prípadoch, kvôli poklesu a zániku niektorých podnikov a prevádzok prešli učni
v rámci pokračovania praktického vyučovania do školských dielní po zvyšok školského roka.

5.1.2 Príklady dobrej praxe – Fínsko
Fínska vláda 30. marca rozhodla, že obmedzenia kontaktnej výučby na rôznych úrovniach vzdelávania
budú pokračovať až do 13. mája. Vyučovanie pokračovalo hlavne formou dištančného vzdelávania.
Vláda neskôr obmedzenie aktualizovala tak, aby sa od 14. mája mohlo znovu začať s kontaktným
vyučovaním na všetkých stupňoch vzdelávania. Odporučila však, aby dištančné vzdelávanie pre všetky
ostatné, okrem základného vzdelávania, pokračovalo až do konca školského roka.
Fínska národná agentúra pre vzdelávanie podporovala učiteľov a žiakov v ich dištančnom vzdelávaní.
Hlavnou prácou učiteľa bolo za každých okolností viesť a koučovať žiakov, pričom na tento účel mohol
učiteľ použiť rôzne digitálne nástroje a postupy.
Praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov mohlo pokračovať, ak poskytovateľ
vzdelávania a zamestnávateľ zabezpečili v rámci príslušného odvetvia hospodárstva a služieb, kde to
bolo možné, všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia pre žiakov vykonávajúcich praktické
vyučovanie. V prípade pretrvávajúcich pochybností o bezpečnosti žiakov, resp. vysokej úrovni
sociálneho kontaktu s ostatnými pracovníkmi boli takéto prevádzky dočasne zatvorené.
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Pomerne veľkú výzvu pre fínske OVP s vysporiadaním sa s Covidom predstavovalo hodnotenie
zručností žiakov, ktoré je založené na preukázaní schopností v skutočnom pracovnom prostredí.
V prípade, že na základe vyššie uvedených skutočností boli niektoré podniky zatvorené a nebolo možné
hodnotiť žiakov a ich zručnosti priebežne, tak v danej situácii poskytovateľ vzdelávania uprednostnil
za osobitných podmienok tých, ktorí mali naplánované absolvovanie kvalifikácie a ukončenie štúdia na
jar. Bol prijatý úzus, že preukazovanie spôsobilosti možno organizovať aj v iných výučbových
prostrediach podobných pracovisku zamestnávateľa mimo vzdelávacej inštitúcie, ako sú napríklad
vlastné staveniská poskytovateľa odbornej prípravy alebo učiteľské farmy. Dôkazy musia byť vždy
usporiadané tak, aby metódy preukazovania spôsobilosti čo najviac zodpovedali autentickým
pracovným úlohám a pracovným procesom, ktoré umožňujú hodnotenie profesionálnych zručností. Ak
to nie je možné, preukázanie a posúdenie spôsobilosti by sa malo odložiť.
V odbornom vzdelávaní a príprave bolo učenie sa okrem demonštrácie kompetencií nastavené aj na
vzdelávanie pomocou digitálnych nástrojov. V prípadoch keď to nebolo možné, sa indikácia a
hodnotenie vzdelávania odložilo. Špeciálna pozornosť bola venovaná tým žiakom, ktorí nemohli
študovať samostatne alebo používať digitálne nástroje. Poradenstvo a podpora boli usporiadané tak,
aby boli učitelia špeciálneho vzdelávania, poradcovia a sociálni pracovníci skutočne k dispozícii. Žiaci,
ktorí sa prisťahovali do Fínska z iných krajín, mohli svoje školské úlohy dostať aj pomocou pošty. Vo
výnimočných prípadoch odborného vzdelávania a prípravy bolo možné zabezpečiť obmedzené
množstvo výučby a poradenstva v priestoroch školy počas krízy Covid-19, vždy však za dodržania
prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení pre učiteľov a žiakov.
Uvedená podpora pre žiakov OVP, ako aj pre žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
ostáva v platnosti i po skončení koronakrízy. Nadchádzajúci školský rok si za týchto výnimočných
okolností vyžaduje zvýšené úsilie dobehnúť zameškané učivo. To si bude vyžadovať ďalšie investície do
výučby a poradenstva, ako aj do ďalších podporných akcií a mechanizmov, na čo fínska vláda už
vyčlenila finančné prostriedky.

5.1.3 Príklady dobrej praxe – Česká republika
Po vyhlásení núdzového stavu boli školy zatvorené uznesením vlády Českej republiky z 12. marca 2020.
Núdzový stav bol vyhlásený na 30 dní a následne predĺžený do 17. mája 2020. Od 12. marca 2020 do
konca školského roka 30. júna 2020 sa využívalo dištančné vzdelávanie. Ministerstvo školstva, mládeže
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a športu (MŠMT) na svojej webovej stránke neustále aktualizovalo informácie o krízových opatreniach
a zverejnilo harmonogram postupného uvoľňovania opatrení a návratu študentov do školy.
Dňa 11. mája boli školy opäť otvorené pre žiakov posledného ročníka základných škôl za účelom
prípravy na prijímacie skúšky, rovnako tak pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl za účelom
prípravy na záverečné skúšky a maturitné skúšky a žiakov posledných ročníkov vyšších odborných škôl
za účelom vykonania absolventských skúšok.
Od 1. júna sa začali záverečné skúšky, maturitné skúšky a absolventské skúšky. Praktickým vyučovaním
pokračovali žiaci nižších ročníkov vyšších odborných škôl. Od 8. júna prebiehali pre žiakov stredných
škôl a žiakov nižších ročníkov stredných škôl triedne stretnutia a konzultácie na účely záverečného
hodnotenia. Vyučovanie žiakov v škole bolo po tomto dátume však na dobrovoľnej báze. MŠMT
pripravilo súbor hygienických a bezpečnostných pokynov: v každej triede bolo povolených maximálne
15 žiakov.
Webové stránky MŠMT poskytovali pravidelné aktualizácie odporúčaných postupov pre online
vzdelávanie/učenie. Bolo doplnené smerovníkom, označujúcim, kde sa priebežne dopĺňajú materiály
pre učiteľov, rodičov a žiakov, vrátane materiálov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Online výučbu
pre základné školy zabezpečovali aj verejnoprávni vysielatelia Česká televízia a Český rozhlas. Česká
televízia so zameraním na základné a stredné školy spustila špecializovaný portál ponúkajúci širokú
škálu dokumentárnych filmov. Česká akadémia vied pripravila pre rodičov a deti tipy na domáce
experimenty, e-zdroje, elektronické verzie rôznych časopisov, online výstavy a vzdelávacie videá.
Na výučbu odborných predmetov mohli školy využívať elektronické učebnice alebo inštruktážne videá.
Žiaci aj učitelia mali prístup k didaktickým testom a pracovným listom pre maturitné skúšky. Poskytnutá
bola aj verzia pre smartfóny a tablety.
Česká školská inšpekcia uskutočnila komplexný prieskum o tom, ako sa realizovalo vyučovanie na
všetkých druhoch škôl. Na základe výsledkov sa ministerstvo rozhodlo pomôcť tisícke vybraných škôl
technickým vybavením a využitím komunikačných platforiem na zabezpečenie kvalitnej online výučby.
Vynikajúca bola aj dobrovoľnícka odpoveď učiteľov, ktorí sa prostredníctvom webinárov podelili o
svoje skúsenosti s kolegami.
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Praktické vyučovanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou všetkých programov odborného vzdelávania a
prípravy vedúcich k získaniu odbornej kvalifikácie, bolo pozastavené počas zákazu výučby na školách.
Bola oznámená pracovná povinnosť pre žiakov pripravujúcich sa na povolanie v sociálnych službách
alebo v zdravotníctve, ktorí aktívne pomáhali pri práci alebo sa zúčastňovali prác ako dobrovoľníci.
Vyhláška MŠMT zo 6. mája 2020 o reakcii na vzdelávanie na epidémiu koronavírusom umožnila
riaditeľom vyšších odborných škôl upraviť akreditované učebné osnovy pre letné obdobie. Niektoré
spoločnosti poskytli bezplatné učebné materiály, vrátane didaktickej divízie FESTO a Scania. V oblasti
gastronómie boli zvyčajné platené registrácie sprístupnené bezplatne tým žiakom, ktorí mali záujem
sledovať výcvikové videá z kurzov pre odborných pedagógov.
V rámci prijímania na štúdium a ukončovania štúdia bol prijatý zákon č. 135/2020 Z. z. o osobitných
pravidlách pre prijímanie na určité druhy vzdelávania a na ich ukončenie v školskom roku 2019/20.
Tento zákon stanovuje, že záverečné skúšky, maturitné skúšky a absolventské skúšky sa môžu konať
najskôr 21 dní po obnovení výučby v triede pre žiakov posledného ročníka. Zároveň predmetný zákon
zrušil písomnú časť maturitnej skúšky spoločnej zložky v českom a cudzom jazyku.

5.1.4 Príklady dobrej praxe – Rakúsko
Zatvorenie škôl malo za následok výpadok praktického vyučovania aj v Rakúsku. Hoci jedno z opatrení
- forma krátkodobej práce v podnikoch bola povolená, nebola postačujúca na nadobudnutie
potrebných zručností v rámci prípravy na budúce povolanie. Školy boli zatvorené od 16. marca 2020,
pričom všetky školy pozastavili výučbu v triedach a prešli na diaľkové vzdelávanie.
Pri podnikovom vzdelávaní sa situácia medzi jednotlivými priemyselnými odvetviami a niekedy aj v
rámci jednotlivých odvetviach značne líšila. V mnohých odvetviach je učňovské vzdelávanie výrazne
ovplyvnené zatváraním spoločností a prácou na kratší pracovný čas. Najmä v cestovnom ruchu, v tých
komerčných podnikoch, ktoré neposkytujú základné služby, v osobných službách, ako je kaderníctvo,
ale aj v mnohých produkčných spoločnostiach, strávili učni niekoľko týždňov doma a k teoretickým
základom svojej profesie sa mohli dostať iba prostredníctvom dištančného vzdelávania. Ostatné
spoločnosti si mohli praktické vyučovanie aspoň čiastočne udržať na školiacich seminároch alebo
pomocou vytvorenia fiktívnej domácej kancelárie. Zároveň sa udelila dočasná výnimka pre školy a
podniky poskytujúce učňovské vzdelávanie v základných službách a kritickej infraštruktúre (služby,
zdravotníctvo, opatrovateľstvo, textilný a gumársky priemysel), aby sa zabezpečilo, že učni sú počas
tejto kritickej fázy plne k dispozícii pre spoločnosti.
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Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave nadobudla účinnosť 1. mája 2020 s cieľom umožniť
prácu na kratší pracovný čas v postihnutých podnikoch aj v rámci učňovského vzdelávania. Ak
opatrenia na boj proti pandémii koróny spôsobia, že v podniku je nevyhnutná krátka práca, denné
alebo týždenné výcvikové obdobie sa môže skrátiť. Táto možnosť bola časovo obmedzená do 31.
augusta 2020. Okrem toho bola zriadená bezplatná telefónna horúca linka pre otázky učňov a podnikov
týkajúce sa praktického vyučovania počas koronakrízy v rámci projektu „Koučing pre učňov a podniky“.
Podpora rozvoja pre dištančné vzdelávanie prebiehala prostredníctvom voľby a návrhu vhodnej formy
dištančného vzdelávania, o ktorej rozhodovali príslušné školy. Okrem písomných a pracovných úloh
pre samoštúdium sa intenzívne využívali digitálne a multimediálne online vzdelávacie služby. Dôraz sa
i teraz kladie na precvičovanie a upevňovanie už naučeného obsahu. Na stredných odborných školách
s plne organizovaným učňovským vzdelávaním je povinnou súčasťou vzdelávania vývoj a vzdelávanie
sa v rámci nového učiva, zatiaľ čo na školách v rámci školského systému OVP a na vysokých školách ide
o autonómne rozhodnutie škôl.
Rastúci dopyt po digitálnej podpore pri dištančnom vzdelávaní viedol nielen k optimalizácii a rozšíreniu
existujúcich ponúk, ale objavili sa aj nové ponuky. Koncom apríla 2020 bola napríklad v spolupráci
medzi ministerstvom školstva a verejnoprávnym televíznym vysielateľom ORF zriadená mediálna
platforma, ktorá umožňuje školám, univerzitám aplikovaných vied a univerzitám prístup k približne 800
novinárskym dokumentom a časopisovým príspevkom verejnosti. V stavebníctve bol už v roku 2019
vyvinutý digitálny vzdelávací portál pre učňovské povolania. Táto ponuka Bauakademien (stavebné
akadémie) nadpodnikových vzdelávacích inštitúcií v stavebníctve, so 70 online kurzami, 373 odbornými
témami, 90 inštruktážnymi videami a 2 900 kontrolami znalostí sa teraz otvorila aj pre ďalšie
vzdelávacie inštitúcie - vysoké školy.
Tieto príklady ukazujú, že počas krízy sú existujúce zdroje sprístupňované novým cieľovým skupinám a
môžu byť zdieľané na všetkých úrovniach vzdelávania, najmä medzi učňovským vzdelávaním, školským
odborným vzdelávaním a prípravou a akademickou oblasťou.
Napriek zatváraniu škôl a práci na kratší pracovný čas bolo a je zabezpečené, že učni môžu dokončiť
posledný rok vzdelávania podľa plánu. Vzdelávacie programy pre ostatných učňov, ako aj plne školsky
organizované OVP sa znovu otvorili za sprísnených bezpečnostných a hygienických podmienok 4. mája.
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5.1.5 Príklady dobrej praxe – Spolková republika Nemecko
V Nemecku sa začali rôzne akcie na udržanie stabilného systému odborného vzdelávania a prípravy.
Jadrom aktivít bolo zabezpečenie odmeňovania učňov, organizácia učňovského vzdelávania a skúšok
podľa bezpečnostných predpisov a podpora spoločností ponúkajúcich učňovské miesta. Spolkový snem
prijal 13. marca 2020 zákon, ktorým sa dočasne uvoľnili nariadenia o prácach na kratší pracovný čas
(so spätnou účinnosťou od 1. marca). Nový zákon má zabrániť prepúšťaniu zamestnancov. Za určitých
podmienok majú učni tiež nárok na príspevky v krátkodobom pracovnom pomere, aj keď toto
opatrenie je možné zaviesť až po šesťtýždňovom znížení pracovnej doby. Dovtedy dostávajú učni
odmenu za úplné absolvovanie praktického vyučovania. Ak sa spoločnosť zaregistruje na prácu na
kratší pracovný čas, musí poskytnúť písomné vysvetlenie prečo a od akej doby nie je možné realizovať
praktické vyučovanie, aby sa zabránilo zneužitiu tohto systémového prvku.
Od začiatku krízy COVID-19 iba niekoľko nemeckých spoločností dalo svojim učňom prácu na kratší
pracovný čas, najmä z dôvodu ich zákonnej povinnosti pokračovať v poskytovaní odbornej prípravy.
Spoločnosti sa vyzývajú, aby prispôsobili rozvrhnutie školení, preložili učňov na iné oddelenie alebo
zadali úlohy, ktoré je možné vykonávať doma. V prípadoch, keď učni pracujú v spoločnostiach, musia
byť v spoločnosti prijaté preventívne opatrenia vrátane zabezpečenia dostatočného priestoru a
hygienických opatrení, ako aj poskytnutie dezinfekčných prostriedkov a informácií o všeobecných
hygienických predpisoch.
V rámci ukončovania štúdia sa očakáva, že tento rok dokončí svoje odborné vzdelávanie asi 400 000
žiakov OVP. Po období neistoty príslušné orgány (živnostenské komory a priemyselné a obchodné
komory) zabezpečili, aby sa konali záverečné skúšky tak, aby všetci učni mohli vstúpiť do pracovného
života najneskôr na jeseň tohto roku. Písomné skúšky v odvetviach priemyslu a obchodu sa uskutočnili
na celoštátnej úrovni v polovici júna (o päť až šesť týždňov neskôr, ako sa pôvodne plánovalo). Z dôvodu
posunutia väčšiny termínov skúšok sa však časové rozpätie medzi písomnou a ústnou skúškou výrazne
skrátilo (cca 2 týždne).
Prijaté opatrenia sa vzťahujú na praktické skúšky v podnikoch a na školiace semináre, ako aj na ústne
a písomné skúšky vykonané v škole, pričom sociálne a dištančné obmedzenia predstavujú logistickú
výzvu. Z rovnakého dôvodu je pre malé podniky v oblasti remeselných živností obzvlášť ťažké
organizovať praktickú časť skúšok. Ďalšou výzvou je dohľad nad skúškami, ktorý je často úlohou starších
občanov. Táto skupina však patrí k ľuďom s vyšším rizikom ochorenia na Covid-19, takže namiesto
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aktívneho zapojenia starších občanov, ktorí roky pôsobili v danom odvetví priemyslu alebo služieb, s
účasťou na skúškach súhlasili niektorí zástupcovia priemyselných a obchodných komôr. Potreba
skúšajúcich je tiež väčšia ako v predchádzajúcich rokoch, pretože skúšobné skupiny musia byť
podstatne menšie.
Jednotlivé federálne štáty sú zodpovedné za vzdelávací systém a tiež za stredné odborné školy. Preto
sa predpisy o výučbe v triedach na školách odborného vzdelávania a prípravy odlišujú podľa
geografických oblastí. Napríklad v Bayerne sa záverečné vyučovanie začalo opäť 27. apríla 2020,
zapojený bol iba malý počet žiakov, aby školy mali príležitosť získať skúsenosti. Od tohto dátumu sa od
11. mája postupne uskutočnilo ďalšie postupné rozširovanie triedneho vyučovania, vrátane tried
pripravujúcich sa na skúšky v budúcom roku.
Konkrétna škola poskytuje informácie o rozvrhu, ktorý je možné zúžiť a v prípade potreby upraviť,
napríklad uprednostnením predmetov relevantných pre skúšky a tých, ktoré sú relevantné pre získanie
maturitných vysvedčení. Telesná výchova bola pozastavená a v priebehu druhej polovice školského
roka už neexistujú povinné hodnotenia výkonu žiakov v rámci telesnej výchovy. Žiaci mali v rámci
vyučovania na základe podanej žiadosti možnosť opakovaného skúšania za účelom zlepšenia známok.
Úzke prepojenie učňovského systému (duálneho systému) s trhom práce môže viesť k poklesu počtu
učňovských miest. Situácia sa líši podľa hospodárskeho odvetvia. Niektoré odvetvia boli krízou Covid19 zasiahnuté silnejšie ako iné a spoločnosti by na jeseň, keď sa začne ďalší rok učňovského školstva,
nemuseli byť schopné ponúknuť učňovské miesta alebo len ich menší počet. Zainteresované strany
zapojené do odborného vzdelávania a prípravy sú si vedomé ťažkostí v odvetviach ako je gastronómia
a cestovný ruch, kde bude mať pravdepodobne tendenciu klesať dopyt po učňoch. Naopak, v IT sektore
sa pravdepodobne bude hľadať ešte viac kvalifikovaných mladých odborníkov.
Podľa štúdie, ktorú koncom mája 2020 zverejnil Federálny inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu
(BIBB), sa v roku 2020 očakáva zníženie o zhruba 25 000 nových učňovských zmlúv v porovnaní s rokom
2019. Hlavným dôvodom je, že potenciálni učni sa môžu rozhodnúť pre alternatívne vzdelávacie cesty,
ako je aj akademické vzdelávanie. Analýzy predchádzajúcich kritických ekonomických situácií ukazujú
práve takéto kompenzačné pohyby. Je dôležité analyzovať, ako lepšie podporiť mladých ľudí s
maturitou a bez maturity pri hľadaní učňovského miesta.
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Celkovou výzvou je udržať počet učňovských miest stabilný, zabezpečiť potrebných kvalifikovaných
zamestnancov pre zotavenie a budúci rast a vyvinúť prístupy špecifické pre jednotlivé odvetvia.
Školiace aktivity spoločností by mali byť podporené núdzovou finančnou pomocou, pretože prispievajú
k zabezpečeniu zručností potrebných v budúcnosti.

5.1.6 Príklady dobrej praxe - Estónsko
Kríza Covid-19 rýchlo eskalovala na celom svete, aj v Estónsku. Vláda 16. marca zatvorila všetky
vzdelávacie inštitúcie okrem materských škôl. Pre 24 000 žiakov OVP, 2 100 učiteľov OVP a 32 škôl OVP
v Estónsku to znamenalo náhly prechod na diaľkové štúdium. Vzhľadom na to, že organizácia OVP v
Estónsku je veľmi flexibilná, náhly prechod na dištančné vzdelávanie nespôsobil administratívne ani
právne problémy. Prijímanie žiakov na štúdium, ako aj ukončenie štúdia, sa uskutočňuje počas celého
roka. Podmienky prijatia si stredné odborné školy určujú samy. Každá stredná odborná škola má právo
rozhodovať o reorganizácii alebo predĺžení doby štúdia. Školský rok by sa za normálnych okolností
skončil v polovici júna. Školy plánovali po uplynutí obmedzení pokračovať vo vyučovaní aj počas leta.
Zároveň poskytli žiakom príležitosť dokončiť štúdium.
Regulačná flexibilita uľahčila prechod do novej reality. Stredné odborné školy však museli konať rýchlo.
Pre všetky školy OVP bolo najväčšou výzvou poskytovanie praktického vyučovania na diaľku a online.
V Estónsku je takmer 90% štúdií OVP školských, ale pomer praktického a teoretického vyučovania je
všeobecne minimálne 50% až 70%. Alternatívy pomeru praktického a teoretického vyučovania záviseli
od príslušného odboru vzdelávania. Školské praktické vyučovanie a praktické vyučovanie v podnikoch
v oblastiach, ktoré podliehajú obmedzeniam v núdzových situáciách (ako je stravovanie a
pohostinstvá), bolo odložené. Keďže Estónsko nebolo počas krízy úplne zablokované, bolo možné v
niektorých oblastiach (kovoobrábanie, nástrojárstvo, vodoinštalácie) pokračovať v praktickom
vyučovaní v podniku v tom prípade, ak zamestnávateľ zabezpečil bezpečné a hygienické podmienky
pre žiakov. Časti praktického výcviku bolo možné absolvovať aj online.
S cieľom reorganizovať pracovné vyučovanie stredné odborné školy komunikovali so svojimi
partnerskými podnikmi, žiakmi a rodičmi a prijímali individuálne rozhodnutia, čo malo za následok
odloženie alebo dočasné ukončenie praxe v podnikoch, prípadne jej pokračovanie. Účasť žiakov na
praktickom vyučovaní u zamestnávateľa je dobrovoľná a sú poskytované ochranné pomôcky a
dezinfekčné prostriedky.
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Stredným odborným školám sa taktiež odporúčalo, aby obdobie vyčlenené na teoretické vyučovanie
využili na dištančné štúdium, bolo však potrebné vyriešiť výzvy online vzdelávania. Prechod bol
plynulejší v školách, kde bolo používanie digitálneho výučbového a komunikačného prostredia bežné
už pred krízou. Napríklad na strednej odbornej škole v Tartu sú e-learningové dni súčasťou školskej
práce už päť rokov. V minulom roku boli vytvorené učebné osnovy Moodle, ktoré systematicky zbierali
zdroje e-learningu. V posledných dvoch rokoch vzdelávací technológ poskytoval týždenné školenie
zamestnancom a učiteľom. Počas krízy tím majstrov a učiteľov technológov poskytoval svojim kolegom
nepretržitú podporu.
Školy upravili svoju prácu v súlade s rýchlou online spätnou väzbou od študentov a učiteľov, čo
pomohlo zistiť slabé miesta a oblasti, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu. Počas prvých týždňov sa
zhromažďovali informácie o potrebách vybavenia a nedostatku internetového pripojenia a študentom
v núdzi sa poskytli potrebné zariadenia.
Počas krízy ministerstvo školstva a jeho podriadené agentúry udržiavali pravidelný kontakt so školami
a prispôsobili štátnu podporu spätnej väzbe od škôl. To zahŕňalo krátke webináre, skupiny na
Facebooku, odpovede na časté otázky týkajúce sa riadenia školy a organizácie štúdia. Pokyny pre
prostredia dištančného vzdelávania boli ponúkané na štátnej úrovni. Ukázalo sa, že je potrebné
centrálne vyvinúť viac zdrojov elektronického vzdelávania a na praktickejšie zaškolenie v simulačných
prostrediach bude potrebné ďalšie vybavenie virtuálnej a rozšírenej reality. Pre učiteľov bola vyhlásená
otvorená výzva na zdieľanie svojich digitálnych učebných materiálov, elektronických kurzov a
digitálnych učebných objektov.
Z pohľadu žiakov predstavovali dva mesiace diaľkového štúdia skutočnú výzvu z hľadiska
samoregulácie a plánovania času. Aj keď sa používali online semináre a výukové programy, skupinové
diskusie, spoločné pracovné prostredie a simulácie, študenti stále museli zvládať väčšie množstvo
školskej práce a prekonať nedostatok motivácie a rozptýlenia. Vo svojej spätnej väzbe zdôraznili
potrebu pevnej dennej agendy a individuálnejšej podpory. Na stredných odborných školách sa
podporný personál presunul na webové platformy, aby boli dostupné pre žiakov. Pre rodičov sa
organizovali online semináre a zriadili sa helpdesky. Očakáva sa však, že miera predčasného ukončenia
školskej dochádzky vzrastie, pretože obdobie diaľkového štúdia malo najťažší dopad na žiakov, ktorí už
predtým boli ohrození predčasným ukončením školskej dochádzky.
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Na základe spätnej väzby od škôl boli definované faktory úspechu, ktoré prispeli k relatívne hladkému
prechodu na dištančné vzdelávanie:
▪

dostatočné digitálne zručnosti medzi žiakmi a učiteľmi na zvládnutie novej situácie;

▪

primeraná digitálna infraštruktúra v stredných odborných školách a doma;

▪

informácie a jasné správy o organizovaní dištančného vzdelávania;

▪

organizácia výchovy a vzdelávania, spolupráca a zdieľanie informácií medzi zainteresovanými
stranami.

Školy boli postupne otvárané od 15. mája. Do konca školského roka sa školské štúdium mohlo
organizovať v menších skupinách do 10 žiakov plus učiteľ alebo kouč. Platili aj ďalšie obmedzenia, v
školských budovách museli ľudia zostať v skupinách a vyhýbať sa zbytočným kontaktom medzi
skupinami.

Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní vo vybraných krajinách
Ako budeme vzdelávať, závisí od nás. Vzdelávanie u nás kontinuálne pokračuje od dôb Márie Terézie z
roku 1774, kedy boli v rámci povinnej školskej dochádzky zriadené jednotriedne školy a deti sa učili
čítať, písať a počítať. V obsahu vzdelávania síce pribudlo viac predmetov a technologický pokrok
priniesol rozvoj učebných pomôcok, avšak ak porovnáme historický vývoj v školstve s napredovaním v
iných odvetviach národného hospodárstva, napríklad v medicíne či v automobilovom priemysle, tak
naši študenti stále zažívajú dobu Osvietenstva56. A to v 21. storočí, v dobe, kedy využívame umelú
inteligenciu a v ktorej sme krôčik vzdialení od vesmírnej turistiky.
Áno, uskutočnili sme rôzne reformy, došlo k zmene inštitucionalizácie vzdelávania, zmenili sa učebné
osnovy, avšak stále prevláda zvykové právo, pokračujeme v tradičnom, zaužívanom spôsobe
vzdelávania, stále sedíme za katedrami a v laviciach, vo vzdelávaní máme tendencie „dostať“ triedu na
rovnakú úroveň.

56

Scandinavian Study. [online databáza] 2017. [cit. 2020-10-09]. Dostupné na internete:
<https://scandinavianstudy.sk/blog/nase-deti-vzdelavame-na-skolach-ako-za-cias-marie-terezie-na-co-2/>
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Obrázok č. 234 Učebňa

Zdroj:
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enSK827SK827&sxsrf=ALeKk03vCULSBN7kKeKzckLZvM2ULlrk8
Q:1602512334408&source=univ&tbm=isch&q=trieda+za+M%C3%A1rie+Ter%C3%A9zie&sa=X&ved=2ahUKEwjl
1sLTn6_sAhWJOcAKHdiDDDUQjJkEegQIChAB&biw=1536&bih=750

Individuálne nadanie a kompetencie žiakov nie sú dostatočne podporované, vyučujeme jednotlivé
predmety, odbory, nekladie sa dostatočný dôraz na aplikáciu teoretických vedomostí v praxi, mení sa,
ale stále nie dostatočne prepojenie aktérov vzdelávania s praxou. Nehovoriac o vynakladaných
finančných prostriedkoch na vedu a výskum na univerzitách a na vzdelávanie ako také.
Aby sme kvalitne pripravili súčasnú generáciu na budúci život, je nevyhnutné získavať poznanie z
ostatných krajín a príklady dobrej praxe implementovať do nášho vzdelávacieho systému, rešpektujúc
históriu a našu individualitu. Prioritou každej krajiny by malo byť vzdelávanie, rozvíjanie poznania.
Vzdelávanie by malo byť aj adekvátne finančne podporované. Akýkoľvek posun vpred, realizovaný na
základe poznania, ale aj chýb, predstavuje zlepšenie. Chýb sa netreba báť, pretože sú výzvou k hlbšiemu
poznaniu a cestou k vyvarovaniu sa skutočných omylov57.

57 Eduworld.sk, Jaroslava Koníčková. [online databáza], [cit. 2020-10-09]. Dostupné na internete:.
<https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3255/co-sa-mozeme-naucit-od-filozofa-konfucia>
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Obrázok č. 235 Moderná učebňa

Zdroj:
https://www.google.com/search?q=modern+classroom+design+ideas&sxsrf=ALeKk00g5SMMlCGYSGiTUPwxdO
k7nvAqxw:1602511522484&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dWX71IxX0WLShM%252Cewnghlamwe4NxM%25
2C_&vet=1&usg=AI4_-kQazmOdpEjoFM61ioNvPmCC2zuncQ&sa=X&ved=2ahUKEwiMyK7QnK_sAhUOyoKHclbDPgQ9QF6BAgNEFY&biw=1536&bih=750#imgrc=z1P5i1IhtRDQ6M

V nižšie uvedenej tabuľke je porovnanie počtu vysokých škôl a počtu obyvateľov na jednu vysokú školu,
ako i celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské), vyjadrené ako
percento všetkých vládnych výdavkov vo vybraných krajinách.
Tabuľka č. 81
Krajina

Počet vysokých škôl a výdavky na vzdelávanie vo vybraných krajinách
Počet VŠ

Počet
obyvateľov

Počet obyvateľov
na jednu VŠ

Počet VŠ v TOP Celkové
verejné
výdavky na
vzdelávanie

Fínska
republika

42

5,5 milióna

130 952

6

5,7 %

Francúzska
republika

631

66 miliónov

104 596

17

8,4 %

Holandské
kráľovstvo

131

17,2 milióna

131298

13

11,8 %

Kanada

370

37,8 milióna

102 162

17

11,4 %
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Krajina

Počet VŠ

Počet
obyvateľov

Počet obyvateľov
na jednu VŠ

Počet VŠ v TOP Celkové
verejné
výdavky na
vzdelávanie

Nemecká
spolková
republika

464

83 miliónov

178 879

29

9,1 %

Spojené
kráľovstvo
Veľkej
Británie a
Severného
Írska

282

67 miliónov

237 589

50

12,2 %

Slovenská
republika

34

5,4 milióna

158 824

0

8,2 %

Zdroj: Trexima Bratislava

V medzinárodných hodnoteniach (hodnotenie v rámci testovania PISA) sa naši žiaci umiestňujú na
spodných priečkach. Slovenská republika nemá ani jednu vysokú školu patriacu do skupiny TOP 500.

5.2.1 PISA testovanie
PISA testovanie je významnou štúdiou OECD, ktorá sleduje úroveň vedomostí reprezentatívnej vzorky
žiakov na konci povinnej školskej dochádzky (15-roční žiaci) v porovnaní s ostatnými krajinami sveta
z pohľadu požiadaviek trhu práce a teórie celoživotného vzdelávania. Testovanie sa uskutočňuje od
roku 2000 v trojročných intervaloch, pričom sa vždy kladie dôraz na inú oblasť zisťovania. Testuje sa
v troch základných aspektoch:
▪

čitateľská gramotnosť,

▪

matematická gramotnosť,

▪

prírodovedná gramotnosť.

▪

V poslednom testovaní bola najdominantnejšou práve čitateľská gramotnosť. PISA testovanie
tiež obohacuje základné oblasti štúdie aj o ďalšie. V roku 2012 sa tiež testovala úroveň
vedomostí žiakov vo finančnej gramotnosti, v roku 2015 v tímovom riešení problémov a v 2018
v globálnych kompetenciách. Najbližšie testovanie v roku 2021 by malo pridať novú oblasť –
tvorivé myslenie. Treba podotknúť, že testovanie v týchto pridaných oblastiach nie je pre štáty
povinné a sami rozhodujú o tom, či ich zaradia do národnej verzie testu.
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▪

Cieľom medzinárodného testovania PISA je sledovanie výsledkov vzdelávacích systémov
zúčastnených krajín a tak ponúka možnosť porovnania národných systémov a prinášania námety
na zlepšenie vzdelávacej politiky.

▪

Do štúdie je zapojených 77 krajín, pričom na účely projektu Sektorovo riadenými inováciami
k efektívnemu trhu práce v SR sa porovnáva 22 krajín, ktorých vzdelávacie systémy sa analyzujú
na získavanie príkladov dobrej praxe pre Slovensko. Predmetná analýza porovnáva výsledky
vybraných krajín v základných troch druhoch gramotnosti v rokoch 2015 a 2018 a priemerom
OECD v uvedených rokoch.

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti v roku 2018 výkon na úrovni 458 bodov, priemer
krajín OECD bol 487 bodov. Nad hranicu priemeru OECD sa dostalo 15 spomedzi 22 vybraných krajín.
Spomedzi porovnávaných krajín obsadila Slovenská republika posledné miesto a výrazne zaostáva za
inými. Treba však podotknúť, že v porovnaní s rokom 2015 sa výsledky slovenských žiakov zlepšili o päť
bodov.
V rámci Slovenskej republiky sa ocitlo v rizikovej skupine (žiaci s najnižšou úrovňou vedomostí) až 31,4
% žiakov. Tento výsledok je porovnateľný s rokom 2015, kedy rizikových žiakov bolo 32,1 %. Žiaci
zaradení do tejto skupiny bohužiaľ nemajú základné čitateľské zručnosti potrebné na ďalšie
vzdelávanie. Naopak, podiel žiakov zaradených do top skupiny (zahŕňa dve najvyššie vedomostné
úrovne) sa oproti roku 2015 zvýšili o 1,1 % (na 4,6 %), ale stále je o 4,1 percentuálneho bodu nižší ako
je priemer krajín OECD.
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Graf č. 85

Výsledky PISA testovania v čitateľskej gramotnosti vo vybraných krajinách
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MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
V matematickej gramotnosti získala Slovenská republika 486 bodov, pričom priemer OECD krajín bol
489 bodov. Žiaci Slovenskej republiky si v porovnaní s výsledkami PISA 2015 významne polepšili (+ 11
bodov) a dostali sa tak tesne pod hranicu OECD priemeru. V rámci sledovaných krajín sa umiestnili na
17. mieste a 15 krajín dosiahlo minimálne rovnaký počet bodov, ako je uvedený priemer OECD.
Porovnateľný výkon so Slovenskom dosiahli napríklad Austrália, Taliansko, Španielsko a Spojené štáty
americké. Pozoruhodným je fakt, že Slovensko je po Čínskej ľudovej republike a Poľsku ďalšou krajinou
s najvýznamnejším bodovým rozdielom v porovnaní s rokom 2015.
V rizikovej skupine sa umiestnilo 25, 1 % žiakov Slovenska, čo je porovnateľné s priemerom OECD krajín.
Najviac žiakov v tejto skupine navštevuje nematuritné odbory stredných odborných škôl (63,4 %) a
základné školy (34,6 %). Podiel slovenských žiakov v top skupine významne vzrástol, pričom najvyšší
nárast bol pozorovaný v 8-ročných gymnáziách.
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Graf č. 86

Výsledky PISA testovania v matematickej gramotnosti vo vybraných krajinách
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PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Prírodovedná gramotnosť na Slovensku dosiahla úroveň 464 bodov, priemer krajín OECD bol 489
bodov, čo opäť Slovensko posúva na posledné priečky sledovaných krajín. Spomedzi nich má nižšie
skóre jedine Izrael a z krajín OECD má nižší výkon Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. Medzi
porovnávanými krajinami je 17 nad úrovňou priemeru OECD. V porovnaní s rokom 2015 sa výsledky
slovenských žiakov zlepšili o 3 body, čo je však štatisticky nevýznamný posun.
V rizikovej skupine prírodovednej gramotnosti je na Slovensku 29,2 % žiakov. Tento výsledok je
porovnateľný s výsledkami cyklu PISA 2015. Slovenská republika má však o 7,3 percentuálneho bodu
vyšší podiel rizikových žiakov, ako je priemer OECD. Top skupina testovaných žiakov je rovnako
zastúpená, ako v predošlom testovaní. Slovenská republika teda celkovo v prírodovednej gramotnosti
nemôže konštatovať takmer žiadny pokrok oproti roku 2015.
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Graf č. 87

Výsledky PISA testovania v prírodovednej gramotnosti vo vybraných krajinách
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Celkovo je možno konštatovať, že v medzinárodnom porovnaní úrovne vedomostí 15-ročných žiakov
máme výrazné nedostatky za priemerom OECD, nehovoriac o porovnaní sa s top krajinami. Tieto
výsledky sú jasným ukazovateľom potreby pozornosti vzdelávaciemu systému Slovenska a nutnosti
aplikovať príklady dobrej praxe z iných štátov, aby aj naši žiaci dosiahli porovnateľné výsledky a boli
rovnako dobre pripravení pre trh práce a budúcnosť ako inde vo svete.

5.2.2

Fínska republika

Vzdelávací systém vo Fínsku patrí medzi TOP vzdelávacie systémy vo svete a predstavuje prestíž najmä
svojím nastavením a referenciami medzi pedagógmi, študentmi, ich rodičmi a naprieč spektrom
vzdelávacích inštitúcií v krajine aj mimo nej.
Základným kameňom sú pedagógovia, ich kvalitná príprava na povolanie učiteľa a odovzdávanie
vedomostí od skúsenejších. Taktiež fínska mentalita, ktorá podporuje aspekty rovnosti, disciplíny a
pracovitosti, predstavuje pevný základ už na začiatku vzdelávacieho procesu. Záujem o vzdelávanie
dopĺňajú ešte princípy patriotizmu a každý pedagóg je hrdý na národ a svoje povolanie, pretože
predstavuje pridanú hodnotu nielen pre žiaka (študenta), ale aj pre celú spoločnosť a krajinu.
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Prakticky sa dá povedať, že vo Fínsku ľudia tvoria živý systém, ktorý vychádza nielen z procesných
nastavení, ale najmä z presvedčenia každého pedagóga. Navyše tí majú podporu medzi rodičmi a
inštitúciami, preto je odovzdávanie vedomostí pedagógmi vnímané ako veľmi cenené. Vzájomné
zdravé súperenie medzi žiakmi a študentmi a celoživotné úspechy v práci a osobnom živote, sú pre
pedagógov azda najväčším benefitom, určite väčším ako je mzdové ohodnotenie, ktoré je
nadpriemerné.
Okrem vyššie zmienených faktov sú pre fínske vzdelávanie kľúčové ďalšie pojmy:
▪

poctivosť a solidarita;

▪

sloboda a rovnoprávnosť;

▪

rozvoj samostatnosti aj spolupráce;

▪

spravodlivosť;

▪

kultúra;

▪

bezplatné vzdelávanie pre každého (vrátane vzdelávania národnostných menšín a migrantov);

▪

systém podpory vo vzdelávaní;

▪

poradenské služby;

▪

reformy a prispôsobovanie vzdelávania trendom a požiadavkám;

▪

finančná podpora rodín a študentov;

▪

podpora celoživotného vzdelávania.

Medzi príklady dobrej praxe, teda príklady vhodné na inšpiráciu a implementáciu do vzdelávacích
procesov, možno zaradiť nasledujúce body:
▪

stanovovanie strednodobých cieľov jednotlivými školami, ktoré sa za ich splnenie zodpovedajú
Fínskej národnej agentúre pre vzdelávanie;

▪

zohľadňovanie regionálnych rozdielov a reálnych nákladov pri určovaní výšky dotácií na žiaka
alebo študenta;

▪

systém študentských pôžičiek a príspevkov na vzdelávanie detí;

▪

neformálny vzťah žiaka a učiteľa, personalizovaný prístup k učeniu;

▪

nekompetitívny vzdelávací systém, v ktorom dosahujú všetky školy prakticky rovnaké (rovnako
dobré) výsledky;

▪

absencia plošného štandardizovaného testovania až do ukončenia strednej školy;

▪

vysoká miera zapojenia dospelých do vzdelávania vďaka popularite ďalšieho vzdelávania a
možnostiam zosúladenia práce a vzdelávania;
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▪

osvojovanie si kľúčových kompetencií ako je schopnosť myslieť a učiť sa, tímová práca a kritické
myslenie, majú prioritu pred učením sa faktov;

▪

projektová výučba, práca v skupinách, stieranie hraníc medzi jednotlivými vyučovacími
predmetmi;

▪

funkcia manažéra kvality školy;

▪

odborné požiadavky na pedagógov v predprimárnom vzdelávaní, nízky počet detí na jedného
pedagogického pracovníka;

▪

prakticky neexistuje opakovanie ročníkov, zaostávajúci žiaci sú doučovaní učiteľmi;

▪

zapojenie žiakov a študentov, rodičov a verejnosti do tvorby učebných osnov;

▪

individuálne tempo vzdelávania na stredných školách (možnosť absolvovať za dva, tri alebo štyri
roky);

▪

priebežné hodnotenie spolu so záverečným hodnotením žiakov, kombinované slovné a
stupnicové hodnotenia;

▪

dvojaký systém vysokých škôl – polytechniky a univerzity;

▪

dobrá vzájomná priechodnosť medzi jednotlivými typmi stredných škôl a aj vysokých škôl;

▪

učňovské vzdelávanie ako alternatíva k strednému odbornému vzdelávaniu;

▪

dôraz na rozvoj osobnosti, integrity, pohody, zdravia a mäkkých zručností u žiakov a študentov;

▪

celoživotné vzdelávanie ako črta národnej kultúry;

▪

žiaci sa učia posudzovať vierohodnosť informácií.

Ako bolo spomenuté, vzdelávací systém vo Fínsku tvoria najmä ľudia a ich zanietenie. Úspech a
dosiahnuté výsledky by však nemali patričný dosah, nebyť reforiem a snahy o konštantné
napredovanie a zlepšovanie všetkých procesov. Popri pomerne veľkej voľnosti pedagógov, popri
vysokej miere autonómie škôl, sekunduje celému vzdelávaciemu systému Fínska národná agentúra pre
vzdelávanie, ktorá preberá veľké množstvo koordinačných aktivít. Má dôležitú úlohu pri navrhovaní a
sledovaní implementácie procesov, rozvíja odbornú prípravu, stanovuje ciele, obsahy vzdelávania a
vypracúva národné učebné osnovy. Vytvára vzdelávacie materiály, podporuje internacionalizáciu a
pomáha fínskym študentom v zahraničí. Ďalej predpisuje požiadavky na pedagogických pracovníkov
(kvalifikáciu, vzdelávanie a ich ďalší rozvoj). Fínska národná agentúra zodpovedá za vzdelávanie a
starostlivosť v ranom detstve, na základných školách, stredných školách, za vzdelávanie a odbornú
prípravu dospelých (vysokoškolské vzdelávanie však spadá pod Ministerstvo školstva a kultúry).
Z uvedených bodov „Best practices“ si môžu brať príklad vzdelávacie systémy rôznych krajín, avšak pri
viacerých bodoch sa ukazuje ako priorita vnútorné nastavenie každého pedagóga, jeho empatia,
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sociálny prístup a práve mentalita. Výhodou celého vzdelávacieho systému je navyše história a
nadčasový prístup už v začiatkoch vytvárania systému. Trvalo mnoho rokov, kým bol vybudovaný do
súčasnej podoby, preto je nepredstaviteľné ho akokoľvek kopírovať a implementovať ako celok.
Čo však možno zobrať za vzor, sú napr. sociálne balíky, pôžičky a finančná podpora marginalizovaných
skupín za účelom podpory vzdelávania. S vhodne zvoleným individuálnym prístupom, založenom na
motivácii, by bolo možné dosiahnuť pokroky aj v iných krajinách. Tento prístup by však bol extrémne
finančne náročný.
Individuálnemu prístupu je naklonený tiež pomer počtu žiakov (študentov) na jedného pedagóga.
Hovoríme v takom prípade aj o zvýšenom počte špeciálnych pedagógov, ktorí majú možnosť lepšie
usmerňovať žiakov (študentov), vplývať na nich a rozvíjať potenciál.
Za zamyslenie by určite stála aplikácia fínskeho systému, založeného na sebahodnotení dosiahnutých
výsledkov, či podnietenie sebakritiky a uprednostnenie pred známkovaním. Napríklad metóda
slovného hodnotenia a pozitívnej motivácie predstavujú spolu s individuálnym prístupom vhodný
predpoklad na rozvoj daností vlastností a zlepšovanie dosahovaných výsledkov.
Doslova alfou a omegou je vo Fínsku pozitívny pohľad na profesiu pedagóga, zo všetkých smerov.
Podpora zo strany vzdelávacích inštitúcií, odborníkov, škôl a najmä rodičov predurčuje pedagógov na
dosahovanie úspechov na všetkých frontoch. Takéto vnímanie, ktoré zároveň dopĺňa kritické myslenie
pedagógov, či záujem o vlastný rozvoj, sú jedným zo základov pre osobný rast pedagógov.
Dôraz sa kladie na rozvíjanie mäkkých zručností, dôvery a kritického myslenia. Práve kritické myslenie
je u detí rozvíjané v pomerne skorom veku a rozvíjajú ho pedagógovia ako jednu z kľúčových
kompetencií. Vyhodnocovanie zdrojov informácií, ich spracovanie majú taktiež potenciál na ďalší
rozvoj. S rozvíjaním sa pokračuje a neustále napreduje v podstate exponenciálnou mierou a ich
rozvojom rastú aj ďalšie kompetencie (napr. schopnosť sebahodnotenia, schopnosť argumentácie, či
aplikovania vedomostí do praxe). Veľmi úzko s tým súvisí aj zvyšovanie schopností pri riešení
problémov, etické správanie, komplexné vnímanie reality, vytváranie úcty k hodnotám a k životu, či
schopnosť otvorenej mysle. To všetko dotvára vedomie žiaka (študenta) pri sebarozvoji a pri budovaní
vlastnej identity.

5.2.3 Francúzska republika
Francúzsko je európskou krajinou, ktorej cieľom je prostredníctvom využívania poznatkov vedy
a výskumu poskytovať kvalitné vzdelávanie, uznávané aj na medzinárodnom poli. Od študentov sa
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očakáva samostatný, proaktívny prístup ku vzdelávaniu. Deti síce chodia najmenej dní v školskom roku
do školy, ale majú najviac vyučovacích hodín denne. Vo Francúzsku je 12-ročná povinná školská
dochádzka pre všetky deti od 6 do 16 rokov. Veľký dôraz je kladený na odborné vzdelávanie a prípravu.
V kurikule je predmet profesijná orientácia/odborná príprava. Program „cieľ – stáže“ preferuje
povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. Zamestnávatelia aktívne podporujú odborné
vzdelávanie a prípravu, ďalšie odborné vzdelávanie je financované zamestnávateľmi na základe
odvodov do fondu ďalšieho odborného vzdelávania. Existujú aj špeciálne granty pre žiačky v
technických a odborných školách.
Francúzsko má dlhú tradíciu v uznávaní výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania
a uznávania vedomostí a zručností, ktoré boli nadobudnuté mimo formálneho vzdelávania. Už v roku
1934 bol prijatý zákon, ktorý umožňoval získanie diplomu inžinier na základe odbornej praxe.
Komparáciu vzdelania získaného v zahraničí s francúzskym systémom vzdelávania a vydávanie
osvedčení realizuje Medzinárodné centrum pedagogických štúdií, ktoré je organizáciou francúzskeho
ministerstva školstva. Skúma sa individuálna vzdelávacia dráha žiadateľa.
Systém validácie bol vytvorený pod vplyvom vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v 80.-tych rokoch
a pre ľudí s nízkou kvalifikáciou. Ak jednotlivec preukáže požadované odborné poznatky, môže vstúpiť
do prípravy na vyššom stupni vzdelávania aj bez splnenia vstupných požiadaviek na dosiahnuté
počiatočné formálne vzdelanie. Cieľom tohto systému osvedčovania je uľahčiť návrat do systému
vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti ide o najpoužívanejší postup vo vyššom vzdelávaní.
Aby mohol uchádzač vstúpiť do systému vysokoškolského vzdelávania, musí dovŕšiť vek aspoň 20
rokov a od ukončenia jeho formálneho vzdelávania uplynuli aspoň dva roky. Predmetom osvedčenia
môže byť získané vzdelanie, prípadne odborná prax, ktorú uchádzač získal v pracovnom pomere alebo
aj znalosti a spôsobilosti získané mimo vzdelávacieho systému. Zvyšuje sa význam kolektívne
nadobudnutých vedomostí a zručností, nie je rozdiel medzi kvalifikáciami nadobudnutými vo
formálnom vzdelávaní a validáciou výsledkov neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa
v praxi. Platí slogan „Môžeš sa učiť, keď pracuješ, nie učiť sa iba vtedy, keď študuješ“.
Vo forme duálneho vzdelávania v súčasnosti sú aj bakalárske programy (Bc.). Študenti sa po
absolvovaní stredoškolského štúdia môžu prihlásiť prostredníctvom platformy na vysoké školy, na
ktoré nie sú zavedené prijímacie skúšky. Nové opisy jednotlivých obsahov študijných programov sú
zamerané na vybudovanie flexibilných osnov, ktorých obsah umožní zmeniť študovaný odbor, prejsť z
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univerzitného do profesijného systému vzdelávania a naopak. Vzdelávanie je kontrolované sociálnymi
partnermi.
V rámci kontextu je celoživotné vzdelávanie vo Francúzsku na vysokej úrovni, cieľom systému je
dosiahnuť „osobný účet celoživotného vzdelávania“, to znamená, že každá osoba, ktorá pracuje, si ho
bude spravovať, aby sa mohla vzdelávať počas celého života.

5.2.4 Holandské kráľovstvo
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 študentov.
Z pohľadu Slovenskej republiky sú zaujímavé príklady dobrej praxe v rámci holandského vzdelávania.
Cito testy
Cito test je nezávislé hodnotenie študentov holandských základných škôl v poslednom ročníku. Tieto
testy existujú už 35 rokov. Žiaci dostanú 290 otázok s možnosťou výberu z viacerých druhov testov,
ktoré preverujú ich holandčinu, matematiku, svetovú orientáciu (zemepis, biológia, história) a študijné
schopnosti. Školy nie sú povinné prihlásiť sa na tieto skúšky, no ak sa škola prihlási, skúšky musia
absolvovať všetci žiaci, s výnimkou detí, ktoré sú v krajine menej ako štyri roky alebo je
pravdepodobné, že budú navštevovať špeciálne alebo praktické stredoškolské vzdelávanie.
Skúšky Cito majú do istej miery vplyv na to, aký typ stredoškolského vzdelávania si žiaci vyberú, avšak
len 5 % rodičov ovplyvňuje výsledok ich dieťaťa na skúškach pri výbere školy. Toto testovanie by však
malo najmä potvrdzovať predchádzajúce školské výsledky žiaka. Výsledky skúšok môže inšpekcia
školstva použiť aj na hodnotenie toho, ako škola vedie pri výučbe svojich žiakov.
Prieskum časopisu Regional, ktorého sa zúčastnilo 197 rodičov, odhalil, že jedna pätina žiakov sa na
Cito testy pripravuje doma s materiálmi zo školy, ale aj so starými Cito testami. Citogroep, ktorý skúšky
každoročne aktualizuje, však vyzýva rodičov, aby svoje deti na skúšky študovať nenechali, pretože to
môže poskytnúť skreslený obraz.
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Steve Jobs School
Školy Steva Jobsa majú za cieľ byť novým školským modelom. Rovnako, ako ich menovec, aj tieto školy
sa snažia povzbudzovať deti, aby svoje vášne našli prostredníctvom učenia a skúmania. Prvá škola
Steva Jobsa bola otvorená v Amsterdame a odvtedy sa otvorili pobočky po celom Holandsku, Belgicku
a jedna v Južnej Afrike.
V týchto školách je výučba vedená samostatne, každé dieťa dostane svoj iPad vopred nabitý
vzdelávacími aplikáciami a hrami. Deťom sa odporúča, aby si vybrali sami, čo sa chcú a kedy sa budú
učiť. Tento prístup zvyšuje pozornosť, motiváciu a zlepšuje učenie. Avšak nie celý proces výučby je
založený len na počítačoch. Sociálne zručnosti si žiaci zdokonaľujú prostredníctvom projektov
a spolupráce s ostatnými deťmi.
Jedným z najfascinujúcejších aspektov modelu škôl Steve Jobs School je zapojenie rodičov. Rodičia
a tréneri (nenazývajú sa učiteľmi) sa stretávajú každých šesť týždňov, aby skontrolovali pokrok svojho
dieťaťa a aktualizovali individuálny učebný plán. Na sledovanie pokroku svojho dieťaťa využívajú
rodičia prispôsobenú iPad aplikáciu, ktorá im v reálnom čase dokáže poskytnúť viac informácií
a podrobností, než akékoľvek stretnutie s učiteľom alebo vysvedčenie.
Mostné triedy (brugklas)
Brugklas, alebo mostná trieda, je prvým rokom (niekedy počas prvých dvoch rokov) stredoškolského
vzdelávania, kde škola určuje, aký typ stredoškolského vzdelávania by mali jej študenti nasledovať. Žiaci
v tejto triede majú 12 rokov. Je to zmiešaná úroveň na strednej škole. Spája systém základnej školy so
stredným vzdelávaním.
Počas tohto roka sa žiaci postupne učia vyrovnať s rozdielmi medzi školskými systémami. Mostná
trieda môže ukázať slabším študentom, na akú konkrétnu strednú školu sú vhodní, najmä ak ich školskí
poradcovia odporučili na nižšiu úroveň školy. Zároveň však môže odhaliť aj potrebu študentov
akceptovať nižšiu úroveň strednej školy na základe ich neuspokojivých akademických výsledkov
v priebehu jedného roka.
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5.2.5 Izrael
Izrael je považovaný za krajinu s najvzdelanejšou populáciou sveta. Medzi dospelými v produktívnom
veku 35 - 54 rokov bol v roku 2018 podiel Izraelčanov s vysokoškolským vzdelaním štvrtý najvyšší na
svete, zatiaľ čo počet školských rokov na osobu bol tretí najvyšší. Tento pomerne mladý štát je rovnako
známy svojím špecifickým historicko-politickým kontextom, ktorý vplýva na celú spoločnosť, vrátane
vzdelávania. Izrael má heterogénny vzdelávací systém, ovplyvnený tenziami medzi náboženstvom,
sekularizmom, etnicitou či povinnou vojenskou službou. V rámci tohto systému sú od základnej po
vyššiu sekundárnu úroveň študenti a študentky rozdelení do štyroch hlavných vzdelávacích prúdov - tri
sú určené pre hebrejsky hovoriacu komunitu (sekulárnu, náboženskú a ultra-ortodoxnú) a jedna pre
arabsky hovoriacu komunitu (arabská, kresťanská, drúzska, a beduínska menšina). Napriek tomu, že
segregácia je oficiálne zakázaná, dochádza k nej z viacerých dôvodov a na rôznych úrovniach od
počiatočnej úrovne vzdelávacieho procesu, až po vstup trh práce.
Vzdelanie je v izraelskej spoločnosti vo všeobecnosti veľmi cenené a je považované za jednu z
kľúčových hodnôt. Z pôvodne agrárne orientovanej krajiny sa stala celosvetovo známa „krajina startupov“, ktorá sa orientuje na pokročilý výskum a celosvetovo uznávané inovácie. Izrael je dnes vysoko
industrializovaná krajina s veľmi veľkou koncentráciou špičkových technológií. High-tech sektor
kombinuje priemyselné odvetvia v elektronickom, farmaceutickom a leteckom priemysle so službami
v oblasti softvéru či výskumu a vývoja (R&D). Inovatívna je v tomto ohľade najmä efektívna spolupráca
medzi akademickou a priemyselnou sférou. V krajine je hneď niekoľko technologických a vedeckých
inštitútov či univerzitných pracovísk, z toho tri univerzity sa pravidelne umiestňujú v rebríčku 500
najlepších škôl sveta. Významná je i finančná podpora pre začínajúcich vedeckých pracovníkov či startupov, ktorá ľudí motivuje k vytváraniu inovácií a k dosahovaniu významných výsledkov, ktoré sú
schopné konkurovať i vo svete.
Izrael vynakladá na školstvo jeden z najvyšších podielov výdavkov, vyjadrených prostredníctvom
percenta HDP, spomedzi všetkých krajín OECD (5,8%, poradie krajín 5/35, 2016). Vo výdavkoch
prerátaných na študenta však naopak zaostáva za priemerom OECD. Aj keď v posledných rokoch
dochádzalo k pravidelnému nárastu aj v tejto oblasti, expertné správy OECD dlhodobo vyzývajú k
zvýšeniu financovania vzdelávania, a to predovšetkým na úrovni stredoškolského vzdelania.
Výsledky izraelského školského systému sa zároveň vyznačujú veľkými rozdielmi. V roku 2019 sa Izrael
umiestnil v medzinárodnom porovnaní PISA až za priemerom krajín OECD. Okrem iného sa odhalili
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významné rozdiely medzi študentmi škôl v rámci arabského a židovského prúdu. Izraelský vzdelávací
systém vykazuje značný rozptyl medzi najlepšie a najhoršie hodnotenými študentmi, ako aj medzi
jednotlivými školami (a jednotlivými prúdmi), čo zásadne ovplyvňuje zručnosti, zväčšuje nerovnosti v
izraelskej spoločnosti a posilňuje segregáciu na trhu práce. Jedným z problémov sú napríklad značné
rozdiely v štátnom financovaní škôl spadajúcich pod jednotlivé prúdy, s výrazným podhodnotením
arabského prúdu, ktoré sa však izraelská vláda zaviazala postupne vyrovnať. Ďalšie medzinárodné
porovnania okrem iného ovplyvňuje aj vojenská služba, ktorá je v krajine povinná pre mladých mužov
i ženy. Až 70% mladých ľudí preto opúšťa vzdelávací proces vo veku od 18 do 24 rokov, čo je vôbec
najvyššia miera zo všetkých krajín OECD.
Školská dochádzka je v krajine povinná a bezplatná od veku 6 do 18 rokov, teda po dosiahnutie nižšieho
stredného vzdelania. Okrem spomínaných štyroch prúdov je vzdelávanie rozdelené do dvoch dráh –
všeobecnej a odbornej. Tieto dráhy si študenti volia počas vzdelávacieho procesu podľa dosiahnutých
úspechov, či schopností. Terciárne vzdelávanie je v krajine spoplatnené. Existuje však viacero možností
na získanie štipendia, štátnej pôžičky, či inej formy finančnej pomoci v rámci rozmanitých podporných
programov. V Izraeli sa rozlišuje medzi univerzitami a vysokými školami (alebo takzvanými Colleges)
avšak toto rozdelenie sa opiera o ich odlišný účel a nie kvalitu, či akademickú úroveň.
Od roku 2008 realizuje Ministerstvo školstva reformu vzdelávacieho systému s názvom „Ofek Hadash“
(Nový horizont). Medzi hlavné ciele reformy, ktorá sa týka najmä základného a nižšieho stredného
stupňa vzdelávania, patrí napríklad zvýšenie mzdy a zlepšenie postavenia učiteľského stavu,
zlepšovanie výsledkov vzdelávacieho systému, zníženie počtu žiakov v triede, či zvýšenie kvalifikačných
požiadaviek pre učiteľské zamestnanie. Na úrovni vyššieho stredného vzdelávania bola začatá reforma
s názvom "Oz. Le'Tmura" (Odvaha k zmene). Jej cieľom bolo najmä zlepšenie kvality výučby,
profesionality učiteľov, vnímania učiteľskej profesie a postavenia učiteľov ako takého. Reforma
zároveň nanovo definovala faktory, ktoré formujú vnímanie učiteľskej profesie a motiváciu učiť a
zlepšila pracovné podmienky a platy učiteľov zavedením vzdelávacích strategických procesov do
vzdelávacieho systému. Okrem toho v roku 2017 vypracovalo Ministerstvo školstva v spolupráci so
všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami nový strategický plán na posilnenie odborného
technologického vzdelávania v Izraeli pre roky 2017-2022, ktorý má zvýšiť príťažlivosť odborného
vzdelávania a prípravy. Táto systémová reforma má podporiť zvýšenie počtu študentov a zlepšenie
kvality technologického vzdelávania a zabezpečenia jeho poskytovania v úzkej spolupráci s
priemyslom.
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Izraelské hospodárstvo v dôsledku štrukturálnych a demografických zmien ohrozuje akútny nedostatok
potrebných kvalifikácií. Zamestnávatelia vyjadrujú znepokojenie nad neprimeranosťou odborných
zručností absolventov škôl a keďže vysokokvalifikovaní migranti z bývalého Sovietskeho zväzu dosiahnu
dôchodkový vek, dôjde k výraznému nárastu nedostatku kvalifikácií v niektorých odvetviach.
Zodpovedné inštitúcie preto hľadajú spôsoby ako participatívne zahrnúť zamestnávateľov do
reformného procesu vzdelávacieho systému. Okrem toho je cieľom umožniť ľuďom prijímanie
informovanejších rozhodnutí pri výbere dráhy vzdelávania, či umožniť regulačným orgánom, ako
napríklad Ministerstvu hospodárstva, zlepšiť kompatibilitu medzi ponukou práce a dopytom v rámci
hospodárstva. Jedným z príkladov takéhoto kroku je zriadenie webovej stránky, ktorej cieľom je
posilnenie väzby medzi trhom práce a oblasťou vzdelávania. Tento web obsahuje informácie o
súčasnom dopyte po rôznych povolaniach v rôznych zemepisných oblastiach, pričom udeľuje vysoké
hodnotenie tým povolaniam, pri ktorých je veľký dopyt po pracovníkoch a nízke hodnotenie tým, ktoré
majú slabší dopyt. Rovnako sú tu uvedené aj priemerné mzdy pre jednotlivé profesie.
V Izraeli sa venuje čoraz väčšia pozornosť odbornému vzdelávaniu dospelých, ktoré je považované za
dôležitý nástroj na zlepšenie kompatibility medzi ponukou práce a potrebami ponuky hospodárstva.
Okrem toho má odborné vzdelávanie potenciál na začlenenie jednotlivcov do zamestnania a
podporovať mobilitu na trhu práce. Túto oblasť má na starosti Ministerstvo hospodárstva a Úrad pre
odbornú prípravu a rozvoj ľudských zdrojov. Úrad v posledných rokoch vypracoval niekoľko nových
programov vrátane systému poukážok, ktorý funguje od roku 2007. Tento poukaz na školenie
umožňuje účastníkom prístup k inštitúcii odbornej prípravy podľa vlastného výberu a k čiastočnému
uhradeniu poplatku za vybraný kurz.
Od júla 2018 zároveň izraelské Ministerstvo školstva pracuje v spolupráci s ďalšími rezortmi, Európskou
úniou a prizvaným expertným tímom z Talianska na implementácii Národného kvalifikačného rámca,
ktorého vytvorenie je podporované v rámci twinningového programu EÚ. Rámec zahŕňa rôzne spôsoby
vzdelávania, vrátane formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, a cieľom je, aby boli
výsledky porovnateľné, rozpoznateľné a prenosné a prispeli tak k celoživotnému vzdelávaniu.
Medzi najväčšie pozitíva v oblasti vzdelávania v Izraeli patria nedávne reformy na úrovni základných a
stredných škôl, ktoré sú zamerané na:
▪

zvýšenie atraktivity a statusu učiteľského povolania;
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▪

systematickú podporu spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti výskumu
a inovácií;

▪

vysokú finančnú podporu inovácií a vedeckého a technologického bádania;

▪

snahu o reformu odborného vzdelania a prípravy;

▪

prevádzkovanie rozmanitých programov podporujúcich vzdelávanie predovšetkým u žien a
znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Medzi najväčšie negatíva naopak patrí veľký rozptyl medzi jednotlivými vzdelávacími prúdmi a
rozpočtová i obsahová nerovnosť, ktorá znevýhodňuje určité skupiny obyvateľstva, čo sa po ukončení
vzdelávacieho cyklu prejavuje aj pri zvyšovaní segregácie na trhu práce. Značné nedostatky sú aj pri
otázke politík podpory celoživotného vzdelávania, ktorého dlhodobá a komplexnejšia stratégia
prakticky úplne absentuje.

5.2.6 Kanada
Kanada má vzdelávací systém s veľmi vysokou kvalitou vzdelania a multikultúrnym prostredím, ktorý
je veľmi vyhľadávaný aj u zahraničných študentov, pre ktorých štúdium v Kanade predstavuje aj
možnosť získať trvalý pobyt v krajine.

Kvalita vzdelávania do značnej miery závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré vláda na
vzdelávanie vynakladá. V prípade Kanady sa jedná v priemere o takmer šesť percent svojho HDP,
čo znamená, že Kanada vynakladá úmerne viac na vzdelávanie, ako je priemer v krajinách OECD.
Zodpovednosť za všetky úrovne vzdelávania je podľa kanadskej ústavy zverená vládam provincií, čiže
neexistuje celoštátny školský systém.
Ďalšou charakteristickou črtou kanadského vzdelávania je veľmi flexibilný systém a študent si môže
„ušiť“ štúdium na mieru. Dôraz je kladený na schopnosť sebaprezentácie, rozvíjanie kreativity,
na obhajobu vlastného názoru a praktické využitie teoretických vedomostí.
Kanadský vzdelávací systém je ovplyvnený britským systémom a ponúka veľké množstvo vzdelávacích
programov na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni. Výnimku tvorí provincia Quebec, ktorá má
školský systém prispôsobený francúzskemu a v mnohom sa od ostatných systémov líši.
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Hlavným jazykom školského vzdelávania je vo väčšine Kanady angličtina. Výučba francúzskeho jazyka
je však široko dostupná v celej krajine a bez ohľadu na hlavný vyučovací jazyk sa francúzština alebo
angličtina vo všeobecnosti vyučuje ako druhý jazyk od raného veku. Výnimku tvorí provincia Quebec,
kde je hlavným vyučovacím jazykom francúzština.
Kreditný systém existuje už na stredných školách. Študenti majú 4 povinné predmety (matematika,
angličtina, prírodovedný predmet fyzika, chémia, biológia atď., história Kanady) a ďalšie si vyberajú z
ponuky školy v spolupráci so študijným poradcom podľa vlastných záujmov. Systémovo sú predmety
na strených školách delené na viac typov a študent sa snaží absolvovať taký typ predmetu/kurzu, ktorý
je pre potrebný pre jeho budúcu kariéru. V prípade záujmu študenta o štúdium na univerzite si musí
voliť akademické predmety už na strednej škole.
Inklúzia študentov a absolventov na trh práce je podporená zaužívanými Co-op programami, ktoré
v sebe okrem teoretického štúdia zahŕňajú aj praktické pracovné skúsenosti ako súčasť kurikula.
Co-op programy schvaľuje Akreditačný koncil CEWIL, ktorý pozostáva z členov z rôznych častí Kanady.
Títo členovia Akreditačného koncilu formulujú a prehodnocujú akreditačné opatrenia podľa toho, ako
sa menia potreby študentov, zamestnávateľov a priemyslu. Zároveň kontrolujú kritéria na získanie a
obhájenie akreditácie programu.
Zaujímavý je aj prístup k celoživotnému vzdelávaniu, pretože je možné naň použiť prostriedky zo svojho
dôchodkového sporenia („retirement savings plan“ - RRSPs). Maximálna výška prostriedkov
využiteľných na celoživotné vzdelávanie predstavuje 20 000 dolárov58, z toho 10 000 dolárov je možné
využiť v priebehu kalendárneho roka.

5.2.7 Singapurská republika
Singapur - krajina, kde je národné vzdelávanie prioritou a kde učiteľom nemôže byť každý. Singapurské
školstvo je príkladom neustáleho zlepšovania, revidovania, inovácií, úvah a efektívne
implementovaných reforiem a zmien ako reakcií na potreby budúcnosti. Zmeny v prístupe k
vzdelávaniu, ktoré sa už teraz začínajú zavádzať, úzko súvisia so 4. priemyselnou revolúciou (plná

58 Údaje z roku 2019 dostupné na:
<https://www.canada.ca/en/revenue-gency/services/tax/individuals/topics/rrsps-related-plans/lifelonglearning-plan.html>
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automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia, nanotechnológie, potreba profesií, ktoré v súčasnosti
ešte nie sú na trhu práce atď.).
Singapur dosahuje v celosvetovom meradle vynikajúce výsledky v medzinárodných a národných
meraniach, avšak tieto výsledky nie sú kritériami posudzovania kvality školy a kvality učiteľa. Súčasný
trend poukazuje na to, že testovanie zo škôl postupne vymizne v tom zmysle, že vo výučbe nebude
cieľom. Dôraz sa teda nekladie na dobré výsledky v testovaní, ale na výchovu charakteru a hodnôt,
kritické myslenie, na praktické životné a sociálne zručnosti, na schopnosť správne analyzovať situáciu,
schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupráce, sebaovládanie, prosociálne cítenie, schopnosť
myslieť globálne a byť pripravený pomôcť komunite (dôraz na tzv. co-curricular activities) a byť citlivý
na požiadavky iných kultúr.
Cieľom ministerstva školstva v Singapure je holistický prístup k vzdelávaniu a maximalizácia potenciálu
každého žiaka pod heslom „Každá škola je dobrá škola“ („Every school is a good school“). To však
neznamená, že majú byť školy rovnaké, ale skôr majú nájsť svoje silné charakteristiky a poskytovať tak
žiakom podľa ich individuálnych potrieb čo najlepšiu formu vzdelávania. Dobrou školou je taká škola,
ktorá sa skutočne zaujíma o žiaka, jeho prosperitu a prípravu pre jeho budúcu kariéru, stará sa a
motivuje ho k čo najlepším výsledkom a prispieva k pozitívnemu formovaniu jeho charakteru. Študijné
a osobnostné záujmy každého žiaka sú v strede pozornosti každej školy a cieľom je poskytnúť im čo
najviac pozitívnych príkladov a možností na formovanie charakteru. Dôležitá je dôvera žiakov a pocit
spokojnosti a bezpečia v školskom prostredí. Dôraz sa kladie aj na prevenciu ochorení (skolióza,
myopia, poruchy príjmu potravy) a zdravý životný štýl.
Singapur si naozaj potrpí na kvalitnom vzdelávaní svojich obyvateľov. Na prvý pohľad majú žiaci všetko,
čo potrebujú na plnohodnotné a úspešné zaradenie sa do života dospelých. Problémom je to, že počet
pracovných pozícií sa bude v priebehu rokov znižovať z dôvodu masívneho zavádzania automatizácie.
Tento trend je celosvetový. V Singapure by mohla do roku 2030 zmiznúť až štvrtina pracovných pozícií.
Globálne by sa mohlo jednať až o rekordných 800 miliónov pracovných pozícií, ktoré sa stanú
minulosťou. Na túto extrémnu zmenu nie je pripravený takmer žiadny žiak. Nepomôže im, že vedia
matematiku alebo že sa dobre orientujú v oblasti vedy. Podľa expertov a zamestnávateľov je potrebné
rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, ktoré majú priamy súvis so sociálnou a emocionálnou inteligenciou.
Moderné štúdium by sa teda malo zameriavať hlavne na také veci, akými sú napríklad prispôsobivosť,
schopnosť rýchlo reagovať alebo na schopnosť byť otvorený zmene. Tieto návyky budú v budúcnosti
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omnoho dôležitejšie ako schopnosť počítania alebo čítania. Počas obdobia automatizácie bude
napríklad prispôsobivosť sa novej situácii nevyhnutná.
Minister školstva Singapuru Ong Ye Kung priznal, že zameranie na excelentné výsledky v rôznych
školských predmetoch mohlo uškodiť študentom, ktorí premýšľajú inak a majú skôr podnikateľské
ambície, vízie a schopnosti prežiť v reálnom svete. Ong by chcel do Singapuru priniesť školský systém,
ktorý sa využíva vo Švajčiarsku. V roku 2023 by mali všetky základné školy v Singapure fungovať úplne
inak. Školské osnovy budú zamerané tak, aby podporovali kreativitu a inováciu. Budúci žiaci by mali
byť omnoho lepšie pripravení na nepredvídateľnú budúcnosť. Všetci obyvatelia Singapuru, ktorí
dosiahnu vek 25 rokov a vyšší majú v súčasnosti nárok na finančný príspevok vo výške 400 dolárov. Za
túto sumu si môžu vybrať jeden alebo viacero kurzov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie nových
pracovných zručností.
Účinný prístup, ktorý podporuje ministerstvo školstva v Singapure, je holistický prístup vo výučbe,
prechod od výučby založenej na výklade učiteľa (frontálna, transmisívna metóda) a memorovaní žiakov
k dôrazu na motiváciu študentov a ich aktívne zapojenie, najmä prostredníctvom skúmajúceho
pozorovania a pátrania po veciach, činnostne orientovaného vyučovania. Veľký dôraz sa kladie na
rozvíjanie kritického myslenia a kreativitu. Reflektujú sa učebné štýly žiakov a výučba sa organizuje tak,
aby sa napĺňali ich učebné potreby. Dôraz sa kladie nielen na vedomosti, ale vyvážene aj na osobné a
sociálne zručnosti a spôsobilosti a na zvyšovanie kvality sociálnej klímy v triedach a školách. Uvedené
trendy preukázateľne prinášajú zvýšenie kvality vzdelávania a vedú k dosahovaniu lepších vzdelávacích
výsledkov a preto je efektívne cielene ich podporovať.
Medzi príklady dobrej praxe určite patrí aj materiálno – technické zabezpečenie škôl. Prestali v nich
používať na písanie biele tabule a do škôl inštalovali sklenené tabule nezriedka na celú stenu učebne,
odkiaľ sa učivo napísané fixkou ľahko stiera a nezanecháva fľaky. Niektoré učebne majú presklené aj
steny smerom na chodbu, takže je možné vidieť proces vyučovania „zvonka“. Učebne výtvarnej
výchovy simulujú reálne obrazové galérie a výstavné haly, mnohé školy majú divadelné pódiá s
kamerami, veľké hudobné štúdiá, veľké školské knižnice s priestormi na relax, samozrejmosťou sú
prevzdušnené telocvične, ihriská, botanické záhrady, triedy na fyzikálne experimenty a ďalšie odborné
učebne. Väčšina škôl má navyše učebňu – prevzdušnený učebný priestor, v ktorej si po vyučovaní môžu
robiť domáce úlohy tí žiaci, ktorí majú viacero súrodencov a nemajú vhodné domáce prostredie na
učenie. Zaujímavá je taktiež miestnosť, kde sa zdržiavajú žiaci po akomkoľvek úraze – je s nimi školský
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zdravotník, psychológ alebo iná poverená osoba, ktorá ich po určitom čase po ošetrení odvedie do
učebne (najmä v základných školách).
Zaujímavý je aj princíp rotácie riaditeľov škôl, ktorí sú po šiestich rokoch (aj v prípade spokojnosti s ich
prácou) preradení na inú školu, resp. môžu postúpiť na miesto tzv. superintendanta, ktorý metodicky
usmerňuje všetky školy príslušného typu (základné alebo stredné) alebo sa môžu uchádzať o miesto na
ministerstve školstva a pod.
V jazykovom vzdelávaní je podporovaný princíp dvojjazyčnosti - povinné vyučovanie materinského
jazyka (čínština, malajčina a tamilčina) a angličtiny, vyučovanie všetkých ostatných predmetov však
neprebieha v materinskom jazyku, ale v angličtine.
Jedným z príkladov na podporu učenia sa žiakov vlastným objavovaním/bádaním je výsledok výskumu,
ktorý uskutočnil Singapurský Národný vzdelávací inštitút (National Institute of Education). Vykonal
výskum založený na fungovaní princípu "produktívneho zlyhania" (productive failure) v 7-ich triedach
singapurských verejných škôl. Výskumníci pracovali s dvoma skupinami žiakov pri výučbe matematiky.
Jedna skupina pracovala tradičným spôsobom pod vedením učiteľa s častou spätnou väzbou - žiaci
dospeli k správnemu riešeniu problému s pomocou učiteľa. Druhá skupina pracovala v skupinách bez
zásahu učiteľa a nedospela k správnemu riešeniu - v priebehu práce však žiaci skúšali rôzne možnosti
riešenia. V následných testoch však žiaci z druhej skupiny dosiahli významne lepšie výsledky, ako žiaci
z prvej skupiny. V procese hľadania druhej skupiny autor štúdie M. Kapur vidí "skrytú výkonnosť"
(hidden efficacy), ktorá je výsledkom hľadania vlastných ciest pochopenia/porozumenia problému
oproti prijímaniu už hotových návodov na riešenie. Kapur uvádza, že princíp produktívneho zlyhania
by mal byť zapracovaný do postupov výučby a špecifikuje tri podmienky, ktoré podporujú "prospešný
boj s neúspechmi" (beneficiary struggle):
▪

zadanie musí byť náročné, ale nie frustrujúce;

▪

žiaci musia mať možnosť vysvetliť svoj postup, hovoriť o ňom;

▪

žiaci musia mať možnosť porovnávať dobré a zlé riešenia.
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5.2.8 Spolková republika Nemecko59
Spolková republika Nemecko (ďalej len „SRN“) patrí medzi krajiny, ktoré sú často dávané za príklad
efektívne fungujúceho vzdelávacieho systému, v ktorom funguje úzka spolupráca medzi trhom
práce/zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávania pri zabezpečovaní kvalifikovaných ľudských
zdrojov formou systému duálneho vzdelávania. Schopnosť krajiny efektívne rozvíjať zručnosti
obyvateľstva a tým pádom perspektívu uplatnenia občanov na trhu práce zohráva dôležitú úlohu pri
rozhodovaní obyvateľov o vzdelávaní. Vyššie dosiahnuté vzdelanie vedie v SRN aj k vyššej úrovni
zručností. Na zabezpečenie vysokej kvality vzdelávacieho systému v SRN sú kontinuálne
uskutočňované relevantné iniciatívy a reformy reagujúce na aktuálne výzvy na trhu práce.
Nemecký Pakt o vysokoškolskom vzdelávaní do roku 2020 (2007-2020), ktorý je spoločným opatrením
federálnej vlády a spolkových krajín, si kladie za cieľ zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského
vzdelávania uspokojili rastúci dopyt zriadením ďalších študijných miest, v rámci ktorých bude
zabezpečená adekvátna kvalita výučby. Cieľom tretej fázy (2016-2020) je financovanie až 760 000
ďalších študijných miest, zvýšenie počtu akademických zamestnancov a zlepšenie profesionálneho
rozvoja. Federálna vláda vyčlenila 20,2 miliárd EUR a spolkové krajiny 18,3 miliárd EUR na dosiahnutie
tohto cieľa.
V rámci Paktu o vysokoškolskom vzdelávaní SRN tiež zaviedla Pakt kvality výučby na vysokých školách.
Prvá fáza (2011-2016) poskytla financovanie 186 inštitúciám vysokoškolského vzdelávania; v druhej
fáze šlo o 156 vysokých škôl. Projekty sa zameriavajú na rozvoj zručností pedagógov, pracovné
podmienky a učenie zamerané na rozvoj kompetencií. V rámci hodnotenia bolo špeciálne ocenené, že
kvalita výučby sa dostala do centra vysokoškolského diskurzu a tiež bola vyzdvihnutá pozitívna
spolupráca medzi vysokými školami. Na základe oboch paktov podpísala v roku 2019 federálna vláda a
spolkové krajiny budúcu zmluvu o posilnení štúdia a výučby na vysokých školách, ktorá je záväzkom
na dobu neurčitú, aby každý rok prispievali na posilnenie vysokoškolského vzdelávania sumou približne
2 miliardy EUR. Taktiež sa zriaďuje nový orgán zameraný na inovácie vo výučbe v rámci
vysokoškolského vzdelávania s ročným rozpočtom 150 miliónov EUR.
Pakt o odbornom vzdelávaní z r. 2018 predstavuje formálny záväzok federálnej vlády a spolkových
krajín k modernizácii OVP využitím digitálnych nástrojov, modernizáciou vybavenia a zvýšením

59 Podkapitola je spracovaná na základe publikácie OECD (2020). Education Policy Outlook. Germany, s. 11.
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flexibility a možnosti kombinovania rôznych vzdelávacích ciest k nadobudnutiu žiaducej kvalifikácie.
Novelou zákona o odbornom vzdelávaní z r. 2019 sa zaviedol minimálny príspevok na odbornú prípravu
a podporil ďalšie OVP, aby sa zabezpečila väčšia rovnocennosť medzi všeobecným a odborným štúdiom
a rozšírila sa príprava na čiastočný úväzok. Ministerstvo školstva a výskumu tiež vyhlásilo súťaž
“Shaping the Future – Innovation Clusters for VET Excellence” (InnoVET, 2019), v ktorej vyzýva
regionálnych a sektorových aktérov k spolupráci na inovatívnych spôsoboch poskytovania OVP. V
počiatočnej šesťmesačnej vývojovej fáze bolo 30 projektom pridelených 100 000 EUR; ďalšie finančné
prostriedky budú pridelené na nasledujúcu fázu testovania a implementácie (spravidla na obdobie
štyroch rokov). S rezolúciou Odborné školy 4.0 - Ďalší rozvoj inovatívnej sily a integračného výkonu
odborných škôl v Nemecku v nadchádzajúcom desaťročí (2017) definovali spolkové krajiny akčný
rámec na prípravu odborných škôl na budúce výzvy. Strategické oblasti činnosti zahŕňajú podporu
inovácií prostredníctvom posilnenia spolupráce na medzinárodnej úrovni aj so zamestnávateľmi,
podporu úspešnej integrácie všetkých cieľových skupín do OVP, rozvoj jazykového vzdelávania a
individualizovanej podpory a zlepšenie kvality poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy
prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov v oblasti riadenia kvality a formou profesionalizácie
odborných zamestnancov v OVP.
V reakcii na meniace sa požiadavky na pracovnú silu federálna vláda schválila zákon o príležitostiach
na zvyšovanie kvalifikácie (Qualifizierungschancengesetz, 2018), ktorý umožňuje všetkým
zamestnancom, ktorých práca je vystavená riziku, prístup k odbornej príprave bez ohľadu na
kvalifikáciu, vek a veľkosť spoločnosti. Inauguračná národná stratégia vzdelávania dospelých
(Nationale Weiterbildungsstrategie, NWS, 2019), vrátane ďalšieho OVP, ktorú prijala federálna vláda,
spolkové krajiny, zástupcovia priemyslu, odborov a Spolková agentúra práce, má za cieľ ustanoviť novú
národnú kultúru celoživotného vzdelávania. Všetci partneri sa dohodli na zvýšení transparentnosti a
dostupnosti školiacich príležitostí a financovania. Prvé hodnotenie je naplánované na rok 2021.
Ďalšími prvkami vzdelávacieho systému SRN, ktoré dlhodobo prispievajú k úspešnej praxi
v zabezpečovaní požadovanej kvalifikácie obyvateľstva, sú aj:
▪

Participácia obchodných a priemyselných komôr na zabezpečovaní OVP vytváraním
konkrétneho vzdelávacieho obsahu a overovaní kvalifikácie žiakov a študentov;

▪

Úzka a efektívna spolupráca aktérov na rôznych úrovniach – federácia, spolkové krajiny a sociálni
partneri, ktorí sú členmi rady Spolkového inštitútu pre odborné vzdelávanie zabezpečujúceho
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výskum v oblasti odbornej prípravy a podieľajúceho sa na príprave nariadení o odbornej
príprave;
▪

Skvalitňovanie vybavenia vzdelávacích inštitúcií v rámci národného programu podpory
digitalizácie vzdelávacieho procesu v školách, tzv. DigitalPakt Schule 2019-2024, ktorého cieľom
je vybudovanie infraštruktúry digitálneho vzdelávania zodpovedajúceho požiadavkám
budúcnosti.

5.2.9 Veľká Británia
Spojené kráľovstvo ponúka flexibilnú kombináciu škálovateľných služieb na splnenie potrieb
odborného vzdelávania v krajine. Systém akademického vzdelávania založený na hlbokej tradícii
inštitúcií a orientácii na ich dobré meno a jeho ochranu a rozvoj je základom fungovania tohto systému.
Existuje viacero čiastkových príkladov dobrej praxe, či už sa jedná o obsahové stránky kurikúl
jednotlivých študijných programov, organizácie školstva na jednotlivých úrovniach alebo systému
priebežného hodnotenia a certifikácie čiastkových kvalifikácií od najnižších foriem vzdelávania až po
odborné tréningy a prax. Skutočným príkladom dobrej praxe je ale samotné nastavenie systému
a snaha o synergiu jednotlivých prvkov. Do systému môžu vstupovať nové inštitúcie a tie musia
preukázať životaschopnosť a opodstatnenosť, pričom kvalitu ich služieb systém monitoruje, certifikuje,
potvrdzuje. Systém tak v prípade vzniku novej trhovej potreby dokáže zareagovať. Takýmto príkladom
dobrej praxe je nadácia NESTA.
NESTA - má sídlo vo Veľkej Británii a je podporená finančnou dotáciou vlády. Samotná nadácia sa
charakterizuje: „NESTA je inovačná nadácia. Pre nás inovácia znamená premeniť odvážne myšlienky na
realitu. To tiež znamená zmenu života k lepšiemu. Spolupracujeme s partnermi po celom svete, aby
sme priniesli odvážne nápady do života, aby sme mohli nadobro zmeniť svet.“60 Nadácia NESTA vznikla
ako reakcia na neschopnosť Spojeného kráľovstva využiť svoj celosvetovo uznávaný talent na inovácie
a vynálezy. Krajina nevedela premeniť vynálezy na obchodovateľné aplikácie. V roku 1998 tak vznikla
vôbec prvá národná nadácia podporovaná z verejných zdrojov. Štát prispel na vznik Národnej nadácie
pre vedu, techniku a umenie (National Endowment for Science, Technology and the Arts – NESTA)
dotáciou 250 miliónov libier, ktoré boli zo zdrojov Národnej lotérie a neskôr tieto zdroje čiastočne
navyšoval. Štát mal účasť v NESTA v podobe štátneho tajomníka pre kultúru, média a šport, ale inak
bola nezávislá. Od roku 2002 sa zamerala na vzdelávanie, vedela identifikovať príležitosti na zmenu
a prinášať podporu konkrétnym riešeniam. Systém spolupráce, a viaczdrojového financovania

60 <https://www.nesta.org.uk/about-us/>
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vzdelávania tak umožnil, aby sa nadácia zapájala a vytvárala rôzne inovačné projekty v tejto oblasti.
K dnešnému dňu sa stala globálnou nadáciou s nadnárodným dosahom a láka talenty z celého sveta,
aby ich zapojila pre využitie v systéme Spojeného kráľovstva. NESTA Futurelab sa stal globálnym lídrom
v tvorbe vzdelávacích inovácií, ktoré pomáhajú transformovať spôsob, akým sa ľudia učia. Je tak
príkladom dobrej praxe, ako štát nie direktívnym príkazom, ale poskytnutím rámca, financií a cieľa, pri
systéme spolupráce, vzájomnej podpory dokáže vytvoriť úspešný produkt na rozvoj vzdelávania.
V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní vo vybraných krajinách.
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Tabuľka č. 82
Krajina

Fínska republika

Francúzska
republika

Holanské
kráľovstvo

Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní
Príklady dobrej praxe
•neformálny vzťah žiaka a učiteľa, personalizovaný prístup k učeniu;
•projektová výučba, práca v skupinách, stieranie hraníc medzi jednotlivými vyučovacími predmetmi
•funkcia manažéra kvality školy;
•prakticky neexistuje opakovanie ročníkov, zaostávajúci žiaci sú doučovaní svojimi učiteľmi;
•individuálne tempo vzdelávania na stredných školách (možnosť absolvovať za dva, tri alebo štyri roky);
•dôraz na rozvoj osobnosti, integrity, pohody, zdravia a mäkkých zručností u žiakov a študentov;
•celoživotné vzdelávanie ako črta národnej kultúry;
•žiaci sa učia posudzovať vierohodnosť informácií.
• uznávanie výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania a uznávania vedomostí a zručností, ktoré boli nadobudnuté mimo
formálneho vzdelávania
• získanie diplomu inžinier na základe odbornej praxe
• individuálna vzdelávacia dráha, „Môžeš sa učiť, keď pracuješ, nie učiť sa iba vtedy, keď študuješ“
• duálne vzdelávanie v bakalárskych programoch
• vzdelávanie kontrolované sociálnymi partnermi
• osobný účet celoživotného vzdelávania
• špeciálne granty pre žiačky v technických a odborných školách
• Steve Jobs School - nový školský model, v ktorom si deti samé vyberú čo sa chcú a kedy sa budú učiť. Každé dieťa dostane iPad vopred nabitý
vzdelávacími aplikáciami a hrami.
• "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.
• Cito testy - nezávislé hodnotenie žiakov v poslednom ročníku základnej školy (12 rokov). Na základe výsledku Cito testu odporúčajú učitelia
žiakom úroveň stredoškolského vzdelania, ktorá je pre nich najlepšia.
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Izrael

Spolková
republika
Nemecko

• Reformy na úrovni základných a stredných škôl, ktoré smerujú k zvýšeniu atraktivity a statusu učiteľského povolania. Rozpoznanie dôležitej
úlohy OVP v rámci vzdelávacieho systému a pripravované reformy v tejto oblasti, ktoré rátajú so zapojením zamestnávateľov a sociálnych
partnerov.
• Systematická podpora spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti výskumu a inovácií.
• Izraelský inovačný úrad (IIA), ktorého úlohou je podpora rozvoja priemyslu v oblasti inovácií a technológií (I&T). Subjekt je zodpovedný aj za
vytvorenie a posilnenie infraštruktúry a rámca potrebného na podporu odvetvia I&T. Prostredníctvom IIA boli implementované rôzne
stimulačné programy na podporu spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou pri vývoji pokrokových technológií a inovatívnych
produktov. Patrí medzi ne vzdelávanie mládeže o znalostiach a zručnostiach súvisiacich s rozvojom podnikania, podpora investícií do
technologických znalostí a zručností, či podpora inovatívnych podnikateľov.
• Vysoká finančná podpora inovácií a vedeckého výskumu zo strany štátu.
• Obce a mestá môžu každý rok získať cenu Ministerstva školstva za vynikajúce vzdelávacie iniciatívy či úspechy.
• Pakt o vysokoškolskom vzdelávaní do roku 2020 (2007-2020) - cieľom tretej fázy (2016-2020) je financovanie až 760 000 ďalších študijných
miest, zvýšenie počtu akademických zamestnancov a skvalitnenie ich profesionálneho rozvoja. Federálna vláda vyčlenila 20,2 miliárd EUR a
spolkové krajiny 18,3 miliárd EUR na dosiahnutie tohto cieľa.
• Pakt kvality výučby na vysokých školách - realizované projekty sa zameriavajú na rozvoj zručností pedagógov, pracovné podmienky a učenie
zamerané na rozvoj kompetencií.
• Zmluva o posilnení štúdia a výučby na vysokých školách medzi federálnou vládou a spolkovými krajinami - záväzok každý rok prispievať na
posilnenie vysokoškolského vzdelávania sumou približne 2 miliardy EUR; zriadenie nového orgánu zameraného na inovácie vo výučbe v rámci
vysokoškolského vzdelávania s ročným rozpočtom 150 miliónov EUR.
• Pakt o odbornom vzdelávaní (2018) - zaväzuje federálnej vlády a spolkových krajín k modernizácii OVP využitím digitálnych nástrojov,
modernizáciou vybavenia a zvýšením flexibility a možnosti kombinovania rôznych vzdelávacích ciest k nadobudnutiu žiaducej kvalifikácie.
• “Shaping the Future – Innovation Clusters for VET Excellence” (2019) - výzva Ministerstva školstva a výskumu na zapojenie regionálnych a
sektorových aktérov do spolupráce na inovatívnych spôsoboch poskytovania OVP.
• “Odborné školy 4.0 - Ďalší rozvoj inovatívnej sily a integračného výkonu odborných škôl v Nemecku v nadchádzajúcom desaťročí” (2017) akčný rámec na prípravu odborných škôl na budúce výzvy zahŕňajúci podporu inovácií, posilnenie spolupráce na medzinárodnej úrovni aj so
zamestnávateľmi, podporu úspešnej integrácie všetkých cieľových skupín do OVP, rozvoj jazykového vzdelávania a individualizovanej podpory
a zlepšenie kvality poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov v oblasti riadenia kvality a
formou profesionalizácie odborných zamestnancov v OVP.
• Zákon o príležitostiach na zvyšovanie kvalifikácie (2018) - prístup k odbornej príprave pre zamestnancov, ktorých práca je vystavená riziku,
bez ohľadu na kvalifikáciu, vek a veľkosť spoločnosti.
• Národná stratégia vzdelávania dospelých (2019) - spoločný záväzok federálnej vlády, spolkových krajín, zástupcov priemyslu, odborov a
Spolkovej agentúry práce ustanoviť novú národnú kultúru celoživotného vzdelávania.
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Veľká Británia

Kanada

• Priebežný, modulárny, štandardizovaný, nezávislý systém hodnotenia pokroku žiaka, vrátane systému záverečných skúšok, ktorých výsledky
akceptujú vysoké školy a univerzity.
• UTC - univerzitné technické učilištia (typ strednej školy), ktorá je financovaná z centrálneho rozpočtu, ale riadenie, personál a výučbu
zabezpečuje univerita, aj s prepojením na komerčnú sféru formou partnerstiev univerzity.
• Transparentnosť zverejňovania hodnotení jednotlivých škôl na nižších stupňoch vzdelávania - dáta o výkonnosti školy, aktuálne hodnotenie
pokroku a výsledkov po kľúčovom stupni 2 a 4, správa z pravidelnej školskej inšpekcie Ofsted.
• Obsahová skladba Národného kurikula na nižších stupňoch vzdelávania - od prvých ročníkov jednotný predmet "veda" (Science), ktorý sa v
blokovej výučbe zaoberá fyzikálnymi, biologickými, chemickými a obdobnými javmi a procesmi - ide o holistický prístup k poznaniu. Od prvých
ročníkov samostatne predmet počítače (informatika) a samostatný predmet dizajn a technológia, kde sa jedinečným spôsobom zameriavajú na
kreativitu, inováciu a úspešnú implementáciu inovatívnych nápadov. Študenti v rámci predmetu dizaj a technológia preskúmajú dôležitosť
vyhodnotenia, rolu počítačových technológií, manažment, komunikáciu a spoluprácu, ako aj skúmanie súčasných a vznikajúcich technológií.

•Zapojenie verejnosti do úpravy systému NOC (NŠZ) prostredníctvom formulárov na webe . Tieto formuláre sú potom kontrolované tímom
zloženého z zástupcov Ministerstva práce a Štatistického úradu.
•Budúce schopnosti (Future Skills) – vládny plán vývoja odborných vedomostí a zručností s cieľom naplniť potreby meniaceho sa trhu práce.
Úlohou projektu je skúmať hlavné trendy, ktoré budú mať vplyv na ekonomiku a pracovníkov, identifikovať novovznikajúce odborné vedomosti
a zručnosti, a hlavne zdieľať výsledky výskumu verejnosti a podporovať inovatívne pohľady na problémy dneška.
•Strojové učenie ako moderný prístup k štatistickej analýze. Na rozdiel od iných prístupov je navrhnutý na presnejšie predikovanie budúcnosti.
Ide o podmnožinu umelej inteligencie, využívané najmä pri vývoji webov s ponukou a dopytom práce.
•Web Scraping, teda proces získavania informácií z webov za účelom analýzy. Spočíva v prvotnom získavaní informácií z webov a následného
„čistenia“ dát. Pri tejto analýze sú čoraz viac využívané analytické spoločnosti (napr. Vincinity Jobs, Burning Glass Technologies, TalentNeuron).
•Využívanie tzv. softvérového prostredníka, ktorý umožňuje komunikáciu medzi viacerými počítačmi z nezávislého prepojenia. Využitie je
taktiež najmä vo vývoji pracovných webov.
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Nový Zéland

• Zavedenie Národného osvedčenia o dosiahnutom vzdelaní (NCEA) ako hlavnej národnej kvalifikácie študentov 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.
• Prispôsobenie novozélandských národných učebných osnov 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 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.
• Školy, ktoré vyučujú v anglickom jazyku, používajú učebné osnovy Nového Zélandu. Školy, ktoré vyučujú v māorskom jazyku, používajú Te
Marautanga o Aotearoa (učebné osnovy založené na filozofii Maorov). Ide o osobitný prístup k vzdelávaniu komunity Māorov – existencia
vzdelávacích inštitúcií, ktoré učia podľa tradícií a zvykov skupiny Māorov.

Singapurská
republika

• Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností, ktoré majú priamy súvis so sociálnou a emocionálnou inteligenciou.
• Činnostne orientované vyučovanie.
• Princíp rotácie riaditeľov škôl, ktorí sú po šiestich rokoch (aj v prípade spokojnosti s ich prácou) preradení na inú školu, resp. môžu postúpiť
na miesto tzv. superintendanta, ktorý metodicky usmerňuje všetky školy príslušného typu
• Učebne simulujú reálne obrazové galérie a výstavné haly, mnohé školy majú divadelné pódiá s kamerami, veľké hudobné štúdiá, veľké školské
knižnice s priestormi pre relax, samozrejmosťou sú prevzdušnené telocvične, ihriská, botanické záhrady, triedy pre fyzikálne experimenty a
ďalšie odborné učebne.
• Materiálno – technické zabezpečenie škôl. Prestali v nich používať na písanie biele tabule a do škôl inštalovali sklenené tabule nezriedka na
celú stenu učebne, odkiaľ sa učivo napísané fixkou ľahko stiera a nezanecháva fľaky. Niektoré učebne majú presklené aj steny smerom na
chodbu, takže je možné vidieť proces vyučovania „zvonka“.

Zdroj: Trexima Bratislava
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5.2.10 Vybrané ukazovatele vo vzdelávaní vo vybraných 22 krajinách
Tabuľka č. 83

Vybrané ukazovatele vo vzdelávaní v porovnávaných 22 krajinách

Krajina

legislatívn Podiel obyvateľstva vo
dĺžka
počet VŠ v
počiatočný
a podpora veku 25-64 rokov s VŠ
trvania p.
TOP 500
vek p. š. d.
vzdelaním
CŽV
š. d.

Celkové verejné
výdavky na
vzdelávanie**

PISA 2018
PISA 2015 PISA 2015 PISA 2015 PISA 2018 PISA 2018
Výsledky
Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky
testovania
testovania testovania testovania testovania testovania
2
READING

MATHEMATICS

SCIENCE

READING

MATHEMATICS

SCIENCE

12,5%

503

494

510

503

491

503

7,8%

487

492

493

490

499

497

4,11%

510

541

523

535

567

550

10,5%

519

520

534

523

523

530

5,7%

526

511

531

520

520

522

8,4%

499

493

495

493

493

493

45.7%

Austrálsky zväz

6

9 až 11
rokov

26

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 51,4%)

Česká republika

6 rokov

9 rokov

3

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 33,3%)

6 až 7
rokov

9 rokov

24

Áno

Estónska republika

7 rokov

9 rokov

1

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 43,6%)

Fínska republika

7 rokov

9 rokov

6

Áno

(z toho mladých vo veku 25 34 rokov 40,7 %)

Francúzska republika

6 rokov

12 rokov

17

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 46,9%)

Holandské kráľovstvo

5 rokov

11 rokov

13

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 47,6%)

11,8%

503

512

509

485

485

503

Izrael

6 rokov

12 rokov

3

Nie

50,9 % (rok 2017)

5,8% HDP (2016)

479

470

467

470

470

462

5 až 6
rokov

10 až 12
rokov

17

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 61,8%)

11,4%

527

516

528

520

520

518

24,3%

Čínska ľudová republika

mladých vo veku 25-34
rokov: 10,0%

41,1%

45,2 %

36,9%

38,3%

Kanada

57.9%
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25,1%
Maďarsko

6 rokov

12 rokov

0

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 30,6%)

Nemecká spolková
republika

6 rokov

9 rokov
(niekde 10
rokov)

29

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 32,3%)

Nový Zéland

6 rokov

10 rokov

8

Nie

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 45,8%)

Poľská republika

7 rokov

12 rokov

2

Áno

Rakúska republika

6 rokov

9 rokov

5

Áno

Singapurská republika

7 rokov

6 rokov

3

Áno

Slovinská republika

6 rokov

10 rokov

0

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 40,7%)

Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a
Severného Írska

5 rokov

13
rokov***

50

Nie

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 50,8%)

Spojené štáty americké

6 rokov

10 rokov*

89

Nie

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 49,4%)

Švédske kráľovstvo

7 rokov

9 rokov

8

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 47,5%)

Talianska republika

6 rokov

10 rokov

27

Nie

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 27,7%)

Ukrajina

6 rokov

12 rokov

1

Nie

Údaje nie sú dostupné

Slovenská republika

6 rokov

10 rokov

0

Áno

(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 37,2%)

7,9%

470

477

477

476

476

481

9,1%

509

506

509

498

498

503

13,6%

509

495

513

506

506

508

5%

506

504

501

512

516

511

9,7%

485

497

495

484

499

490

535

564

556

549

569

551

8,8%

505

510

513

495

509

507

12,2%

498

492

509

504

502

505

11,4%

497

470

496

505

478

502

11,7%

500

494

493

506

502

499

7,81%

485

490

481

476

487

468

466

453

469

29,1%

39,3%

32.7%
(z toho mladých vo veku 2534 rokov: 40,5%)

32.5%

45.8%

47,4%

43,3%

19,3%

Údaje nie sú
dostupné

Údaje nie sú Údaje nie sú Údaje nie sú
dostupné
dostupné
dostupné

24,6%

PRIEMER OECD

714

8,20%

453

475

461

458

486

464

493

490

493

487

489

489

Poznámky k tabuľke.: p.š.d. - povinná školská dochádzka
* Vek na vstup do základnej školy v USA sa líši v závislosti od štátu, zvyčajne medzi 5 a 7 rokom, 6 rokov je najviac
vyskytujúci sa vek. Vek, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka sa pohybuje medzi 16 a 18 rokom najčastejšie 16.
** Celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské) sú vyjadrené ako percento všetkých
vládnych výdavkov.
*** Povinná školská dochádzka je štandardne 11 ročná (resp. do dovŕšenia veku 16 rokov), ale povinné
vzdelávanie je 13 ročné (resp. do dovŕšenia 18 roku), vek a dĺžka dochádzky sa môže líšiť pre jednotlivé štáty
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Potreby zamestnávateľov vo vybraných krajinách európskeho priestoru
5.3.1 Francúzska republika
Dôležitými aspektmi na francúzskom trhu práce sú reprezentanti zamestnávateľov, sektorových a
prierezových odvetví, ako aj ostatných štátnych a súkromných organizácií. Pracovné právo a jeho
vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami predstavuje však rozsiahly systém časti hospodárstva
so silnými väzbami na historický a spoločenský kontext. Francúzska pracujúca sila spočíva v hierarchii
štátnej legislatívy, regionálneho plánovania, sily a postavenia odborových organizácií, v sile
vyjednávania a kolektívnych, partnerských alebo zvykových dohôd medzi zamestnávateľmi a ich
zamestnancami. Francúzsko disponuje prepracovaným systémom v oblasti odbornej prípravy,
vysokoškolského a celoživotného vzdelávania a to vytvára priestor na osobnostný, kariérny rast
zamestnancov, prípravu mladých ľudí pre trh práce, ako aj schopnosť adaptovať sa na napredujúce
požiadavky a nové technológie zo strany zamestnávateľov. Sociálny systém, podpora štátu a príslušná
legislatíva poskytujú ochranu zamestnaným, ale snažia sa tiež vytvárať aj podmienky pre
nezamestnaných a inak ohrozené skupiny občanov na získavanie alebo obnovovanie zručností
potrebných pre trh práce.
Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa riadia komplexným súborom zákonov a iných
právnych predpisov, ktorý ponecháva malý priestor na individuálne rokovania. Francúzsky zákonník
práce poskytuje komplexný rámec pre individuálne aj kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a
zamestnancami. Všetku legislatívu, tak ako na Slovensku, zastrešuje Ústava a príslušné právne predpisy
EÚ. Pracovno-právny systém dopĺňajú rozhodnutia sekcie pracovného práva francúzskeho najvyššieho
súdu, dohody o kolektívnom vyjednávaní, kolektívne podnikové dohody a iné, napr. aj atypické dohody
alebo zvyklosti.
O kolektívnych zmluvách (kolektívne dohovory) možno rokovať medzi zamestnávateľmi a odborovými
zväzmi pokrývajúcimi spoločnosť alebo skupinu spoločností alebo medzi zamestnávateľskými zväzmi a
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odborovými zväzmi pokrývajúcimi odvetvie ako celok; v druhom prípade môže vláda rozhodnúť, že
kolektívna zmluva sa vzťahuje aj na tých zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi zamestnávateľskej
asociácie a preto je záväzná pre celé odvetvie. Individuálne pracovné zmluvy sa týkajú iba tých bodov,
ktoré ešte nie sú upravené v Zákonníku práce alebo v príslušnej kolektívnej zmluve. Medzi týmito
zdrojmi pravidiel, ktoré upravujú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, existuje zreteľná
hierarchia. V prípade rozporu medzi Zákonníkom práce a príslušnou dohodou o kolektívnom
vyjednávaní platia pre zamestnanca priaznivejšie ustanovenia. V prípade rozporu medzi individuálnou
dohodou o zamestnaní a buď Zákonníkom práce alebo príslušnou dohodou o kolektívnom vyjednávaní
tiež platia pre zamestnanca priaznivejšie ustanovenia.
Na viac ako 95 percent zamestnancov vo Francúzsku sa vzťahujú dohody o kolektívnom vyjednávaní (a
to aj v odvetviach, ktoré nemajú odbory), takže pravidlá v zákonníku práce sú doplnené veľkorysejšími
pravidlami v oblastiach, ako sú platená dovolenka, materská dovolenka, zdravotná starostlivosť a
dokonca pracovný čas.
V závislosti od veľkosti spoločnosti môže byť potrebné mať buď zástupcov zamestnancov alebo
zamestnaneckú radu a výbor pre zdravie a bezpečnosť. Títo zástupcovia zamestnancov majú nielen
dôležité slovo v dôležitých obchodných otázkach, ako je napríklad hromadné prepúšťanie, ale musia
byť s nimi konzultované rôzne zmeny v odbore, ako je akvizícia alebo prevod obchodných častí alebo
samotnej spoločnosti.
Silným nástrojom zamestnancov voči zamestnávateľom na zlepšenie svojich pracovných podmienok je
právo na štrajk, ktoré je zakotvené vo francúzskej ústave. Právo na štrajk sa vzťahuje na všetkých
zamestnancov bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapojený odborový zväz. Aj keď nemusia byť zapojení
všetci a ani väčšina zamestnancov, jednotlivec môže vstúpiť do štrajku, iba ak je jeho konanie vo vzťahu
k národnému štrajku. Štrajk je zákonný za nasledovných podmienok: ak nastane úplné zastavenie
práce, ak sa realizujú konzultácie s pracovnými silami a ak sa zakladá na pracovných nárokoch
predložených zamestnávateľovi. Štrajkujúci musia predložiť požiadavky, ktoré sa týkajú podmienok ich
zamestnania (napríklad miezd, pracovných podmienok alebo reštrukturalizácie). S výnimkou verejných
služieb je možné štrajk vyhlásiť kedykoľvek.
Zamestnávatelia sú povinní dodržiavať nasledujúce minimálne pracovné podmienky:
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▪

minimálna mzda vyplácaná zamestnávateľom nemôže byť nižšia ako národná minimálna mzda.
V roku 2019 bola jej hrubá mesačná hodnota za 35-hodinový pracovný týždeň 1 521,25 EUR. V
kolektívnej zmluve uplatniteľnej na pracovnú zmluvu môže byť uvedená aj minimálna mzda v
závislosti od zaradenia zamestnanca ustanoveného v príslušnom kolektívnom vyjednávaní;

▪

zákonný pracovný čas je 35 hodín týždenne. Zamestnanci však môžu pracovať viac ako je
zákonný pracovný čas, a to buď jednorazovo (nadčasy) alebo ako súčasť konkrétnej úpravy
pracovného času. Na prácu nadčas a na úpravu pracovného času sa vzťahujú osobitné pravidlá;

▪

až na občasné výnimky nesmú zamestnanci pracovať viac ako 48 hodín týždenne; v priemere
44 hodín týždenne počas 12 po sebe nasledujúcich týždňov a 10 hodín denne;

▪

zamestnanci musia okrem občasnej výnimky odpočívať najmenej raz týždenne počas 24 po sebe
nasledujúcich hodín a nesmú pracovať v nedeľu;

▪

platené voľno – zamestnanci majú nárok na 25-dňovú dovolenku ročne, ako aj na štátne sviatky
(približne 10 dní v roku);

▪

zručnosti sú pasom do zamestnania – čím sú jednotlivci lepšie kvalifikovaní, tým sú viacej
zamestnateľnejší. Dobré zručnosti tiež zvyčajne zabezpečujú kvalitnejšie pracovné miesta a
lepšie zárobky. Všetci zamestnávatelia sa musia podieľať na financovaní zabezpečovania
zručností a zamestnateľnosti poskytovaním školení svojim zamestnancom. Ide o povinný
príspevok vo výške 1 % z mzdových nákladov pre všetky podniky s viac ako 10 zamestnancami.
Jediná nižšia sadzba je 0,55 % pre spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami;

▪

od 1. januára 2015 majú všetci zamestnanci osobný vzdelávací účet platný od prvého vstupu na
trh práce až do dôchodku. Zamestnanec, ktorý zmení zamestnanie alebo strieda prácu a
nezamestnanosť má zachované právo na vzdelávanie. Pracovníci starší ako 16 rokov sa vyzývajú,
aby si vytvorili svoje osobné účty na konkrétnej webovej stránke, aby kumulovali práva na
financovanie odborného vzdelávania;

▪

zamestnávateľ musí ponúknuť školenie ako súčasť plánu rozvoja zručností, ktorého cieľom je
zabezpečiť, aby sa zamestnanci adaptovali na svoje pracovisko a zachovali si schopnosť udržať si
svoje zamestnanie, najmä so zreteľom na technologický rozvoj;

▪

aj keď to nie je právne povinné, plán rozvoja zručností je dokumentom, ktorý zhromažďuje
všetky školiace iniciatívy vybrané pre zamestnancov. Tento plán môže zamestnávateľovi pomôcť
pri plnení zákonných povinností. O rozhodnutí zamestnávateľa ustanoviť takýto plán je potrebné
informovať zástupcov zamestnancov a konzultovať s nimi.

Plán rozvoja zručností rozlišuje medzi týmito dvoma iniciatívami:
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3. Povinné školiace iniciatívy podľa kolektívnych zmlúv - zameriavajú sa na rozvoj zručností
priamo použiteľných na výkon pracovných povinností zamestnanca alebo spojené s
plánovanou zmenou alebo úpravou povinností zamestnanca v pracovnej zmluve. Aj keď sa
tieto iniciatívy uskutočňujú počas pracovnej doby, zamestnanec má nárok na zmluvne
dohodnutú odmenu a sociálnu ochranu.
4. Ďalšie vzdelávacie iniciatívy, ktoré sa označujú ako nepovinné - zameriavajú sa na rozvoj
zručností uplatniteľných na iné profesionálne roly, ktoré sa líšia od súčasnej role zamestnanca,
či už v rámci spoločnosti alebo mimo nej.
Odborné vzdelávanie vo Francúzsku je záležitosťou zdieľaných kompetencií medzi štátom, regiónmi,
sociálnymi partnermi a predstaviteľmi zamestnávateľov.
Na štátnej úrovni je počiatočné odborné vzdelávanie a príprava regulované hlavne ministerstvami
školstva (vyššie stredné odborné vzdelávanie a príprava) a vysokoškolské vzdelávanie (terciárne
odborné vzdelávanie a príprava). Rôzne ministerstvá rozvíjajú kvalifikácie v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy a národne platné osvedčenia. Pokračujúce odborné vzdelávanie je v kompetencii
ministerstva práce.
Sociálni partneri majú zásadnú úlohu v regulačných, politických a finančných aspektoch programov
celoživotného vzdelávania. Medziodborové dohody, ktoré podpisujú, boli základom na zavedenie
reforiem do roku 2018 a vo všeobecnosti sa odrážajú v legislatívnych a regulačných dokumentoch.
Sociálni partneri tiež riadia rôzne orgány, ktoré financujú programy učňovského a odborného
vzdelávania pre malé spoločnosti, ako aj systém poistenia v nezamestnanosti pre uchádzačov o
zamestnanie.
Zákon z roku 2014 priniesol záver procesu decentralizácie a prideľovanie kompetencií regiónom
Francúzska. Dal regiónom plnú moc nad odborným vzdelávaním, kariérnym poradenstvom a
koordináciou politík podpory zamestnania. Regióny rozvíjajú politiky odbornej prípravy prispôsobené
ich potrebám a implementujú ich v rámci regionálnych verejných školení a poradenských služieb.
Regióny sú teraz schopné definovať a riadiť územné verejné politiky a môžu formulovať svoje stratégie
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a hospodárskeho rozvoja. Od roku 2019 už regióny nie sú
príslušné na riadenie odbornej prípravy v oblasti učňovského vzdelávania.
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5.3.1.1 Príklady dobrej praxe vo Francúzskej republike
Politiky zamestnanosti, systém odborného vzdelávania a prípravy, úlohy štátu, regiónov a sociálnych
partnerov a mnohé ďalšie aspekty trhu práce vo Francúzsku poskytujú zdroje, z ktorých sa dajú čerpať
príklady dobrej praxe pre inšpiráciu, či implementáciu daných prvkov aj na slovenské pomery:
▪

Rozsiahla sieť inštitúcií v štátnom i súkromnom sektore na monitorovanie potrieb trhu práce;

▪

Silné zastúpenie zamestnancov prostredníctvom sociálnych partnerov, odborových organizácií
na trhu práce;

▪

Historicky zakotvené inštitúty, ako sú kolektívne vyjednávanie, štrajky, kolektívne zmluvy;

▪

Spolupráca zainteresovaných strán – štát, regióny, sociálni partneri, zamestnávatelia v
procesoch organizovania a realizácie odborného vzdelávania a prípravy;

▪

Koncepčné dokumenty, plány, aktualizácie a revízie vzdelávania a kvalifikácií v jednotlivých
sektoroch;

▪

Široké pokrytie francúzskeho hospodárstva prostredníctvom sektorových rád;

▪

Prepracovaný systém sektorových a prierezových rád ako poradných orgánov pre štátne
inštitúcie, ktoré prevádzkujú predmetnú oblasť odborného vzdelávania a prípravy;

▪

Podpora vzdelávania a rozširovania kompetencií zamestnancov zo strany zamestnávateľov
prostredníctvom osobného vzdelávacieho účtu;

▪

Legislatívne zámery na získavanie ďalších zručností, či vedomostí zamestnancov, ale aj
ohrozených skupín pracujúcich, či nezamestnaných;

▪

Zameranie na podporu a rozvoj zamestnancov aj prostredníctvom inštitútu celoživotného
vzdelávania;

▪

Povinnosť zamestnávateľa každé tri roky rokovať o svojej podnikovej stratégii;

▪

Povinnosť zamestnanca absolvovať školiace iniciatívy, zameriavané na rozvoj zručností priamo
použiteľných na výkon pracovných povinností zamestnanca, sú uskutočňované počas pracovnej
doby a zamestnanec má nárok na zmluvne dohodnutú odmenu a sociálnu ochranu.

5.3.2 Poľská republika
Monitorovanie potrieb trhu práce, prognózovanie budúcich potrieb trhu práce
Koordinácia a riadenie národnej vzdelávacej politiky sa v Poľskej republike realizuje v spolupráci s
regionálnymi autoritami (označovanými ako „wojewoda“) a organizačnými jednotkami zodpovednými
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za školský vzdelávací systém. Ministerstvo národného vzdelávania je zodpovedné za metodologické
posudzovanie efektov získaných v procese ďalšieho vzdelávania v mimoškolských inštitúciách.
V Poľskej republike je oblasť prognózovania potrieb trhu práce realizovaná Ministerstvom rodiny,
práce a sociálnej politiky v kooperácií so vzdelávacími inštitúciami nasledovne:
▪

tvorba systému prognózovania dopytu na trhu práce realizovaného cez podpornú databázu na
prognózovanie potrieb trhu práce podľa úrovne kvalifikácie na úrovni národných a regionálnych
prognóz pre rôzne úrovne kvalifikácie,

▪

tvorba prognóz počtu zamestnaných osôb a ponuky práce vo forme prognózy vývoja trhu práce
na úrovni niektorých regiónov,

▪

prognóza počtu zamestnancov v IT sektore, ktorej cieľom bude identifikovať zmeny ponuky a
dopytu po IT špecialistoch v IT sektore,

▪

budovanie koordinovaného komplexného systému, ktorý bude založený na strednodobých
makroprognózach, ktoré zohľadňujú vývojové trendy v sektoroch, pričom cieľom systému je
zavedenie permanentného monitoringu kvalifikačných potrieb.

Príkladom dobrej praxe pri prenose inovácií a technologických zmien do potrieb zamestnania je
iniciatíva “Initiative for Polish Industry 4.0 – The Future Industry Platform”. Táto iniciatíva je finančne
podporovaná štátom a dlhodobo aj súkromným sektorom. Podporujú sa súkromné investície s cieľom
priemyselnej transformácie pracovného trhu. Cieľom je zvyšovanie informovanosti, budovanie
kompetencií, rozvoj infraštruktúry, podpora malých a stredných podnikov. Aktivity sú zamerané na
viaceré priemyselné odvetvia (napr. výrobný sektor alebo dodávatelia technológií). Očakáva sa, že táto
iniciatíva podporí inovatívnosť domácich dodávateľov digitálnych riešení, čo povedie k zvýšeniu
konkurencieschopnosti poľského priemyselného sektora.
Prognózam potrieb na trhu práce sa okrem toho venujú aj iné organizácie, ako napríklad:
▪

ILO (International Labour Organization) - tvorba analytických správ a hodnotení či
prognostických dokumentov o stave trhu práce;

▪

Inštitút pre štrukturálny výskum - tvorba vedeckých a aplikovaných štúdií či prognostických
dokumentov v rôznych oblastiach – jednou z nich je taktiež trh práce;

▪

Ústredný štatistický úrad (Główny Urząd Statystyczny) - sledovanie socio-ekonomických
ukazovateľov situácie na trhu práce;
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▪

Poľská hospodárska spoločnosť (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) - tvorba analýz potrieb trhu
práce, hodnotenie aktuálnej situácie, prognózovanie budúceho vývoja, tvorba odporúčaní,

▪

a iné.

Kvalifikácie potrebné na výkon zamestnania sú v Poľskú vyhodnocované prostredníctvom
Integrovaného systému kvalifikácií (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji). Register v súčasnosti obsahuje
informácie o úplnej kvalifikácii, t. j. získané vo všeobecnom, odbornom alebo vysokoškolskom systéme,
čoskoro však bude obsahovať aj čiastočné kvalifikácie, predovšetkým kvalifikácie na trhu, ktoré je
možné získať mimo systému formálneho vzdelávania. Integrovaný register kvalifikácií prevádzkuje
Vzdelávací výskumný ústav. Podľa zákona z 22. decembra 2015 o integrovanom systéme kvalifikácií sa
všetky žiadosti musia predkladať elektronicky pomocou kvalifikovaného certifikátu alebo
dôveryhodného profilu ePUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Dobre opísaná kvalifikácia
odbornej aj laickej verejnosti napovie, aké vedomosti a zručnosti musí mať osoba, ktorá chce potvrdiť
svoje zručnosti v danej oblasti, alebo čo môže zamestnávateľ očakávať od kandidáta na konkrétne
pracovné miesto.
V porovnaní so Slovenskom sa aktualizácia klasifikácie zamestnaní ISCO-08 v Poľsku uskutočňuje každé
2-3 roky. Cieľom častej aktualizácie je prispôsobiť sa zmenám na trhu práce (poľskom a európskom)
zavedením nových profesií/špecializácií.
Národný kvalifikačný rámec
▪

zákon o integrovanom systéme kvalifikácií bol prijatý 22. decembra 2015, pričom zabezpečuje
integráciu poľského systému kvalifikácií zriadením dvoch nástrojov: 8-úrovňový poľský
kvalifikačný rámec (PQF - The Polish Qualifications Framework) a integrovaný register kvalifikácii
(IQR - The Integrated Qualifications Register);

▪

v období od júla 2010 do júna 2015 realizoval Výskumný ústav vo Varšave projekt „Vypracovanie
referenčných kritérií na implementáciu národného kvalifikačného rámca a národného registra
kvalifikácií pre celoživotné vzdelávanie“, podporovaný z ESF (európskeho sociálneho fondu), v
rámci tohto projektu sa vyvinul poľský kvalifikačný rámec (Polska Rama Kwalifikacji) a tzv.
Referenčná správa, ktorá odkazuje na úrovne poľského kvalifikačného rámca na úrovne EQF
(European Qualifications Framework);

▪

práca na integrovanom registri kvalifikácií (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) viedla k
vypracovaniu opatrení na systémovej úrovni na zabezpečenie kvality kvalifikácií, validáciu a
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spoluprácu s vybranými odvetviami s cieľom vytvoriť sektorové kvalifikačné rámce a testovať
vybrané prvky systému kvalifikácie pilotným integrovaným národným kvalifikačným systémom
a uskutočnila sa aj kampaň na zvýšenie informovanosti o opatreniach prijatých na integráciu
vnútroštátneho systému kvalifikácií;
▪

jeho súčasťou je sektorový kvalifikačný rámec, ktorý využíva predpoklady integrovaného
kvalifikačného systému v priemyselnej realite s dôrazom na jeho špecifikácie a smery rastu;

▪

v súčasnosti boli zahrnuté štyri oblasti v integrovanom kvalifikačnom systéme, a to šport,
turistika, výstavba a rozvojové služby;

▪

sektorové rámce boli navrhnuté pre ďalších 9 oblastí a to bankový sektor, IT, telekomunikácie,
módny priemysel, verejné zdravie, obchod, poľnohospodárstvo, chemický priemysel, energetika
a automotive;

▪

v budúcnosti je plánované vybudovať sektorový rámec aj pre hutníctvo, vzdelávanie a výchovu
a nehnuteľnosti (reality);

▪

tvorba sektorových rámcov prináša mnoho výhod ako:
- prehľadný plán na budovanie a vytváranie tímov organizovaním súboru kvalifikácií dôležitých
z pohľadu sektorových partnerov (hľadaných z pohľadu zamestnávateľov);
- jednotnú a spoľahlivú metódu oceňovania potenciálu zamestnancov (vďaka jednoduchej
komparácii kvalifikácii a identifikácii potrieb zamestnávateľov);
- spoľahlivú verifikáciu kompetencií uchádzačov o zamestnanie a tým aj efektívnejšie ich
prijímanie na trh práce;
- otvorené dvere kooperácii na európskom trhu (vďaka rozpoznávaniu kvalifikácii a
vierohodnosti zručností ľudského kapitálu spoločností);
- spoľahlivé plánovanie dlhodobých investícii a stratégii rastu organizácii (vďaka možnosti
rozpoznania kompetenčných priepastí na trhu a skutočnému vplyvu na zmeny vo
vzdelávacích programoch).

Systém sektorových rád funguje v Poľskej republike na podobnom modeli ako v SR. Aktuálne, od roku
2016 existuje v Poľsku šesť sektorových rád, konkrétne:
▪

Sektorová rada pre zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc;

▪

Sektorová rada pre módu a inovatívny textilný priemysel;

▪

Sektorová rada pre turizmus;

▪

Sektorová rada pre architektúru;
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▪

Sektorová rada financie.

Ďalších 13 sektorových rád bude vytvorených v budúcnosti. Cieľom ich existencie je budovanie úzkej
spolupráce medzi vzdelávacou komunitou a podnikateľmi, vďaka čomu sa budú môcť navzájom
oboznámiť s potrebami, možnosťami a obmedzeniami ostatných a vytvárať spoločné projekty na lepšiu
prípravu budúcich zamestnancov. Identifikácia zručností je realizovaná prostredníctvom sektorových
rád.
Inštitucionálne zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy má v hlavnej kompetencií Ministerstvo
národného vzdelávania, ktoré je zodpovedné za:
▪

prípravu základných smerov realizácie štátnej vzdelávacej politiky supervízormi školstva, v
spolupráci s príslušnými odbormi, najmä úloh súvisiacich s pedagogickým dohľadom;

▪

organizačné a programové predpoklady a zásady vzdelávania učiteľov vrátane vymedzenia
štandardov odbornej prípravy učiteľov v zariadeniach na vzdelávanie učiteľov.

Školy sú zodpovedné za realizáciu odborného vzdelávania a prípravy.

5.3.2.1 Príklady dobrej praxe v Poľskej republike
▪

Poľský systém vzdelávania sa rýchlo rozvíja. V oblasti vysokého školstva je Poľsko štvrtou
krajinou v rebríčku, čo sa týka zapísaných študentov. Pred Poľskom sú len Veľká Británia,
Nemecko a Francúzsko. Celkový počet študentov je približne 1,5 milióna a každý rok najmenej
pol milióna ľudí začína svoju profesionálnu cestu na univerzitách a vysokých školách. Vzhľadom
na to, že poľské vzdelávacie centrá poskytujú kurzy cudzích jazykov, je krajina ideálnym miestom
pre študentov, ktorí hľadajú miesto na štúdium v zahraničí;

▪

v Poľsku je evidovaných 10280 kvalifikácií v 30-tich odvetviach;

▪

Integrovaný systém kvalifikácií (ZSK - Zintegrowany System Kwalifikacji)
- opisuje, organizuje a zhromažďuje rôzne kvalifikácie v jednom verejne prístupnom registri,
tiež definuje pravidlá a normy potvrdzovania fungovania kvalifikácií v ňom, čo zaručuje
vysokú kvalitu odborných osvedčení vydávaných v rámci systému;

▪

vďaka miestnym projektom „znalostného partnerstva“ sa zvýšila účasť úradov - štátu, univerzít,
miestnych podnikateľov pri organizovaní stáží pre študentov a stáži pre učiteľov, vďaka čomu
majú prístup k moderným technológiám, strojom a zariadeniam;
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▪

v Poľsku sa realizuje prognóza počtu zamestnancov v IT sektore, ktorej cieľom bude identifikovať
zmeny ponuky a dopytu po IT špecialistoch v IT sektore. Je to dôležitý krok v období, kedy
vplyvom inovácií a technologických zmien zohráva sektor IT kľúčovú úlohu;

▪

v porovnaní so Slovenskom sa aktualizácia klasifikácie zamestnaní ISCO-08 v Poľsku uskutočňuje
každé 2-3 roky zmenou a doplnením nariadenia ministra rodiny, práce a sociálnej politiky v
oblasti klasifikácie povolaní a špecializácii pre potreby trhu práce a rozsah ich aplikácie. Cieľom
častej aktualizácie je prispôsobiť sa zmenám na trhu práce (poľskom a európskom) zavedením
nových profesií / špecializácií;

▪

v období od júla 2010 do júna 2015 realizoval Výskumný ústav vo Varšave projekt „Vypracovanie
referenčných kritérií pre implementáciu národného kvalifikačného rámca a národného registra
kvalifikácií pre celoživotné vzdelávanie“, podporovaný z ESF (európskeho sociálneho fondu), v
rámci tohto projektu sa vyvinul poľský kvalifikačný rámec (Polska Rama Kwalifikacji) a tzv.
Referenčná správa, ktorá odkazuje na úrovne poľského kvalifikačného rámca na úrovne EQF
(European Qualifications Framework). Jeho súčasťou je sektorový kvalifikačný rámec, ktorý
využíva predpoklady integrovaného kvalifikačného systému v priemyselnej realite s dôrazom na
jeho špecifikácie a smery rastu.

5.3.3 Slovinská republika
Pri výkone regulovaných profesií v Slovinsku sú právnymi predpismi členských štátov Európskej únie/
Európskeho hospodárskeho priestoru stanovené určité požiadavky, ako napr. stupeň a odbor
vzdelania, dĺžka praxe a spôsobilosť. Proces uznávania pracovných kvalifikácií rozlišuje kvalifikáciu
akademickú a profesijnú. V prípade akademických účelov je možné využiť medzinárodnú sieť
národných informačných centier pre akademické uznávanie (NARIC - National Information Centres for
Academic Recognition). Na účely profesijné je nutné vyhľadať odborný orgán na uznávanie kvalifikácie
na výkon konkrétneho povolania.
Sociálni partneri v Slovinsku zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji, potvrdzovaní a uznávaní
pracovných kompetencií a kvalifikácií na všetkých úrovniach vzdelávania. Článok 7 národného zákona
o odborných kvalifikáciách stanovuje, že v rámci získavania odborných kvalifikácií, komory,
zamestnávateľské organizácie, profesijné združenia, mimovládne organizácie, odborové organizácie a
príslušné ministerstvá predovšetkým vykonávajú nasledovné úlohy ako partneri:
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▪

zavedenie iniciatív na prijímanie študijných programov na vysokých školách, ktoré umožňujú
získanie odborných kvalifikácií;

▪

zavedenie iniciatív pre nové odborné normy a katalógy;

▪

navrhovanie členov sektorových výborov pre odborné normy;

▪

vykonávanie iných úloh stanovených zákonmi a inými predpismi.

Sociálni partneri boli takisto zapojení do tvorby politiky súvisiacej s novými výzvami – po rokovaniach
boli prijaté opatrenia, ktoré zabraňujú nezákonnému využívaniu atypických foriem práce. Slovinsko
avizovalo balíky reforiem - prijali pružné pravidlá dôchodkov, týkajúce sa uľahčenia dlhšieho
pracovného života, ktoré sa stávajú čoraz viac rozšírenejšími.
V Slovinsku poskytuje „Kariérna platforma pre zamestnancov“ poradenstvo podnikom s cieľom
rozpoznať dlhodobé ciele a identifikovať potreby zručností zamestnancov spoločnosti. Podporuje tiež
zamestnancov ľudských zdrojov pri rozvoji kariérneho plánovania. Ide o model, ktorý umožňuje
predpovedať zručnosti v odvetviach, spoločnostiach a na trhu práce, nedostatky v zručnostiach, ktoré
je potrebné identifikovať a vyplniť prostredníctvom existujúcich dostupných odborných vzdelávacích
programov a programov „šitých na mieru“, ktoré sa majú rozvíjať tak, aby uspokojili potreby zručností.
V Slovinsku 70% kvalifikačných štandardov a súvisiacich jednotiek na národnej úrovni definujú
sektorové rady s pomocou Národného inštitútu pre odborné vzdelávanie a prípravu, pričom ich
schvaľuje Ministerstvo školstva, mládeže a športu. Zvyšných 30% kvalifikačných štandardov a
súvisiacich jednotiek definujú priamo poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy. Tí sú úplne
samostatní pri rozhodovaní o tom, akým vzdelávacím výstupom bude tých 30% zodpovedať a ako sa
bude vzdelávanie organizovať, hodnotiť a posudzovať. Táto flexibilita sa zaviedla preto, aby
poskytovateľom umožnila prispôsobiť ich ponuku miestnym a regionálnym potrebám zručností a tiež
aby im umožnila definovať konkrétnejšie profily absolventov.

5.3.3.1 Príklady dobrej praxe v Slovinskej republike
Moje izkušenje/Moja skúsenosť - nástroj rozpoznávania a hodnotenia pracovných skúseností
študentov a stredoškolákov získaných brigádnickou prácou. Certifikát „Moje izkušenje“ obsahuje
minulé skúsenosti a získané kompetencie a tým podporuje zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí.
Z iného pohľadu zase dáva zamestnávateľovi jednoduchý a dôveryhodný prehľad všetkých pracovných
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skúseností žiaka/študenta počas štúdií. Mladí ľudia môžu používať „Moje izkušenje“ elektronicky, ako
druh digitálneho portfólia a certifikát potom exportovať do PDF formátu a vytlačiť.
NEFKIS - jeden z najrelevantnejších systémov zaznamenávania informálnych vedomostí a zručností v
Slovinsku. Zodpovedá trendom na európskej úrovni (Europass, Youthpass) aj národným pravidlám
uznávania informálnych vedomostí a zručností. Čoraz viac procesov hodnotenia neformálnych
vedomostí sa zaznamenáva v čase dospelosti. Nefiks alebo neformálny index pomáha mladým ľuďom
"preložiť" svoje zručnosti a vedomosti do "jazyka zamestnávateľov". Ľubľanská univerzita tiež uznala
Nefiks za vhodný nástroj na implementáciu neformálne nadobudnutých vedomostí a zručností na
fakultách, ale v praxi sa opäť objavujú problémy. Pravidlá overovania sú príliš všeobecné a problémy
prinášajú rôzne interpretácie o tom, čo môže byť validované a schválené. Pri uznávaní neformálnych
vedomostí a zručností v oblasti ekonomiky spomínané osvedčenie "Moje skúsenosti" je príkladom
najlepších postupov. Zameriava sa na uznávanie pracovných skúseností získaných pri práci študentov.
Youthpass - nástroj uznávania neformálneho a informálneho učenia. Je to tripartitný certifikát a môže
byť vydaný vo viacerých jazykoch. Je dostupný pre projekty financované z Erasmus+: programy Mládež
v akcii (2014-2020) a Mládež v akcii (2007-2013). Je súčasťou stratégie Európskej komisie na podporu
uznávania neformálneho učenia. Youthpass podporuje vlastnú reflexiu výsledkov aj procesu
neformálneho učenia u jednotlivca. Podporuje tiež zamestnateľnosť mladých ľudí a pracovníkov s
mládežou tak, že zvyšuje ich povedomie o vlastných kompetenciách a schopnosť ich prezentovať a tiež
tak, že osvojenie kľúčových kompetencií potvrdzuje certifikátom.

5.3.4 Veľká Británia
Systém prenosu požiadaviek zamestnávateľov do systému odbornej prípravy je v Spojenom kráľovstve
veľmi komplexný a v ostatnom období prešiel viacerými zmenami. V základe by sa dal charakterizovať
ako decentralizovaný, založený na tradícii dobrého mena, dôvere a spolupráci s fungujúcim trhovým
princípom. Ide o systém zameraný na potreby jednotlivých sektorov trhu, kde v jeho centre stojí
účastník vzdelávania a kde sa využíva koncept dynamického dobrovoľného zapojenia zamestnávateľa.
Úloha centrálnych orgánov štátnej správy v systéme spočíva vo vytvorení základných rámcov
a požiadaviek a ich prenesenej kontrole.
Na poskytovaní odborného vzdelávania a tréningu zručností potom spolupracuje celý systém
organizácií, ktoré ovplyvňujú poskytovateľov vzdelávania, resp. samotné vzdelávanie a tréning
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zručností. V nasledujúcej schéme je zobrazené, ako sú jednotliví aktéri v tomto systéme navzájom
prepojení, postavenie zamestnávateľov a inštitúcií poskytujúcich financovanie z verejného sektora,
ako aj ďalšie väzby v systéme.
Systém odbornej a technickej prípravy Spojeného kráľovstva pripravuje jednotlivcov na svet práce a
poskytuje im zručnosti súvisiace s konkrétnym odvetvím alebo povolaním. Odborná a technická
príprava vo Veľkej Británii sa poskytuje rôznymi spôsobmi, a to aj prostredníctvom denného štúdia
alebo dištančného štúdia na vysokej škole alebo u nezávislého poskytovateľova odbornej prípravy a
prostredníctvom učňovskej prípravy so zamestnávateľmi, kde študenti získavajú zručnosti, ktoré sú
uznávané v konkrétnom priemyselnom odvetví.
Schéma č. 10

Štruktúra systému odbornej prípravy a tréningu zručností v Spojenom kráľovstve

Zdroj: Vlastné spracovanie, https://www.britishcouncil.org/education

Definovanie špecifického mixu a úrovne zručností potrebných na efektívnu prácu v každom odvetví a
povolaní a udržiavanie tohto systému je úlohou zamestnávateľov a ich zapojenia sa do systému
zručností Spojeného kráľovstva. Skupiny zamestnávateľov spolupracujú na definovaní štandardov,
ktoré zachytávajú jedinečnú kombináciu vedomostí, technických zručností, postojov a správania pre
každé povolanie vo vlastnom odvetví hospodárstva. Pomáhať ľuďom získať takú širokú škálu zručností
je zložité a nie je ľahko vyučovateľné iba prostredníctvom tradičnej výučby v triede. Verejní a súkromní
poskytovatelia vzdelávania v Spojenom kráľovstve preto často spolupracujú priamo so
zamestnávateľmi. Študentom to ponúka kombináciu praktického vzdelávania na pracovisku,
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simulovaného pracovného prostredia, projektových a tímových aktivít, ako aj online vzdelávania. To
pomáha ľuďom mať zručnosti, vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré potrebujú na splnenie
príslušného štandardu a zamestnávateľom to umožňuje rozvíjať tie zručnosti, ktoré samy vyžadujú.
V Spojenom kráľovstve je 15 rád pre sektorové zručnosti Sector Skills Councils (ďalej len „sektorové
rady“) a 4 organizácie pre sektorové zručnosti Sector Skills Bodies združených vo Federácii pre
zručnosti a štandardy v priemysle61, ktoré pracujú na identifikácii a preklenutí medzier v zručnostiach,
zlepšovaní štandardov odbornej prípravy a podnietení investícií zamestnávateľov do zručností.
Sektorové rady vytvárajú a uverejňujú pravidelné správy o stave trhu práce, vytvárajú národné
pracovné štandardy („NOS“), rozvíjajú rámce a normy učňovskej prípravy, poskytujú zabezpečenie
kvality a certifikáciu učňovskej prípravy, spolupracujú s certifikačnými autoritami s cieľom pomôcť
rozvíjať kvalifikáciu a umožniť hodnotenie a certifikáciu kvalifikácií. Spolupracujú aj s poskytovateľmi
odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť zosúladenie kvalifikácií, odbornú prípravu školiteľov a
zabezpečenie kvality a akreditáciu poskytovania odbornej prípravy.
Zručnosti sa štandardne v systéme rozlišujú na:
▪

Základné zručnosti: Základné zručnosti, ktoré musia mať mladí ľudia, aby boli plne pripravení na
život a prácu v globálnom prostredí. Patria medzi ne: komunikačné zručnosti, matematická,
čitateľská gramotnosť a zručnosti v oblasti IKT;

▪

Zručnosti „zamestnateľnosti“: Zručnosti zamestnateľnosti sú zručnosti potrebné na získanie,
udržanie a úspech v zamestnaní. Patrí medzi ne napríklad: tímová práca; riešenie problémov;
iniciatíva; plánovanie a organizovanie; podnikateľské myslenie; seba-riadenie a učenie sa;

▪

Odborné zručnosti: Odborné zručnosti sú empirické zručnosti, ktoré jednotlivci získavajú v
konkrétnej oblasti, zvyčajne z priamej praktickej skúseností. Často sú definované ako pracovné
a technické zručnosti, ktoré musia uchádzači ovládať, ak chcú pracovať na špecifických
odborných pozíciách, ako napríklad zdravotná sestra, mechanik alebo kuchár a pod.

V Spojenom kráľovstve sa zručnosti poskytujú prostredníctvom rôznych organizácií v rámci odborného
vzdelávania. Hlavné organizácie, ktoré poskytujú zručnosti sú:

61 https://fisss.org
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▪

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠKOLY (Colleges)
Tieto inštitúcie sú centrom odbornej prípravy vo Veľkej Británii. Poskytujú celý rad rôznych
zručností a často majú väzby na školy na podporu mladších žiakov od 14 rokov;

▪

ZAMESTNÁVATELIA
Mnohí zamestnávatelia v súčasnosti poskytujú odbornú prípravu, či už priamo na pracovisku
alebo mimo neho, často prostredníctvom učňovskej odbornej prípravy. Odborná príprava
zvyčajne priamo súvisí s pracovnou úlohou a potrebami konkrétnej organizácie, ale je tiež
zabezpečovaná tak, že študenti budú mať možnosť pracovať vo zvolenom odvetví aj pre iné
organizácie. Poprední zamestnávatelia tiež poskytujú svojim stálym zamestnancom možnosť
trvalo aktualizovať a zlepšovať svoje zručnosti;

▪

NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELIA ODBORNEJ PRÍPRAVY
Tieto organizácie poskytujú celý rad zručností, ale zvyčajne so zameraním na odborne špecifické
prvky. Podporujú zamestnávateľov pri rozvoji učňov na pracovisku a poskytujú aj širšiu odbornú
prípravu v oblasti zamestnaneckých zručností;

▪

ŠKOLY
Poskytujú celý rad základných zručností a niektorých odborných kurzov, najmä pre študentov vo
veku 14 až 18 rokov;

▪

UNIVERZITY
Popri akademických a vyšších odborných a technických zručnostiach poskytujú aj základné
zručnosti a čoraz viac sa zameriavajú na podnikanie a zamestnateľnosť. Študenti zvyčajne
začínajú vysokoškolské vzdelávanie vo veku 18 rokov.

V praxi nezávislí poskytovatelia odbornej prípravy, vysoké školy a zamestnávatelia často navzájom
spolupracujú s cieľom poskytovať podporu študentom. Poskytovatelia odbornej prípravy zvyčajne
priamo podporia tých zamestnávateľov, ktorí prinášajú externé odborné vedomosti, ktoré im pomôžu
zvládnuť ich odbornú prípravu. Poskytovateľ často organizuje a vyhodnocuje odbornú prípravu priamo
na pracovisku zamestnávateľa a môže spolupracovať s miestnou školou s cieľom poskytovať technické
vzdelávanie aj mimo pracoviska.
Certifikáciu vzdelávania, na úrovni vládou garantovaného Národného kvalifikačného osvedčenia
Spojeného kráľovstva (UK National Qualification Certificates), zabezpečujú oprávnené certifikačné
organizácie, ktorých je v súčasnosti zhruba 155. Konkrétna kvalifikácia môže byť certifikovaná aj viac
ako jednou organizáciou, čo poskytuje študentovi/zamestnávateľovi väčší a konkurencieschopnejší
výber. Certifikačné organizácie sú zodpovedné za rozvoj kvalifikácií, spolu so zamestnávateľmi
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vypracovanie metodiky hodnotenia, komerčný predaj ich kvalifikácie a zabezpečenie toho, aby
poskytovatelia odbornej prípravy dodržali spoločný vysoký štandard kvality.
A v neposlednom rade úloha vlády Spojeného kráľovstva spočíva v regulácii systému odbornej
prípravy, aby zabezpečila dôslednosť systému bez toho, aby bol strnulý. Robustný regulačný systém
zabezpečuje stabilitu tým, že zachováva dôveryhodné zabezpečenie kvality vo všetkých funkciách
a článkoch systému zručností - aby sa zabezpečilo, že podporovaná bude len tá najlepšia služba.
Na úrovni riadenia štátu sú vytvorené dva regulačné úrady – Ofqual a Ofsted. Ofqual je Úrad pre
reguláciu kvalifikácií a skúšok (The Office of Qualifications and Examinations Regulation), ktorý je
zodpovedný za reguláciu odborného vzdelávania a prípravy. Ofsted je Úrad pre štandardy vo
vzdelávaní a službách a zručnostiach pre deti (The Office for Standards in Education, Children´s Services
and Skills). Okrem iných úloh úradu, tento zabezpečuje inšpekciu a reguláciu všetkých poskytovateľov
vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sú poberatelia príspevkov štátu.
Na najvyššej úrovni systému odbornej prípravy štátu je Ministerstvo pre vzdelávanie, ktoré nastavuje
vzdelávaciu politiku a ciele a prepája vzdelávanie na Národný plán produktivity a priemyselnú
stratégiu. Pod ministerstvom je zriadená výkonná Agentúra pre financovanie vzdelávania a zručnosti.
Agentúra spravuje rozpočet vlády Spojeného kráľovstva na zručnosti a vzdelávanie, stanovuje a
spravuje pravidlá financovania, uzatvára zmluvy s poskytovateľmi odbornej prípravy a spravuje odvod
pre zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve, ktorý má v súčasnosti hodnotu 3 miliardy libier.
Inštitút pre učňovské a technické vzdelávanie reguluje kvalitu odbornej prípravy v Spojenom kráľovstve
a jeho cieľom je zvyšovať podiel odbornej prípravy u zamestnancov.

5.3.4.1 Príklady dobrej praxe vo Veľkej Británii
Od roku 2016 bolo vytvorených a spustených viac ako 1670 programov duálneho vzdelávania
vysokoškolského typu rôznych kvalifikačných úrovní. Partnermi pre vysoko odborné profily sa stali
spoločnosti ako: Airbus; BAE Systems; Rolls Royce; BMW Group UK, Toyota Manufacturing UK;
Vauxhall Motors; BAM Construct UK Ltd; E-ON Energy Solutions Ltd, Willmott Dixon Holdings Ltd;
General Dynamics; Raytheon; Serco; BT; Fujitsu; Network Rail; ARM; Embecosm; FlexEnable; Barclays;
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HSBC; Santander; Astra Zeneca; GSK; Pfizer Inc.; EDF Energy; Magnox Ltd, Sellafield; Amey; Siemens;
SSE; Claremont; Golin; KOR Communications Ltd.; Axis; ED Harris and Faithorn Farrell Timms62.
Spojené kráľovstvo vyvinulo model duálneho typu vysokoškolského štúdia, ktoré priamo pripravuje
študentov pre trh práce a ktorý vypĺňa medzery vo vysoko odborných zručnostiach, potrebných v
ekonomike Spojeného kráľovstva, prispôsobením vyučovania konkrétnym špecifickým potrebám
zamestnávateľov.
Duálne vzdelávanie vysokoškolského typu kombinuje platenú prácu/prax na plný úväzok a externé
univerzitné štúdium, ktoré ponúka možnosť získať bakalársky alebo magisterský titul, pričom praktická
časť výučby prebieha priamo v zamestnaní.
Duálne vzdelávanie vysokoškolského typu je tak vytvorené partnerstvami medzi zamestnávateľmi a
univerzitami alebo vysokými školami na obdobie jedeného až šiestich rokov. Štruktúra jednotlivých
programov sa líši v závislosti od poskytovateľov vzdelávania a zamestnávateľov, keďže každý program
je prispôsobený individuálnym potrebám zamestnávateľa a je dodávaný v štýle flexibilného
vyučovacieho modelu univerzity, či už ide o formu dištančného vzdelávania, kombinovaný režim
(hybridné vzdelávanie) alebo blokovú výučbu (kde študent strieda obdobia prezenčného štúdia a
obdobia práce na plný úväzok).
Štatút účastníka výučbového programu je štatútom zamestnanca na plný úväzok a nie štatútom
pracujúceho študenta. Univerzitné štúdium je zároveň povinnou časťou programu na získanie
vzdelania a náklady tohto vzdelávania sú rozdelené medzi vzdelávaciu inštitúciu a zamestnávateľa.
Duálne vzdelávanie vysokoškolského typu je možné len v špecializovaných odborných predmetoch na
vysokej úrovni, ako letecké inžinierstvo; vývoj leteckého softvéru; automobilové inžinierstvo;
manažment; stavebníctvo; obrana; digitálny priemysel; vývoj elektronických systémov; finančné
služby; život a priemyselné vedy; jadrová energia; ošetrovateľstvo; energetika; vzťahy s verejnosťou a
marketingové techniky.

62 http://cdn.theewf.org
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Potreby zamestnávateľov v ďalších vybraných krajinách
5.4.1 Austrálsky zväz
V Austrálii je prepájanie pracovného trhu (potrieb zamestnávateľov) a vzdelávania komplikovanejšie,
nakoľko je riadenie rozdelené medzi jednotlivé štáty a teritóriá Austrálskeho zväzu a medzi spoločné
federálne ministerstvá. Každý štát v rámci Austrálskeho zväzu má zriadený vládny orgán zodpovedajúci
za implementáciu a riadenie AQF (Australian Qualifications Framework – Austrálsky kvalifikačný
rámec), plánovanie a implementáciu politík odborného vzdelávania a prípravy a vypracovanie
strategických dokumentov rozvoja vzdelávania. Sú zodpovedné aj za vytváranie štúdií a plánov rozvoja
zamestnanosti a ďalšieho vzdelávania, ktoré sú zamerané buď teritoriálne (na špecifické územieregión) alebo na konkrétne odvetvia hospodárstva.
Hlavnou inštitúciou v oblasti štatistky je Austrálsky štatistický úrad (Australian Bureau of Statistics),
ktorý spracúva aj hlavný prognostický nástroj v oblasti zamestnanosti – Labour Force Survey.
Základnou štruktúrou tejto prognózy sú odvetvia, povolania a regióny na obdobie 5 rokov. Mimoriadne
dôležitou prognózou je Industry Employment Projection (Projekcia zamestnanosti v priemysle).
Analýzou výskumov a štatistík v oblasti vzdelávania je poverené Národné centrum pre výskum
odborného vzdelávania (National Centre for Vocational Education Research). Podkladom sú aj údaje a
prognózy Austrálskeho štatistického úradu (Australian Bureau of Statistics). Federálne a štátne
ministerstvá porovnávajú vývoj zamestnanosti v odvetviach a vypracúvajú plány rozvoja pracovnej sily
na 10 rokov dopredu. V spolupráci so zamestnávateľmi sú potom vypracovávané komplexné plány
rozvoja pracovnej sily v krajine.
Výhodou Austrálie je to, že vzdelávanie a pracovnú silu (zamestnanosť – ľudské zdroje) rieši ako jeden
celok, kedy potreby zamestnávateľov, služby zamestnanosti a vzdelávanie sú spojené nádoby. Svedčí
o tom napríklad činnosť Ministerstva školstva, zručností a zamestnanosti, ktoré v sebe združuje
vzdelávanie, zamestnanosť a zručnosti potrebné v jednotlivých zamestnaniach. Tým, že je všetko pod
jedným ministerstvom, tak je odbúraný rezortizmus a nejednotnosť opatrení v oblasti vzdelanostnej
prípravy a služieb zamestnanosti.
S jednotlivými sektormi hospodárstva je udržiavaný stály kontakt, aby sa zmeny v pracovných
náplniach a technologické inovácie ovplyvňujúce zručnosti ihneď zapracovávali do vzdelávacích
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programov a do Rámca národných zručností (National Skills Framework) a Austrálskeho rámca
kvalifikácií (Australian Qualification Framework).
Kompetencie obsiahnuté v National Skills Framework (Sústava národných zručností) a Australian
Qualification Framework (Sústava národných kvalifikácií) sú aktualizované aj v spolupráci so
zamestnávateľmi a zamestnávateľskými združeniami. Zastrešovateľom týchto databáz je Department
of Education, Skills and Employment (Ministerstvo školstva, zručností a zamestnanosti).

5.4.1.1 Príklady dobrej praxe v Austrálii
V austrálskom systéme vzdelávania je dôraz kladený najmä na výstupné znalosti požadované
odbornými štandardmi, systém využíva potenciál študentov a flexibilný obsah, dodržiavanie
národného kvalifikačného rámca a zapájanie zamestnávateľov. Zapojenie zamestnávateľov do tvorby
kompetenčného modelu zabezpečujú Rady priemyslu pre zručnosti, ktoré majú obdobnú funkciu ako
Sektorové rady v Slovenskej republike. Rady priemyslu pre zručnosti zhromažďujú informácie
o vzdelávacích potrebách od zamestnávateľov, odborov a profesijných zväzov priemyslu, čím
zabezpečujú ich participáciu na úprave systému vzdelávania a revízii národných vzdelávacích balíčkov.
Takýmto mechanizmom sa určujú kompetencie a kvalifikácie, ktoré by mali vyhovovať aj potrebám
zamestnávateľov. Práve Rady priemyslu pre zručnosti tvoria mechanizmus na aktualizáciu kompetencií
a kvalifikácií. Takto je zabezpečené zosúladenie medzi vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami
zamestnávateľov. Balíky školení sú pravidelne aktualizované v súlade s trendami v sektore,
technológiami a legislatívou. Aj v Austrálii zamestnávatelia kladú stále väčší dôraz na praktické
zručnosti, pričom lexikálne zručnosti idú do úzadia.
Na zmeny požiadaviek zamestnávateľov veľmi rýchlo reagujú Inštitúty TAFE (Institutes of Technical and
Further Education). Tieto vzdelávacie inštitúty ponúkajú pestrú paletu praktických kurzov s množstvom
špecializácií, ale za porovnateľné štúdium študenti platia menej ako na univerzitách. Tieto inštitúty
zároveň spolupracujú so zamestnávateľmi a inovačnými lídrami. Mnohé tieto vzdelávacie inštitúty
pôsobia aj ako výskumné centrá.
Austrália používa rôzne stratégie alebo politické nástroje s cieľom podporiť inovácie a ich uvádzanie na
trh, ako napríklad: vytváranie významných nových výskumných centier, zriaďovanie špecializovaných
agentúr komercializácie, ktoré majú uľahčiť prenos univerzitného výskumu a jeho výstupy k
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užívateľom. Na vysokej úrovni sú stimuly a daňové úľavy na výskumnú činnosť. Aj z tohto dôvodu sú
často inovované kompetencie a kvalifikácie tak, aby vyhovovali potrebám meniaceho sa trhu práce.

5.4.2 Kanada
V krajine sa nenachádza celonárodné špecializované ministerstvo pre vzdelávanie alebo integrovaný
celonárodný systém. Podobne ako v Austrálii, leží zodpovednosť za vzdelávanie v rukách jednotlivých
provincií a teritórií, ktorých ministerstvá zodpovedajú za organizáciu a hodnotenie vzdelávania.
Potreby zamestnávateľov zabezpečuje ESCD (Department of Employment and Social Development
Canada – Ministerstvo práce), ktoré spolupracuje najmä so Štatistickým úradom (Statistics Canada) pri
tvorbe analýz a predikcií vývoja trhu práce. Ministerstvo práce pracuje, mimo iného, na 56 programoch
zameraných na rôzne segmenty trhu práce ako napríklad: zručnosti a zamestnanosť, sociálny vývoj,
zabezpečenie príjmu či práca pre mládež. Taktiež má na starosti vývoj a údržbu predikčných systémov
a databáz popísaných nižšie.
Štatistický úrad realizuje zber dát a poskytuje kľúčové informácie o kanadskej ekonómii, obyvateľstve
a prostredí. V súčasnosti realizuje až 428 aktívnych programov. Najdôležitejším z pohľadu trhu práce
je Labour Force Survey. Ide o rozsiahly prieskum trhu práce, ktorý poskytuje údaje o zamestnanosti
a nezamestnanosti (v poslednom zverejnenom prieskume z augustu 2020 sa nachádzalo až 60 rôznych
kritérií ako napríklad: odpracované hodiny, absencie, pohlavie, trvalé bydlisko, hodinová mzda, miesto
narodenia, atď.). Výstupy z tohto, a iných, programov vstupujú do systému COPS (Canadian
Occupational Projection System). Ide o kanadský informačný systém ,ktorý produkuje projekcie
pracovného trhu na národnej úrovni.
Najvýznamnejšie predikcie zo systému COPS sú napríklad Industrial Outlook 2019 – 2028 a Industrial
Summaries 2019 – 2028, ktoré poskytujú prehľad predikovanej budúcnosti pracovného trhu Kanady
z pohľadu HDP, zamestnanosti a produktivity. Štúdie Job Seekers a Job Openings predpovedajú počet
a rôznorodosť nových účastníkov na trhu práce, a taktiež vývoj expanzného a nahradzujúceho dopytu
na trhu práce. Podľa týchto dokumentov sú zamestnania s najvyššou mierou dopytu v Kanade vedúci
ošetrovateľov a softvéroví inžinieri. Jednotlivé provincie Kanady (nie však všetky) majú taktiež vlastné
výskumy a predikcie dopytu a ponuky zamestnaní, zvyčajne zamerané na horizont desiatich rokov.
Najdôležitejšie databázy, z ktorých systém COPS vychádza sú National Occupational Classification
(NOC), Essencial Skills a Skills and Competencies Taxonomy. NOC sú kanadské národné štandardy
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zamestnaní, ktoré obsahujú približne 500 skupín zamestnaní. Ich tvorba začala v 90-tých rokoch
minulého storočia a súčasná verzia je z roku 2016. Malé revízie NOC sú na pláne každý rok, avšak veľké
zásahy do systému sú plánované iba každých 10 rokov. Medzi užívateľov NOC patria napríklad:
ekonómovia a štatistici, výskumníci a poradcovia, študenti a migranti. Vďaka štandardizovanému
používaniu NOC mohla kanadská vláda spustiť viaceré projekty, ktoré slúžia na informovanosť občanov
ako napríklad Job Bank. Ide o kanadský národný web o zamestnávateľských službách. Služba pomáha
občanom nájsť si prácu a plánovať kariéru, a zamestnávateľom nájsť pracovnú silu. Essencial Skills a
Skills and Competencies Taxonomy predstavujú databázy jednotlivých odborných vedomostí a
zručností, ktoré sú priradené k NOC. Essencial Skills je databáza zručností a vedomostí spojených s
gramotnosťou (čítanie, písanie, počítanie, komunikácia, rozmýšľanie, atď.), a slúžia ako základ na
naučenie sa ďalších a zložitejších. Túto databázu využívajú napríklad developeri a tréneri pri vytváraní
kurzov, učitelia na vzdelávanie mládeže, zamestnávatelia na výber a tvorbu vzdelávacích kurzov pre
zamestnancov, a tiež rodičia pri plánovaní budúcnosti mládeže. Skills and Competencies Taxonomy
predstavuje databázu zloženú zo stoviek zamestnaneckých popisov používaných na trhu práce. Každý
popis je zložený zo siedmych hlavných kategórií: zručnosti, osobné schopnosti, znalosti, záujmy,
kontext práce, aktivity, nástroje a technológie.

5.4.2.1 Príklady dobrej praxe v Kanade
Kanadská vláda umožňuje bežnej verejnosti zapojiť sa do procesu revízie systému NOC, pričom
uchádzač nemusí byť odborníkom v praxi, či vo vzdelávaní. Uchádzať musí jednoducho vyplniť
elektronický formulár na webe vlády. Tím zástupcov z Ministerstva práce a štatistického úradu sa
potom venuje analýze týchto formulárov.
Budúce schopnosti (Future Skills) je časť vládneho programu, ktorý dohliada na vývoj odborných
vedomostí a zručností a na ich požiadavku odzrkadľovať aj budúce potreby trhu. Hlavnými úlohami
tohto projektu sú skúmanie hlavných trendov, ktoré budú mať vplyv na vývoj pracovných miest,
a zdieľanie výsledkov verejnosti. Tento projekt zakladá dve národné inštitúcie: The Future Skills Council
a Future Skills Centre, ktoré majú za úlohu združovať informácie ohľadom novovzniknutých odborných
zručností a vedomostí Ministerstvu práce, a vyvíjať a hodnotiť nové pohľady na stanovenie potrebných
zručností a vedomostí.
Kanadská vláda a súkromný sektor v Kanade využívajú pri analýzach pracovného trhu moderné
technológie. Medzi tieto „technológie 21. storočia“ patrí napríklad tzv. strojové učenie. Ide o moderný
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prístup k štatistickej analýze, ktorá sa spolieha na algoritmy spracovávajúce veľké množstvo dát. Na
rozdiel od iných štatistických prístupov je tento spôsob navrhnutý k presnejšej predikcii budúcnosti.
Využitie strojového učenia je najmä vo vývoji webov s ponukou a dopytom práce.
Ďalšou modernou technológiou je tzv. web scraping, ktorý predstavuje proces získavania informácií
z verejných webov za účelom analýzy. Tento proces spočíva zo získavania dát a ich následného
„čistenia“. Vývoj tohto procesu dal možnosť vzniku analytických spoločností ako napríklad Vicinity Jobs,
Burning Glass Technologies či TalentNeuron.
Poslednou z moderných technológií je Application Programming Interface alebo tzv. softvérový
prostredník, ktorý umožňuje externým počítačom získať informácie z interného prostredia a teda
umožniť komunikáciu medzi viacerými počítačmi bez nezávislého prepojenia. Využitie tohto
„prostredníka“ je taktiež vo sfére webov o pracovnom trhu.

5.4.3 Izrael
Izrael je jednou z najúspešnejších svetových ekonomík v oblasti technologicky založených podnikov,
ktoré tvoria približne 10% zamestnanosti v podnikateľskom sektore. Izrael zaznamenáva významné
úspechy v oblastiach, ako sú informačné a komunikačné technológie. V minulosti z poväčšine agrárne
orientovanej krajiny sa stala svetová veľmoc v sektore špičkových technológií a start-upov. Izrael má
najväčší podiel financovania počiatočného rizikového kapitálu na HDP z krajín OECD, v štatistike miery
účasti dospelých na terciárnom vzdelávaní je dokonca o 16 percentuálnych bodov nad priemerom
OECD a je druhá v rebríčku krajín s najvyšším pomerom výdavkov na výskum a vývoj k HDP v rámci
OECD. V súvislosti s investíciami rizikového kapitálu do start-upov priemyslu 4.0 sa Izrael za posledných
5 rokov umiestnil na treťom mieste za USA a Čínou. V roku 2018 tu bolo 230 izraelských start-upov
priemyslu 4.0, ktoré získali 365 miliónov amerických dolárov, oproti 225 miliónom USD v roku 2017. V
Izraeli dnes funguje 23 výskumných a vývojových centier, 11 hubov a 8 urýchľovačov resp. inkubátorov
zaoberajúcich sa technológiami štvrtej priemyselnej revolúcie. Vláda navyše oznámila viac ako 100
miliónov USD na podporu prechodu miestneho výrobného priemyslu.
Tak ako v mnohých iných oblastiach izraelskej spoločnosti, aj trh práce sa však zároveň vyznačuje
početnými rozptylmi, či priepastnými nerovnosťami. Niektoré indikátory tak svedčia o sile izraelskej
ekonomiky, ako napríklad miera nezamestnanosti je 3,8%, či už spomínaný silný sektor inovatívnych
špičkových technológií. Iné aspekty však odzrkadľujú veľké rozdiely medzi časťami obyvateľstva, ktoré
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sa zúčastňujú alebo nezúčastňujú na trhu práce. Izrael má jednu z najvyšších úrovní mzdovej nerovnosti
medzi krajinami OECD. Zle platené zamestnania sú obzvlášť bežné u menšinových skupín, vrátane
Arabov, žien, ultraortodoxných Židov a migrujúcich pracovníkov. V správach OECD sa uvádza, že
izraelskému hospodárstvu hrozí rastúci nedostatok kvalifikácií. Zamestnávatelia vyjadrujú
znepokojenie nad neprimeranosťou odborných zručností absolventov a akcentujú tak obavy z
výrazného nárastu nedostatku potrebných kvalifikácií. Diskriminovaná populácia rastie rýchlym
tempom a už dnes nie je na trhu práce dostatočne zastúpená. Príkladom je arabská populácia,
ultraortodoxní Židia (Haredi), osoby so zdravotným postihnutím, či etiópski Židia. Navyše pre
niektorých z tých, ktorí sú už zamestnaní, je ťažké postúpiť na lepšiu pozíciu. Podľa izraelského
ústredného štatistického úradu sa do roku 2059 podiel tejto diskriminovanej populácie môže zvýšiť až
na 50% z celkovej populácie.
Za politiky trhu práce, vrátane rozvoja zručností a kompetencií, je zodpovedné Ministerstvo
hospodárstva. Väčšina programov riadených ministerstvom sa vykonáva na miestnej úrovni
prostredníctvom regionálnych úradov. Medzi ďalšie zúčastnené strany zapojené do tvorby a realizácie
týchto politík patrí Úrad predsedu vlády a to prostredníctvom Úradu pre hospodársky rozvoj arabského
sektora, Ministerstva sociálnych vecí, Ministerstva financií, Ministerstva školstva, Ministerstva pre
integráciu imigrantov, miestne orgány, rôzne mimovládne organizácie a súkromný sektor vo svojej
úlohe zamestnávateľov. Ministerstvo hospodárstva je zriaďovateľom Úradu pre malé a stredné
podniky, ktorého úlohou je poskytovanie rozmanitých služieb od kurzov podnikateľských zručností až
po zriaďovanie centier pre malé podnikanie, ktoré poskytujú dotované kancelárske priestory, či pôžičky
pre malé podniky a verejno-súkromné kapitálové investičné fondy. Úrad pre hospodársky rozvoj
arabského sektora využíva podobné nástroje, ktoré sú cielené špecificky na izraelsko-arabskú
populáciu. V oblasti zamestnanosti sprostredkováva existujúce vládne iniciatívy arabskému
obyvateľstvu.

Ponúka

školenia

prostredníctvom

poukážkového

programu

financovaného

ministerstvom hospodárstva, zamestnávateľom ponúka priamu dotáciu na zamestnanie (25% z miezd
vo všeobecných odvetviach, 40% v oblasti špičkových technológií) prostredníctvom stimulov
poskytovaných Investičným centrom ministerstva hospodárstva.
Nedávno boli v krajine zriadené takzvané Centrá orientácie na zamestnanosť, ktoré sú taktiež
zamerané na arabsko-izraelské obyvateľstvo. Centrá sú riadené Ministerstvom hospodárstva a Úradom
pre hospodársky rozvoj arabského sektora. Cieľom centier je vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre
uchádzačov o zamestnanie, ktoré ponúka komplexnú škálu školení, sprostredkovania zamestnania,
odborného poradenstva, koučovania mäkkých zručností a rekvalifikačných služieb. Centrá orientácie
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na zamestnanosť poskytujú miestne a individualizované služby pre arabsko-izraelských uchádzačov o
zamestnanie a dlhodobo nezamestnaných. Registrácia v týchto centrách je na dobrovoľnej báze. Tieto
centrá sa zapájajú do partnerstiev s miestnou obchodnou komunitou a posilňujú pracovné zručnosti
medzi znevýhodnenými skupinami. Najväčšou odborovou organizáciou v Izraeli je Histadrut. Kým však
v minulosti združovali okolo 80% zamestnancov, dnes je to už iba okolo 30%. Správy OECD preto
dlhodobo poukazujú na dôležitú úlohu mimovládnych organizácií zameraných na oblasť práce.
Príkladom môže byť Pracovné poradenské centrum (Ma’an), ktoré sa usiluje zvýšiť účasť arabskoizraelských pracovníkov na trhu práce. Podľa OECD je zároveň dôležité, aby sa mimovládne organizácie
stali partnerom pre štát a boli aktívne privolávané k tvorbe politík a procesu vyjednávania.
Za zmienku stojí i Izraelský inovačný úrad, ktorý je podpornou inštitúciou izraelskej vlády poverenou
podporovaním rozvoja priemyselného výskumu a vývoja v štáte Izrael. Poslanie úradu bolo definované
prostredníctvom „Zákona na podporu priemyselného výskumu a vývoja z roku 1984“ (Zákon o výskume
a vývoji) a jeho činnosť je podporovaná prostredníctvom izraelského Fondu pre výskum a vývoj, ako aj
rôznymi medzinárodnými programami, dohodami a spoluprácou. Jeho poslaním je pomáhať pri
napredovaní izraelského vedeckého a technologického priemyslu založeného na znalostiach s cieľom
podporiť inovácie a podnikanie a zároveň stimulovať napredovanie hospodárstva.
Izrael sa pri vstupe do OECD v roku 2010 zaviazal k sérii reforiem na trhu práce a v sociálnej politike,
medzi ktoré patrí predovšetkým zlepšenie pracovných príležitostí pre znevýhodnené obyvateľstvo.
Izraelská vláda prijala dánsky „model flexiistoty“ na reguláciu trhu práce. Na základe trojstranných
dohôd medzi vládou, zamestnávateľmi a odborovými zväzmi sa tento model zameriava na zlepšenie
ekonomického postavenia pracovníkov v odboroch, ako aj nezamestnaných ľudí zabezpečením
podpory v nezamestnanosti. V auguste 2018 bol v spolupráci s expertnými tímami zo zahraničia
vytvorený Izraelský národný kvalifikačný rámec a momentálne dochádza k jeho implementácii. Štátne
agentúry spolu so Zväzom výrobcov Izraela sa zaviazali vypracovať rámec na spoločné vymedzenie a
uznávanie kvalifikácií, ktorý by bol nápomocný pre odbornú a geografickú mobilitu pracovnej sily.
Národný kvalifikačný rámec je rozhodujúci na zvýšenie transparentnosti, porovnateľnosti a uznávania
kvalifikácií v Izraeli, ako aj vo všetkých ostatných krajinách, a tým podporuje rovnaké príležitosti pre
všetkých jednotlivcov prostredníctvom celoživotného vzdelávania, prispieva k zvyšovaniu
vnútroštátnej a medzinárodnej mobility a uľahčuje uznávanie predchádzajúceho a neformálneho
vzdelávania. Kvalifikačný rámec je systémom klasifikácie, zverejňovania a artikulácie kvality kvalifikácií.
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V Izraeli funguje uznávanie predchádzajúceho vzdelávania – vrátane toho informálneho, či získaného
na pracovisku. Takýto certifikačný systém predstavuje efektívny prostriedok zvyšovanie kvalifikácie.
Profesijné certifikácie spravuje Ministerstvo hospodárstva vo viac ako 100 rôznych profesiách. Existuje
211 základných certifikácií a 76 inovovaných. Tieto skúšky absolvuje každý rok asi 70 000 ľudí, niekedy
na konci vzdelávacieho programu, niekedy v rámci samostatnej skúšky. Hlavné obmedzenie tohto
systému spočíva v tom, že zapojenie zamestnávateľov je pomerne slabé.
V porovnaní s ostatnými krajinami OECD sa zdá, že Izrael má priestor na zlepšenie v rôznych
dimenziách, najmä vo zvyšovaní úrovne zručností, posilňovaní inklúzie systému zručností a zlepšení
systému intenzívneho využívania zručností. Verejné a súkromné zainteresované strany bežne vyjadrujú
znepokojenie nad stavom OVP na vyššej sekundárnej úrovni a nedostatkom technických a odborných
schopností - predovšetkým izraelská armáda a Izraelská asociácia výrobcov. Prakticky všetky
priemyselné profesie čelia nedostatku zručností a samotnej armáde chýba asi 7 000 praktických
technikov.

Podľa

niektorých

analýz

existuje

nedostatok

praktických

technikov

až

15 000 ročne. Údaje od Izraelskej asociácie výrobcov naznačujú značný nedostatok technikov v Izraeli,
ktorý sa odhaduje na asi 5 000.
Izrael sa podobne, ako mnohé iné krajiny, stretáva s nedostatočným záujmom o technickú a odbornú
prípravu. Na vyššej strednej škole navštevuje asi 40% študentov „technologické“ odborné dráhy, ale
len veľmi málo z nich absolvuje odbornú prípravu. Iba 4% dokončia špecializovaný profesijný program
a je tu len okolo 1 000 učňov. Európski pozorovatelia dlhodobo upozorňujú, že v Izraeli podliehajú
rôzne vetvy systému OVP rozdielnym a nekoordinovaným mechanizmom riadenia, ktoré sú rozdelené
hlavne medzi Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo školstva. Ostatné ministerstvá, napríklad
Ministerstvo cestovného ruchu, Ministerstvo poľnohospodárstva, atď. majú naopak svoj vlastný súbor
programov, aj keď v obmedzenejšom rozsahu. Správa štátneho kontrolóra z roku 2010 popisuje
nedostatok spolupráce medzi spomínanými dvoma subjektami ako „vážne nefunkčné“. Ďalším
problémom je, že rozpočet na odborné vzdelávanie patriaci pod Ministerstvo školstva sa neustále
znižoval (vrátane technologických smerov na vyššej strednej škole a programov praktického
inžinierstva). Rozpočet sa v rokoch 2003 až 2007 znížil o viac ako jednu tretinu, čím sa znížil počet
študentov.
V roku 2017 vypracovalo Ministerstvo školstva v spolupráci so všetkými kľúčovými zainteresovanými
stranami nový strategický plán na posilnenie odborného technologického vzdelávania v Izraeli na roky
2017-2022, ktorý má zvýšiť príťažlivosť OVP. Táto systémová reforma má podporiť zvýšenie počtu
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študentov a zlepšenie kvality technologického vzdelávania, ako aj zabezpečenie jeho poskytovania v
úzkej spolupráci s priemyslom. Cieľom je uspokojenie dopytu po odborných kvalifikáciách, podpora
podnikateľského zmýšľania a zvýšenie ekonomickej produktivity. Napriek tomu, že absentuje formálny
systém sociálneho partnerstva, zamestnávatelia sú zapájaní do rozvojových a reformných politík OVP
prostredníctvom Asociácie izraelských výrobcov. Zamestnávatelia majú mať po novom silný hlas pri
rozhodovaní o reformách vzdelávania a odbornej prípravy. Spoločne so zainteresovanými stranami
pracujú na vytvorení sofistikovaného modelu na uľahčenie prideľovania pracovníkov na voľné pozície
a vytvárajú rámec, v ktorom sú zástupcovia podnikov aktívni na školách i na pracoviskách.
Zamestnávatelia zároveň vyzvali verejné inštitúcie, aby riešili problémy spojené s nesúladom zručností
na technickej úrovni a k vykonávaniu niektorých potrebných reforiem v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy. Odborné výbory sú kľúčovými koordinačnými mechanizmami medzi zúčastnenými stranami
OVP. Členmi každého výboru sú: akademik, inšpektor Ministerstva školstva, predstavitelia izraelských
obranných síl (IDF), zástupca Asociácie výrobcov Izraela.
Správa OECD z roku 2018 požaduje:
▪

rozšírenie a integráciu učňovských programov do hlavného prúdu vyššieho sekundárneho
systému;

▪

rozvoj systematického pracovne založeného vzdelávania vo vybraných školských programoch
OVP;

▪

väčšiu podporu zamestnávateľom poskytujúcim vysokokvalitné vzdelávanie založené na práci;

▪

zriadenie národného strategického orgánu na plánovanie a usmerňovanie rozvoja politiky v
oblasti OVP;

▪

zameranie sa na zvýšenie gramotnosti a ovládanie počtov v programoch OVP pre mladých ľudí,
ako aj dospelých.

5.4.3.1 Príklady dobrej praxe v Izraeli
▪

Skill up: Cieľom programu je rozvíjať služby, ktoré zodpovedajú nízko plateným a
nízkokvalifikovaným pracovníkom vo veku nad 25 rokov prostredníctvom mechanizmov CŽV. Je
určený pre malých a stredných zamestnávateľov do 500 zamestnancov. Model práce spočíva v
odborných krátkodobých kurzoch pre zamestnancov. Zamestnávateľ dostane poukaz na každý
kurz a každého zamestnanca, ktorého si vyberie. Aby zamestnávateľ dostal poukážku, musí sa
zaviazať, že na konci školenia zvýši plat zamestnanca najmenej o 6%.
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▪

WeCode: Program je vstupom do sveta špičkových technológií a zameriava sa na rozvoj mladých
ľudí zo sociálnej a geografickej periférie. Vstup do programu je založený na jedinečných
kvalifikáciách, ktoré posilňujú potenciál, motiváciu, vytrvalosť a vzorce myslenia potrebného na
výkon daného povolania. Vstup do programu sa nezakladá na predchádzajúcom akademickom
titule,

imatrikulačných,

psychometrických

alebo

predchádzajúcich

programátorských

skúsenostiach. Jedná sa o kombináciu odbornej prípravy a praktickej praxe (asi rok) s mentormi
z daného pracovného odvetvia.
▪

Skills Camp: Umožňuje praktické a zážitkové skúsenosti, ktoré zahŕňajú precvičovanie zručností
a ich zdokonalenie. Rozmanité úlohy vyzývajú účastníkov, aby prevzali zodpovednosť
v skupinovom, resp. v novom a nerutinnom prostredí. V tejto situácii je opustenie bezpečnej a
známej oblasti nevyhnutné na simuláciu meniaceho sa trhu práce. V neznámom prostredí sú
kľúčovými vlastnosťami potreba zmien a učenie sa rôznych nových zručností.

▪

Talent Digital: program vyvinutý kvôli existujúcemu nedostatku pracovných síl v digitálnych
profesiách, ktorý je cielený na diskriminovanú populáciu. Program zároveň asistuje vláde pri
vytváraní mechanizmov identifikácie nových povolaní a budovaní systému odbornej prípravy v
týchto oblastiach. Ide o profesionálne špičkové a digitálne krátke kurzy a školenia. Program
zahŕňa nábor kandidátov, ich preverovanie, odborné školenie spolu s rozvojom tzv. mäkkých
zručností a asistenciou pri hľadaní zamestnania.

▪

Flywheel: cieľom programu je vytvoriť sieť spolupracujúcich podnikov ako odpoveď na rastúci
dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v meniacom sa priemyselnom prostredí, nízkych
verejných investícií do týchto programov a nutnosť zlepšovania odbornej prípravy a vzdelávania.
Modelom práce sú spolupracujúce podniky (skupina 30 - 40 podľa odvetví) na proaktívnom
základe, ktoré majú vplyv na vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnávanie nových i
existujúcich zamestnancov v rámci ich odvetvia, a to v reakcii na očakávané zmeny. Cieľom je
dosiahnuť 6 odvetvových partnerstiev - každé by sa zameriavalo na 1 - 2 povolania počas
štvorročného obdobia. Iniciatíva sa začala v roku 2019 a je vo fáze budovania dvoch skupín
zamestnávateľov v stavebníctve a v kovospracujúcom priemysle.

▪

HUB 45-75: cieľom programu je vytváranie modelov najlepších postupov pre podnikanie a prácu
so staršou populáciou vo veku od 45 do 75 rokov. Bolo vybraných šesť veľkých obchodných
organizácií, ktoré majú za úlohu vývoj modelov prispôsobených potrebám tejto populácie vo
všetkých fázach zamestnania. Modely sú vyvíjané spolu so všetkými aktérmi v ekosystéme trhu
práce. Výsledky tohto projektu sa očakávajú v priebehu roku 2020.

▪

Emtza Haderch: cieľom programu je poskytovať poradenské centrá zamestnanosti pre populáciu
vo veku 45-75 rokov na základe existujúceho zamestnania v mestách alebo v rámci inej
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infraštruktúry. Rozvoj zamestnávateľských vzťahov v programe sa bude uskutočňovať s cieľom
zvýšenia integrácie staršej populácie do kvalitného zamestnania, porozumenia prekážkam
zamestnávateľov pri nábore staršej populácie a budovania intervenčných programov, ktoré tieto
bariéry zmenšia alebo úplne vyriešia.
▪

Starter: táto iniciatíva bola začatá v roku 2016 s cieľom pomôcť nezamestnaným, nedostatočne
zamestnaným a nekvalifikovaným dospelým osobám úspešne prejsť do profesionálneho
zamestnania pomocou učňovského vzdelávania.
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Tabuľka č. 84

Potreby zamestnávateľov vo vybraných krajinách

Francúzska republika

6,9 % (júl 2020), 8,5 % (2019)

16,4 % (vysoké riziko), 32,8 % (významné riziko)

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

34%
Poľská republika

3,2 % (júl 2020), 3,3 % (2019)

19,8 % (vysoké riziko), 30,6 % (významné riziko)
23%

Slovinská republika

4,7 % (júl 2020), 4,5 % (2019)

25,7 % (vysoké riziko), 27,2 % (významné riziko)
20%

Veľká Británia

3,9 % (jún 2020), 3,8 (2019)

11,7 % (vysoké riziko), 26,0 % (významné riziko)
41%

Austrálsky zväz

7,5 % (júl 2020), 5,2 % (2019)

údaj nie je k dispozícii

39%

Á

Á

Á

Izrael

4,6 % (júl 2020), 3,9 % (2019)

16,8 % (vysoké riziko), 28,0 % (významné riziko)

údaj nie je k dispozícii

N

N

Á

10,2 % (august 2020), 5,7 % (2019)

13,5 % (vysoké riziko), 28,6 % (významné riziko)

38%

Á

Á

Á

Kanada

Zdroje:
https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate
https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1
https://www.statista.com/

Potreby zamestnávateľov vo vybraných krajinách sú podrobnejšie rozpracované v Prílohe č. 68.
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Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania
Členovia realizačného tímu NP SRI sú zapojení do viacerých medzinárodných partnerstiev týkajúcich sa
problematiky rozvoja ľudských zdrojov, resp. vzdelávacieho systému. Dlhodobým dôvodom zapájania
sa do týchto iniciatív medzinárodnej spolupráce je získavanie povedomia o príkladoch dobrej praxe
fungujúcich na európskej úrovni, ako aj participácia na tvorbe inovatívnych vzdelávacích zdrojov, ktoré
môžu byť následne využívané v národných podmienkach.
V súčasnom období sa rozvíjajú medzinárodné aktivity najmä v rámci strategických partnerstiev pre
odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú vlajkovou loďou Európskej komisie pri vytváraní európskeho
vzdelávacieho priestoru. Práve v čase panujúcej celosvetovej pandémie, kedy sa proces vzdelávania
musí veľmi rýchlo prispôsobovať podmienkam dištančného vzdelávania, sa rozbieha aj strategické
partnerstvo pre OVP „Introduction to Digital Learning“ (Úvod do digitálneho vzdelávania, ďalej len
„INTRO“ – oficiálna skratka), ktorého súčasťou sú aj členovia realizačného tímu NP SRI a jeho aktivity
budú prebiehať počas rokov 2020-2022.
Cieľom iniciatívy INTRO je vyvinúť inovatívne vzdelávanie pre učiteľov a školiteľov v oblasti
poskytovania digitálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj kompetencií učiteľov/lektorov ako
využívať digitálne nástroje a digitálny obsah, ako sú sociálne siete, bezplatné aplikácie a otvorený
vzdelávací softvér, v rámci vzdelávacieho procesu. Zámerom je vytvoriť digitálne učebné materiály pre
učiteľov a lektorov „ako sa učiť“ a otestovať tieto materiály pomocou sociálnych sietí, ktoré by mali
fungovať ako systém riadenia vzdelávania (Learning Management System).
Relevancia tejto iniciatívy je zvýraznená skutočnosťou, že čoraz intenzívnejšie žijeme v digitálnom svete
a digitalizácia rôznych nástrojov a postupov ovplyvňuje všetky hospodárske odvetvia od
poľnohospodárstva až po vzdelávanie. Pre väčšinu aktérov OVP je digitálne učenie pojmom, ktorý
medzi nimi vyvoláva nadšenie aj skepticizmus v závislosti od ich digitálnych zručností a skúseností,
avšak vo všeobecnosti platí, že digitálnemu vzdelávaniu nie je možné sa vyhnúť, pretože sa stáva
ústrednou súčasťou ich každodennej práce.
Učitelia a školitelia sú stredobodom a hlavným prvkom, ktorý je potrebné zohľadniť pri implementácii
digitálneho vzdelávania. Cieľom iniciatívy je podporiť ich, aby dokázali:
▪

Vytvárať a vyberať vlastné vzdelávacie nástroje a materiály;
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▪

Prispôsobiť ich konkrétnym témam vzdelávania;

▪

Používať vlastnú metodiku podľa svojich schopností;

▪

Aplikovať ich inovatívnymi formami.

Iniciatíva by im mala poskytnúť vyškolenie na vytváranie digitálnych učebných materiálov, ale zároveň
ich ubezpečiť, že digitálne produkty ich nenahradia, ale sú pre nich novým nástrojom a príležitosťou na
zdokonalenie ich kurzov a uspokojenie vzdelávacích potrieb študentov.
Partnerstvo je zložené zo vzdelávacích organizácií z Francúzska, Poľska (súkromné vzdelávacie firmy),
Portugalska (univerzita) a Slovenskej republiky (výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná
spoločnosť). Spoločným menovateľom aktivít všetkých partnerských organizácií je rozvoj, resp.
poskytovanie inovatívnych zdrojov a metodík podporujúcich tvorbu inovatívnych vzdelávacích
programov. Jednotlivé organizácie majú dlhoročné skúsenosti s participáciou v medzinárodných
projektoch realizovaných s podporou Európskej únie, vrátane programu Erasmus+ a majú skúsenosti s
vývojom e-learningových riešení pre rôzne cieľové skupiny.
Priebežné aktivity INTRO budú uvádzané v jednotlivých priebežných správach.
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 7 A JEJ PRÍLOHÁM
Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Str. 88

19.10.2020
PhDr. Hana
Blažíčková (MK SR)

Časť Účasť zástupcov aliancie na rokovaní Ekonomického
krízového štábu (ide o opakujúcu sa pripomienku)
Neúčasť zástupcu sektora kultúry a vydavateľstva
v tvorených odborných tímoch pri takýchto vážnych
rokovaniach považujem za strategickú chybu vynechanie
špecifického sektora a jeho neprizvanie do zakladajúcich
tímov. Ústne sme to pripomienkovali pri tvorbe štatútov
a zakladacích listín štruktúry novej Aliancie sektorových
rád.
V grafe č.7 sú číselne uvedené 2 TOP strategické
opatrenia za Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo
v oblasti Vzdelávania v základných školách a v textovej
časti na str.152 je uvedené len jedno opatrenie.

Akceptované

Str. 63 - 65

Ing. Iveta
Šimonovičová
(MDaV SR)

20.10.2020

Na rokovaniach boli zastúpení sociálni partneri, ktorí sú
zároveň členmi Aliancie sektorových rád. Tajomníčka
aliancie odporúčala zástupcom MK SR vyžiadať si účasť
na rokovaní Ekonomického krízového štábu pre
zaradenie novej oblasti do Národného internovaného
reformného plánu „Moderné a úspešné Slovensko“,
a to Kultúra a kreatívny priemysel.

Akceptované

Str.150
19.10.2020

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

V Tabuľke č. 1 prosím opraviť pracovné zaradenie u
nasledujúcich účastníkov zasadnutí sektorových rád:
o Ing. Rastislav Sekerák – oddelenie štátnej politiky
cestovného ruchu,
o Ing. Viliam Podhorský – odbor elektronických
komunikácií,
o Ing. Peter Hrapko – vedúci oddelenia projektov
verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy,
zastupujúci štátneho tajomníka ministerstva.
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

Zároveň v Tabuľke č. 1 odporúčam jednotne uvádzať
všetky mená a funkcie (mená uvádzať buď s titulom
alebo bez titulu, pri pracovnom zaradení uviesť
organizačný útvar, u vedúcich zamestnancov aj funkciu).
Akceptované

Str. 127
20.10.2020

20.10.2020

V kapitole 1.4.2 Sektorové opatrenia..., Sektorová rada
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, v štvrtom
odseku odporúčam nahradiť slovo „vyhlášok“ slovom
„predpisov“.
V Prílohe č. 34, v kapitole 3.1.1 Vypracovanie úlohy na
plnenie programového vyhlásenia vlády..., žiadam v
prvej vete doplniť pred slová „bytovej politiky" slová „a
sekcie" (ide o dve sekcie).

Akceptované

V Prílohe č. 35, v Tabuľke č. 2 (str. 12) upozorňujem na
nesprávny názov sektorovej rady.

Akceptované

20.10.2020

V Prílohe č. 35, v časti Príloha 3d odporúčam
aktualizovať Harmonogram tvorby a revízie NŠZ.

Akceptované

20.10.2020

V Prílohe č. 36, v kapitole 2.2 Výsledky piateho
rokovania sektorovej rady, v druhom odseku navrhujem
nahradiť slovo „zástupca“ slovom „zastupujúci“
a vypustiť za slovami „sa rokovania zúčastnil“ slová
„jeho zástupca“.

Akceptované

20.10.2020
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Akceptované

20.10.2020

V Prílohe č. 37, v kapitole 2.1 Príprava piateho
rokovania sektorovej rady, v treťom odseku navrhujem
na konci prvej vety doplniť slová „a v členských štátoch
EÚ“.

Akceptované

20.10.2020

V Prílohe č. 37, v kapitole 3.2 Prenos inovačných
prvkov..., odporúčam prvú vetu na strane 22 („Medzi
tieto....“) štylisticky upraviť z dôvodu nezrozumiteľnosti
textu.
Odporúčam v celom materiáli vrátane príloh dôsledne
používať zavedené skratky.

Čiastočne akceptované
V textoch pripravených Realizačným tímom SRI je
možné požiadavku akceptovať, avšak v prílohách, ako
sú napr. nominačné listy a pod. nemá Realizačný tím
SRI možnosť zabezpečiť dôsledné využívanie
zavedených skratiek.
Akceptované

20.10.2020

Ing. Miloslava
Kováčová, MPH
(MZ SR)

Str.65
20.10.2020

Upraviť pracovné zaradenie zástupcu MZ SR na hlavný
štátny radca osobný úrad

Termín zaslania Priebežnej správy č. 7 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 16.10.2020
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 7 a jej prílohám: 20.10.2020
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