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3 D trojrozmerný 

ACVT 

AI 

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie  

Artificial Intelligence (Umelá inteligencia) 

Akčný plán Akčný plán k Národnému programu reforiem Slovensko 2020 

Aliancia Aliancia sektorových rád 

angl. po anglicky 

APS systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských 

akademických a výskumných inštitúcií, tzv. antiplagiátorský systém 

APZ Asociácia priemyselných zväzov  

AZZZ SR Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

BIBB Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie 

BIM informačné modelovanie budov (angl. Building Information 

Modeling) 

BMBF  Spolkové ministerstvo školstva a výskumu SRN 

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CAD počítačom podporovaný dizajn (angl. Computer assisted design) 

CAD/CAM návrh/výroba za pomoci počítača (angl. Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacturing) 

CAHAI Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu 

CEDEFOP Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

CIP Centrálny informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie  

CNC počítačom riadený stroj (angl. Computer Numerical Control) 

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 

CŽV celoživotné vzdelávanie 



   
 

33 
 

ČESMAD 

ČR 

DCOM 

Združenie cestných dopravcov 

Česká republika 

Dátové centrum obcí a miest 

DevOps 

DGVT 

vývoj a prevádzka (angl. Development and Operations) 

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie 

DMS 

 

DOD  

EDU TV 

Systém na správu dokumentov (angl. Document management 

system) 

Deň otvorených dverí 

Portál Učíme na diaľku 

EHP Európsky hospodársky priestor 

EIMRK posudzovanie vplyvov na životné prostredie (angl. Environmental 

Impact Assesment) 

EIF Európsky investičný fond 

EK Európska komisia 

EKR Európsky kvalifikačný rámec 

EP Európsky parlament 

EQF 

 

ECTS 

Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification 

Framework) 

European Credit Transfer and Accumulation System 

ESCO Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií 

a zamestnaní (angl. European Skills, Competences, Qualifications 

and Occupations) 

ETF 

ETFP 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie 

Externý tím finálnych posudzovateľov 

EÚ Európska únia 

EVTA 

Fa BERG 

FCHPT 

FIIT STU 

Európske združenie odborného vzdelávania 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

Fakulta chémie a potravinárskej technológie 

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity 

GDPR 

GLOBAL GAP 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 

Program zaistenia farmy, ktorý premieňa požiadavky spotrebiteľov 

na správnu poľnohospodársku prax 
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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 

HSR SR 

ľudské zdroje (angl. Human Resources) 

Hospodárska a sociálna rada SR 

i. n. inde neuvedený/inde nezaradený 

IKT informačno – komunikačné technológie 

ILO Medzinárodná organizácie práce 

INTRO 

IOZ 

Introduction to digital learning 

Integrovaný odborový zväz 

IR CAI Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie 

IS NSP/SRI Informačný systém NSP/SRI 

IS informačný systém 

ISCED Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (angl. 

International Standard Classification of Education) 

ISCO-08 Klasifikácia zamestnaní 

ISCP Informačný systém o cene práce 

ISTP Integrovaný systém typových pozícií 

IT informačné technológie 

ITAS IT asociácia Slovenska 

KMK stála konferencia ministrov školstva a kultúry 

KOZ Konfederácia odborových zväzov 

MBO odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs) 

MDV SR 

MF SR 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Ministerstvo financií SR 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MKCH 

MPRV SR 

Medzinárodná klasifikácia chorôb 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
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MPSVR SR 

MRK 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Marginalizovaná rómska komunita 

MSP malé a stredné podniky 

MŠVVaŠ SR 

MZaEZ SR 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MZVaEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NGEU 

NHF EU 

Nástroj pre budúce generácie EÚ 

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

NIP Národný inšpektorát práce 

NP SRI Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu 

trhu práce v Slovenskej republike 

NSK Národná sústava kvalifikácií 

NSP 

NSSC 

Národná sústava povolaní  

Národné superpočítačové centrum 

NŠZ Národný štandard zamestnania 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (angl. The 

Organization for Economic Co-Operation and Development) 

OLA zmluva o operačnej úrovni služieb (angl. Operational Level 

Agreement) 

OSN Organizácia spojených národov 

OV odborná vedomosť 

OVP odborné vzdelávanie a príprava 

OZ 

OŽP 

odborná zručnosť 

ochrana životného prostredia 

PC osobný počítač (angl. Personal Computer) 

PDF 

 

 

PES 

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) 

Public employment service (Verejná služba zamestnanosti) 

PIAAC Program hodnotenia kompetencií dospelých 
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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  

RVC 

Riadiaci výbor  

Regionálne vzdelávacie centrum 

RV SRI Riadiaci výbor SRI 

SAAV 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 

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 

SPK 

SPPK 

stredné odborné učilište 

Slovenská poľovnícka komora 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

SPÚ smrteľný pracovný úraz 

SR  Slovenská republika 
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SRK Slovenská rektorská konferencia 

SRI  Sektorovo riadené inovácie  

SRN Spolková republika Nemecko 

SSRĽZ 

STEM 

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

Science, Technology, Engineering, Mathematics 

STU Slovenská technická univerzita  

SZČ samostatná zárobková činnosť 

SZČO samostatne zárobkovo činné osoby  

SZRB 

SWOT 

Slovenská záručná a rozvojová banka  

Analýza silných stránok (strengths), slabých stránok (weaknesses), 

príležitostí (opportunities) a hrozieb (threats) 

ŠIOV 

ŠPÚ 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Štátny pedagogický ústav 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠVP 42,45 Štátny vzdelávací program pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel 

ŠVP 33 Štátny vzdelávací program zameraný na drevársky a nábytkársky 

priemysel, výrobu stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb 

TQM  totálne riadenie kvality (angl. Total quality management) 

TRIZ  tvorba a riešenie inovačných zadaní 

ŤUZ ťažká ujma na zdraví 

UI umelá inteligencia 

UoZ 

UMET 

uchádzači o zamestnanie 

Ústav metalurgie 

UNESCO 

UNIZA 

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

Žilinská univerzita v Žiline 

Ústredie PSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV ústredný výbor 

UX užívateľské skúsenosti (angl. User Experience) 

V4 Vyšehradská skupina: Slovenská republika, Česká republika, 

Maďarská republika, Poľská republika 

VAVO stredné všeobecné vzdelávanie dospelých (hol. Voortgezet 

Algemeen Volwassenen Onderwijs) 

VFR Viacročný finančný rámec 
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VKK všeobecné kľúčové kompetencie 

VMBO prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend 

Middelbaar Beroepsonderwijs) 

VOŠ vyššia odborná škola 

VPM voľné pracovné miesto 

VŠ 

VÚC 

vysoká škola 

Vyšší územný celok 

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. 

ZAP SR 

Zbierka zákonov 

Zväz automobilového priemyslu SR 

Zb. Zbierka 

ZCHFP 

ZCPP SR 

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu 

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR 

ZMOS 

ZSD SR 

ZŠ 

ZZ MHD SR 

ŽP 

Združenie miest a obcí Slovenska 

Zväz spracovateľov dreva SR 

základná škola 

Zväz zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR 

životné prostredie 
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ÚVOD 

Priebežná správa č. 8 dokumentuje úspešne vykonané práce Realizačného tímu SRI a ďalších 

odborných tímov v deviatej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu 

trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Zachytáva realizačné obdobie od 17. októbra 2020 

do 17. januára 2021. 

Kým v období prvej vlny pandémie COVID 19 sa Realizačný tím SRI, sektorové rady a ich pracovné 

skupiny, ale aj ostatné odborné tímy museli operatívne vyrovnať s krízovou situáciou a hľadať 

najvhodnejšie nástroje na koordináciu, metodické vedenie a výkon aktivít stanovených v Národnom 

projekte SRI, počas druhej vlny automaticky prešli na online rokovania, školenia a činnosti vykonávali 

prevažne elektronickou formou prostredníctvom technických riešení v Informačnom systéme NSP/SRI. 

Mimoriadne okolnosti, opatrenia vlády SR a ďalšie faktory síce výrazne ovplyvňujú aj aktivity 

realizované v Národnom projekte SRI, ale nemajú dopad na plnenie stanovených cieľov v určenom 

časovom harmonograme. Je to najmä vďaka včasnému predvídaniu krízových okolností, vysokej 

organizovanosti odborných tímov, veľkej angažovanosti sociálnych partnerov, garantov a predsedov 

sektorových rád a vybudovanej kvalitnej infraštruktúre tak technickej (IS NSP/SRI, softvérová podpora 

a pod.), ako aj metodickej v podobe tajomníkov sektorových rád. Vysoká organizovanosť viac ako 700 

expertov pôsobiacich v národnom projekte SRI vytvára základný predpoklad plnenia úloh a cieľov 

tohto mimoriadne významného projektu v podmienkach Slovenskej republiky. 

V sledovanom období patrili medzi kľúčové aktivity odborných tímov projektu najmä príprava 

odporúčaní a námetov súvisiacich s profiláciou pripravovaných reformných opatrení v SR, detailizáciou 

Plánu obnovy, realizácia 6. rokovaní sektorových rád, stanovovanie kritérií pre ranking poskytovateľov 

vzdelávania, tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), úprava funkcionalít 

Informačného systému NSP/SRI a mimoriadne dôležitou bola aj finalizácia novej verzie klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08. 

Aktivita č. 1 štandardne dokumentuje realizované aktivity súvisiace najmä s organizačno-technickým 

a metodickým vedením Aliancie sektorových rád (ďalej len „Aliancia“), Riadiaceho výboru SRI (ďalej len 

„RV SRI“), sektorových rád a ich pracovných skupín. Mimoriadne dôležitou z hľadiska metodického 

usmerňovania všetkých aktivít projektu v súlade s medzinárodným dianím je pravidelné monitorovanie 

aktuálnych udalostí z diania vo vrcholných inštitúciách EÚ a nimi vydávaných právnych dokumentov 

záväzného, resp. odporúčacieho charakteru pre členské štáty EÚ v oblasti podpory zamestnanosti, 

inovácií, súladu potrieb trhu práve a prípravy ľudských zdrojov preň. Medzi najviac sledovanú oblasť 
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v tomto období možno zaradiť zasadnutie Európskej rady dňa 10. decembra 2020, na ktorom došlo 

k dohode členských štátov EÚ o finalizácii prijatia nariadenia o viacročnom finančnom rámci 

a rozhodnutia o vlastných zdrojoch na úrovni Rady. Dňa 16. decembra 2020 Európsky parlament 

schválil dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027. EK si je vedomá, že napriek dôkladnej príprave 

a pozitívnym správam o odsúhlasení dlhodobého rozpočtu EÚ sú členské štáty aktuálne vo 

veľmi nepriaznivej situácii pri riešení negatívnych hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie 

koronavírusu a sú odkázané na pomoc a podporu pri zmierňovaní rizík nezamestnanosti. Na pomoc je 

stanovený nástroj SURE, ktorý je považovaný za základný prvok komplexnej stratégie EÚ pri ochrane 

občanov a zmierňovaní dôsledkov pandémie. Ide o podporu programov skráteného pracovného času, 

ochranu pracovných miest pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pred 

nezamestnanosťou a stratou príjmu. Snahou Realizačného tímu SRI bolo v celom sledovanom období 

zabezpečiť naplnenie princípov usmernení politík zamestnanosti, o ktorých rozhodla Európska Rada – 

Rada (EÚ) s návrhmi sektorových rád, ktoré sú výkonnými tímami podieľajúcimi sa na realizácii NP SRI. 

Tieto sú najmä obsiahnuté v aktivitách v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov do roku 

2030.  

Z národného pohľadu bolo kľúčové októbrové predstavenie dokumentu pod názvom Moderné 

a úspešné Slovensko, ktorý minister financií Eduard Heger uviedol ako reformné menu, víziu 

a zosumarizovanie hlavných problémov a ponuku ich riešení. Z iniciatívy Aliancie bol daný podnet 

všetkým sektorovým radám, aby vyjadrili svoje postoje, návrhy a podnety. K tejto úlohe sa realizovali 

aj samostatné stretnutia s vybranými zástupcami sektorových rád a externými spolupracovníkmi. 

Zosumarizované pripomienky sektorových rád na návrhy, zmeny a doplnenia boli v rámci otvoreného 

pripomienkového konania zaslané na MF SR. Dňa 22.12.2020 odoslalo MF SR komplexný návrh Plánu 

obnovy a odolnosti Európskej komisii. Plán obnovy zabezpečuje pre SR 5,84 miliardy EUR na oblasti, 

ktoré potrebujú reformy a investície. Pracovná skupina na prípravu Plánu obnovy pre oblasť 

vzdelávania (jej členom bol aj zástupca Aliancie sektorových rád) sa podieľala na formulovaní časti 

Podpora celoživotného vzdelávania. Cieľom bude vypracovanie ucelenej stratégie celoživotného 

vzdelávania a poradenstva v spolupráci MŠVVaŠ SR, zamestnávateľov, MPSVR SR, MF SR, MIRRI SR. 

Stratégia má byť orientovaná na individuálnu vzdelávaciu dráhu jednotlivca.  

V sledovanom období Aliancia posúdila a schválila 151 NŠZ z 214, čo predstavuje celkový počet 

schválených NŠZ v roku 2020. V sledovanom období zrealizovalo všetkých 24 sektorových rád 6. 

rokovania. Ďalšou mimoriadne dôležitou aktivitou sektorových rád dokumentovanou v Aktivite č. 1 

bolo určenie východísk a možných kritérií na zavedenie rankingu poskytovateľov vzdelávania 

v podmienkach SR. Sektorové rady túto tému diskutovali na 6. rokovaniach, vyberali formou dotazníka 



   
 

41 
 

preferované kritériá a stanovovali nevyhnutné zásady procesnej organizácie hodnotenia kvality. 

V tejto súvislosti sa sledovali aj prvky dobrej praxe v zahraničí, napr. vo Švédsku, Škótsku, Walese, 

Fínsku a Holandsku. Táto téma nebola zo strany sektorových rád uzavretá a bude mať presah aj do 

ďalších realizačných etáp.  

V súvislosti so sektorovými stratégiami rozvoja ľudských zdrojov realizovali sektorové rady  

vyhodnotenie plnenia akčných plánov stratégií za rok 2020. Sektorové rady a ich pracovné skupiny 

participovali v sledovanom období aj na analýze znaleckých činností a s nimi súvisiacom posúdení NŠZ, 

v rámci ktorých sa znalecké činnosti vykonávajú. Zaujímavou marketingovou aktivitou vybraných 

členov sektorových rád bola účasť na regionálnych medzisektorových online debatách k trendom 

vzdelávania v budúcnosti pod vplyvom inovácií v sektoroch, ktoré mali záštitu prezidentky SR Zuzany 

Čaputovej. Celkovo išlo o 9 debát, jednej celoslovenskej a 8 v jednotlivých samosprávnych krajoch. 

Z hľadiska využiteľnosti národného projektu SRI sektorové rady zdokumentovali prínosy tohto projektu 

pre zastupované odvetvia. Dokument je prílohou tejto správy.  

Nosnou témou Aktivity č. 2 je riadenie inovácií, respektíve inovačný manažment. Inovačný manažment 

možno charakterizovať ako systematickú podporu inovácií v organizáciách, pričom táto podpora 

zahŕňa úlohy ako plánovanie, organizáciu, riadenie a kontrolu. Inovácie musia byť podporené posunom 

myslenia a nemožno ich obmedziť na inovačné laboratóriá alebo na tvorivé miestnosti vo firmách, 

ktoré disponujú atraktívnym nábytkom a sú plné firemných sloganov. Kľúčovým prvkom z hľadiska 

riadenia inovácií je inovačný proces, ktorý skladá z niekoľkých fáz. Z hľadiska štandardizácie pracovných 

činností považujeme za nevyhnutné sa týmito témami zaoberať a vnímať riadenie inovácií, ako nástroj 

na výkon systematických inovačných činností v sektoroch národného hospodárstva. V tejto aktivite sú 

komplexne analyzované sektorové charakteristiky uplatňovania ľudských zdrojov v produktívnej práci. 

Ide najmä o analýzu počtu žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl v kľúčových odboroch 

vzdelania za jednotlivé sektory hospodárstva SR v školskom roku 2018/2019. Druhou významnou 

časťou je odhad počtu absolventov, ktorí budú prichádzať na trh práce SR v 6- ročnom období do 

roku 2025. Ďalšími významnými hodnotenými premennými sú nahradzujúci a expanzný dopyt po 

zamestnancoch podľa jednotlivých sektorov a celková dodatočná potreba pracovných síl v nich. Tieto 

očakávané vývojové tendencie sú pre sektorové rady základom na pripravovanú aktualizáciu 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

Aktivita č. 3 štandardne dokumentuje všetky kontinuálne aktivity súvisiace s inováciou 

kompetenčného modelu, tvorbou a revíziou NŠZ. Tie sa v sledovanom období niesli v znamení 

zaznamenávania inovačných zmien a technologického pokroku v rôznych oblastiach hospodárskeho 
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života do štandardov. Funkcionality Informačného systému boli prispôsobené tak, aby mohli autori 

NŠZ plnohodnotne prepájať inovácie identifikované v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov 

s NŠZ. Zmena požiadaviek na odborné vedomosti a odborné zručnosti vo vybraných zamestnaniach 

národného hospodárstva bola obzvlášť intenzívna pri potrebe ovládania digitálnych zručností, 

v nadväznosti na rôzne typy alebo formy výrob, prevádzok, organizácie práce či výskumu. 

V sledovanom období pokračovala realizácia školení pre nových autorov NŠZ a členov pracovných 

skupín, aktualizoval sa manuál na tvorbu a revíziu NŠZ. Stránka www.sustavapovolaní.sk obsahuje 

v tomto období už 214 zverejnených NŠZ, ktoré prešli revíziou alebo ide o novovytvorené štandardy. 

Aktivita č. 4 dokumentuje v tejto správe najmä aktivity súvisiace s vývojom a prevádzkou 

Informačného systému NSP/SRI. Ten obsahuje privátnu zónu pre všetky odborné tímy podieľajúce sa 

na plnení cieľov projektu. V tejto časti boli zrealizované viaceré funkčné zlepšenia, ktoré sa týkali najmä 

prepojenia inovácií s NŠZ. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť, kde môžu autori NŠZ jasne identifikovať 

budúce odborné vedomosti a odborné zručnosti, ktoré sa na pracovných pozíciách budú očakávať. 

Inovačný potenciál je nevyhnutný na optimalizáciu obsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce. Druhú 

časť informačného systému predstavuje webová platforma www.sustavapovolani.sk, na ktorej sa 

pravidelne aktualizujú všetky časti v súlade s činnosťou sektorových rád. Z pohľadu štatistickej 

celistvosti údajov o trhu práce v národných podmienkach má nezastupiteľné miesto klasifikácia 

zamestnaní SK ISCO-08. V sledovanom období Realizačný tím SRI úzko spolupracoval so Štatistickým 

úradom SR, poskytoval mu permanentnú podporu, vypracovával vyjadrenia a stanoviská v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania, taktiež sa zúčastňoval na rozporových konaniach. 

Legislatívny proces bol v tejto fáze veľmi náročný a bolo potrebné poskytnúť spätnú väzbu na vysoký 

počet pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je 

významným výstupom národného projektu a možno s potešením konštatovať, že tento realizačný 

míľnik bol dosiahnutý a nová aktualizovaná verzia klasifikácie SK ISCO-08 je už platná a účinná. Aj 

napriek súčasnej situácii poznačenej protipandemickými opatreniami sa podarilo príslušný právny 

predpis - vyhlášku Štatistického úradu SR vydať v pôvodnom termíne s účinnosťou od 1.1.2021.  

Aj v priebehu deviatej realizačnej etapy boli kontinuálne zabezpečované úlohy vyplývajúce zo 

monitorovania prvkov dobrej praxe v európskom priestore a v ďalších krajinách. Tak ako bolo 

deklarované v predchádzajúcich etapách, výber krajín je uskutočňovaný na základe ich líderstva 

v  rámci reforiem systémov vzdelávania, resp. prípravy pracovnej sily v rámci očakávaného vývoja na 

trhu práce. V sledovanom období boli v rámci Aktivity č. 5. monitorované prístupy Fínska, Holandska, 

Rakúska, Spolkovej republiky Nemecko, Talianska, Číny či Nového Zélandu. Realizačný tím SRI naďalej 

rozvíja a vytvára medzinárodné partnerstvá, a to najmä v oblasti pomoci plynulému návratu žien do 

http://www.sustavapovolaní.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
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pracovného pomeru po materskej a rodičovskej dovolenke, rozvíjania digitálnych zručností učiteľov, 

vytvárania energetických partnerstiev v oblasti inovácií v zamestnaniach v sektore a aktívnym 

členstvom v Európskej asociácii odborného vzdelávania – EVTA. 

Napriek nepriaznivej dobe pre trh práce a rozvoj pracovných síl koncentrujú sektorové rady svoju 

pozornosť na jasnú identifikáciu sektorových inovácií a ich vplyv na budúce odborné vedomosti, 

odborné zručnosti a kompetencie pracovnej sily. Hlavným mottom ich činnosti je nezmeškať vývoj, ako 

aj pripraviť sa na obnovenie expanzie na trhoch tak v národnom prostredí, ako aj v medzinárodnom 

meradle. Sektorové rady dávajú jednoznačný apel na reformné aktivity systému celoživotného 

vzdelávania, od ktorého bude závisieť konkurencieschopnosť našich ľudských zdrojov v budúcnosti. 

Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu a vývojové tendencie budú sektorové rady smerovať pozornosť 

na aktualizáciu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Tieto predstavujú hlas zamestnávateľov 

a reformné menu na komplexné skvalitnenie pracovného kapitálu v SR. 
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1. AKTIVITA Č. 1 ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI 

ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO 

RIADENÝCH INOVÁCIÍ, ČINNOSŤ SEKTOROVÝCH RÁD, 

ICH PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO 

STRATEGICKÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI NÁRODNEJ 

STRATÉGIE ZAMESTNANOSTI 

1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do 

systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na 

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva  

1.1.1    Európsky a národný rozmer 

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

zaväzujúce Slovenskú republiku na aktivity v kľúčových oblastiach hospodárstva  

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa zodpovedne zaoberá otázkami 

rozvoja ekonomiky krajiny, udržateľnosti, odolnosti a konkurencieschopnosti nastolenými 

v dokumentoch vrcholných inštitúcií EÚ, medzi ktoré patrí najmä Európska komisia, Európsky 

parlament, Európska rada a ďalšie. Spolupatričnosť a koordinácia úsilia členských štátov EÚ sa 

jednoznačne potvrdzuje v období, keď všetky krajiny sveta bojujú celé mesiace so zvládnutím 

dôsledkov pandemickej situácie na zdraví a životoch občanov, ako aj dôsledkov súvisiacich  

s ekonomickými problémami, prepúšťaním zamestnancov, zatváraním prevádzok podnikateľských 

subjektov, ale aj škôl a ďalších vzdelávacích subjektov. Má to za následok zvyšovanie nezamestnanosti, 

resp. redukciu zamestnanosti pracovných síl, zmenu ich pracovných podmienok, pracovných úväzkov, 

ale aj neistotu a skepsu u časti obyvateľstva.  

Realizačný tím Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce (ďalej 

len „NP SRI“) už v jeho predchádzajúcich realizačných fázach, práve v súvislosti s dôsledkami pandémie 

ešte dôslednejšie monitoroval a upozorňoval na udalosti a dokumenty európskeho, medzinárodného 

a národného významu. Vždy to súviselo s hlavnými cieľmi projektu – implementáciou požiadaviek 

zamestnávateľských subjektov na kvalifikovanosť pracovných síl v systéme celoživotného vzdelávania, 

tak formálneho, neformálneho, ako aj ďalšieho vzdelávania dospelých. Avizoval, prostredníctvom 
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svojich odborných tímov, potrebu reálne zlepšovať situáciu v systéme vzdelávania v priebehu celého 

života občanov, počnúc vzdelávaním od útleho detstva. Dôkazom sú aktivity a návrhy na riešenie 

v príslušných dokumentoch, v rámci predkladaných priebežných správ. Ide o návrhy, ktoré priamo 

súvisia s cieľmi a obsahom nariadení, odporúčaní, smerníc a oznámení vrcholných inštitúcií EÚ  

zaväzujúceho, či odporúčacieho charakteru na ochranu, či tvorbu pracovných miest a nápravu škôd 

spôsobených pandémiou COVID-19. 

V predchádzajúcej Priebežnej správe č. 7 Realizačný tím NP SRI monitoroval priebeh a obsah 

významných aktivít inštitúcií EÚ od mája 2020, kedy EK predstavila návrh Plánu obnovy pre Európu, 

a to aj z hľadiska možností rozpočtu EÚ. Zaznamenaná bola prvá diskusia k návrhu viacročného 

finančného rámca na roky 2021-2027 a návrhu Nástroja EÚ pre budúce generácie (19.júna 2020). Na 

zasadnutí Európskej rady konanom 17.-21. júla 2020 už hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ dosiahli 

politickú dohodu tak o pláne obnovy, ako aj viacročnom finančnom rámci. 

EK však vo svojich stanoviskách avizovala potrebu rokovaní s Európskym parlamentom, najmä 

v súvislosti s prípravou príslušných právnych predpisov. Nasledovalo vyhlásenie, že kým Európsky 

parlament a Európska rada nedosiahnu finálnu dohodu je potrebné  návrhy k Plánu obnovy a rozpočtu 

považovať len za návrhy EK z 26. mája 2020. Priamo s tým súviseli aj rozhodnutia členských štátov 

o vlastných zdrojoch, podliehajúcich schváleniu v zmysle ústavných požiadaviek.     

 Európsky parlament a Európska rada  sa dohodli na uvedenom balíku dňa 10. novembra 2020.  

Na zasadnutí Európskej rady  dňa 10. decembra 2020 došlo k dohode členských štátov EÚ o finalizácii 

prijatia nariadenia o viacročnom finančnom rámci a rozhodnutia o vlastných zdrojoch na úrovni 

Európskej rady.  

Dňa 16. decembra 2020 Európsky parlament schválil dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-20271. 

 

 
 

1    EURÓPSKY PARLAMENT Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027 zo dňa 16.decembra 2020   [online]. [cit. 
2020-12-23].Dostupné na internete: www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-
financny-ramec/20201211IPR93621/parlament-schvalil-dlhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2021-2027  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20201211IPR93621/parlament-schvalil-dlhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20201211IPR93621/parlament-schvalil-dlhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2021-2027
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Ako uvádza portál Európskeho parlamentu: 

▪ hlasovanie Európskeho parlamentu spečatilo dohodu Európskej rady, 

▪ poslanci presadili navýšenie prostriedkov pre programy v oblasti zdravia, výskumu, mobility, 

▪ existuje právne záväzný kalendár zavádzania nových zdrojov financovania EÚ, 

▪ posilňuje sa parlamentný dohľad nad fondom obnovy Únie pre budúce generácie, 

▪ obsiahnuté sú opatrenia na podporu biodiverzity a rovnosti žien a mužov. 

Schváleniu rozpočtu predchádzala dohoda so zástupcami Európskej rady a hlasovanie za rozpočet 

podporila prevažná väčšina poslancov. 

Vyjednávanie so zástupcami členských štátov zaistilo 16 miliárd eur nad rámec sedemročného 

rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád na júlovom samite Európskej rady. V praxi to bude 

znamenať vyššiu pomoc na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na 

rozšírenie príležitostí pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. 

Ako úspech pre členské štáty možno označiť výsledky vyjednávania o tom, že splácanie dlhu z fondu 

obnovy nenavýši výrazne ich príspevky založené na hrubom domácom dôchodku, ale prispeje k tomu    

zavádzanie nových vlastných zdrojov financovania Únie.  

Pozitívne možno hodnotiť aj ustanovenie o pravidelných stretnutiach Európskeho parlamentu, 

Európskej rady a Európskej komisie s cieľom hodnotenia procesu vynakladania prostriedkov na základe 

Zmluvy o fungovaní EÚ.  

Nariadenie o viacročnom finančnom rozpočte a medziinštitucionálnu dohodu po Európskom 

parlamente musela odsúhlasiť aj Európska rada. Dokumenty zverejnené v Úradnom vestníku EÚ  

vstúpili do platnosti 1. januára 2021. 

EK si je vedomá, že napriek dôkladnej príprave a pozitívnym správam o odsúhlasení dlhodobého 

rozpočtu EÚ sú členské štáty aktuálne vo veľmi nepriaznivej situácii pri riešení negatívnych 

hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie koronavírusu a sú odkázané na pomoc a podporu pri 

zmierňovaní rizík nezamestnanosti. Na pomoc prichádza nástroj pod názvom SURE, ktorý je 

považovaný za základný prvok komplexnej stratégie EÚ pri ochrane občanov a zmierňovaní dôsledkov 

pandémie. Ide o podporu programov skráteného pracovného času, ochranu pracovných  miest pre 

zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pred nezamestnanosťou a stratou príjmu. Štáty 
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môžu ním pokryť náklady na financovanie opatrení zavedených v reakcii na pandémiu koronavírusu, 

najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Taktiež dodatočne na financovanie opatrení v oblasti 

zdravia, najmä na pracoviskách, ktoré majú zaručiť bezpečný návrat do normálu.  

Nástroj SURE má celkovú kapacitu 100 miliárd EUR a predstavuje finančnú pomoc vo forme úverov 

členským štátom v nadväznosti na ich dobrovoľné záruky. 

Obrázok č. 1 Nástroj SURE 

 

Zdroj: Európska komisia https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_sk 

EK vydala na financovanie nástroja SURE sociálnoinvestičné dlhopisy s cieľom ochrániť pracovné 

miesta a zamestnané osoby. Investori prejavili o tento nástroj s vysokým ratingom veľký záujem,  dopyt 

presiahol ponuku, čo znamená zvýhodnenie cenových podmienok.  

Nástroj SURE je teda jedným z opatrení na ochranu pracovných miest a riešenie ďalších naliehavých 

otázok v oblasti zamestnanosti, ktoré rezonujú v politike vrcholných inštitúcií EÚ, v ich nariadeniach, 

rozhodnutiach a ďalších právnych aktoch. Nástrojom na koordináciu politík členských štátov v tejto 

oblasti sú Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov2. Aktuálnym je Rozhodnutie Rady 

 
 

2  Rada Európskej únie. Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020 z 13. októbra 2020 o usmerneniach pre politiky 
zamestnanosti členských štátov. Celex 32020D1512. [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné na internete: 
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-v-prave-eu/-/celex/32020D1512 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:344:TOC 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_sk
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-v-prave-eu/-/celex/32020D1512
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:344:TOC
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(EÚ) 2020/1512 z 13.októbra 2020, ktoré zdôrazňuje cieľ, aby politiky v oblasti zamestnanosti boli v 

súlade s prechodom Európy na klimaticky neutrálne, udržateľné a digitálne hospodárstvo, pričom je 

prioritou konkurencieschopnosť, podpora inovácií, sociálna spravodlivosť, rovnosť príležitostí 

a riešenie regionálnych rozdielov.  

V citovanom  rozhodnutí sa od členských štátov očakáva, že sa pričinia o zníženie vplyvu krízy 

spôsobenej pandémiou COVID – 19 na oblasť zamestnanosti, že sa v krajinách bude redukovať 

diskriminácia a vytvoria sa príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností, celoživotné vzdelávanie 

a odbornú prípravu vrátane digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností. Európska rada rozhodla, že 

členské štáty zohľadnia usmernenia vo svojich politikách zamestnanosti a v programoch reforiem.  

Rozhodnutie sa vzťahuje na nasledovné usmernenia: 

Zvyšovanie dopytu po pracovnej sile 

▪ podpora investícií do kvalitných pracovných miest, podpora vytvárania malých a stredných 

podnikov, a to podnecovaním inovatívnych foriem práce, 

▪ dobre navrhnuté režimy skráteného pracovného času, 

▪ zabránenie  dlhodobým negatívnym účinkom pandémie COVID – 19 na hospodárstvo, aj na 

ľudí, 

▪ zabezpečenie spravodlivých miezd umožňujúcich dôstojnú životnú úroveň. 

Zvyšovanie ponuky pracovnej sily a zlepšovanie prístupu k zamestnaniu, zručnostiam a 

kompetenciám  

▪ podpora rozvoja vedomostí, zručností a kompetencií  v priebehu celého života ľudí, 

▪ investovanie do systémov vzdelávania, aby poskytovali inkluzívne vzdelávanie, odborné 

vzdelávanie a prípravu, ako aj digitálne vzdelávanie, 

▪ posilnenie  individuálnych nárokov na odbornú prípravu a individuálne vzdelávacie účty, 

▪ predvídanie potrieb trhu práce a poskytovanie možností na lepšie prispôsobenie sa neustálym 

získavaním nových zručností, 

▪ zvyšovanie možností účasti dospelých na kontinuálnom vzdelávaní, 

▪ zabezpečenie odbornej prípravy podľa príležitostí na trhu práce, potvrdzovanie a uznávanie 

nadobudnutých zručností, 

▪ rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. 
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Zlepšovanie fungovania trhov práce a účinnosť sociálneho dialógu 

▪ zabezpečenie transparentných pracovných podmienok, rovnováhy medzi právami 

a povinnosťami v prospech produktívnej pracovnej sily a nových pracovných režimov, 

▪ zachovanie pracovných miest pri využívaní pružných foriem organizácie práce a telepráce, 

▪ zameriavanie politík zamestnanosti na zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, 

▪ predchádzanie a riešenie hlavných príčin úniku mozgov, 

▪ podpora sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. 

Presadzovanie rovnakých príležitostí pre všetkých, podpora sociálneho začlenenia a boj proti 

chudobe  

▪ podpora inkluzívnych trhov práce prístupných pre všetkých, pri zachovaní nevyhnutnej 

podmienky, ktorou je zabezpečenie rovnakých príležitostí k službám, najmä k vzdelávaniu. 

Je možné optimisticky a s uznaním konštatovať, že princípy usmernení politík zamestnanosti, 

o ktorých rozhodla Európska rada a ktoré sú uvedené v predchádzajúcom texte sa zhodujú s návrhmi 

sektorových rád, ktoré sú výkonnými tímami podieľajúcimi sa na realizácii NP SRI. Sektorové rady 

ich naformulovali do aktivít pre zodpovedné subjekty v sektorových stratégiách rozvoja ľudských 

zdrojov do roku 2030. Implementácia usmernení Európskej rady je dôkazom o ich uplatnení 

v politike zamestnanosti SR a  správnom smerovaní rozvoja ľudských zdrojov v jednotlivých 

odvetviach hospodárstva. 

Návrhy prezentované sektorovými radami sú aktuálne aj v pandemickej situácii, keď sa zmenili životné 

a pracovné podmienky, a to tak v oblasti dopytu po pracovnej sile, ako aj v oblasti ponuky pracovných 

síl. Dochádza k výrazným zmenám na trhu práce. Pandémia COVID-19 jednak urýchlila digitálnu 

transformáciu, ale zároveň sa prejavil nedostatok digitálnych zručností práve v dobe, keď sa telepráca 

a dištančné vzdelávanie stali realitou.  

Nové formy práce a pracovných režimov, inovačné trendy a moderné technológie prinášajú zvýšené 

nároky na skvalitňovanie systémov celoživotného vzdelávania a všetkých jeho foriem, permanentné  

vzdelávanie a rozvoj vedomostí a zručností počas celého života občanov. Spoločenská situácia prináša 

nové kariérne výzvy a s nimi súvisiacu potrebu nových zručností a ich sústavnú aktualizáciu na úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. 
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V súvislosti s horeuvedenými zmenami je namieste pripomenúť Európsky program v oblasti zručností 

pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktorý má prispieť 

k zvyšovaniu kvalifikácie na báze zlepšovania zručností a rozvoju rekvalifikácie nadobúdaním nových 

zručností.  

Právnym dokumentom EK k uvedenému programu je Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, 

Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov3. V preambule 

dokumentu je vyhlásenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej : „Najlepšou investíciou do našej 

budúcnosti sú investície do ľudí. Zručnosti a vzdelávanie sú motorom konkurencieschopnosti a inovácií 

v Európe. Európa však ešte nie je plne pripravená. Zabezpečím, aby sme využili všetky nástroje 

a prostriedky, ktoré máme k dispozícii a odstránili tento nedostatok.“ 

Celkovo sa program skladá z 12-tich opatrení, ktoré súvisia so zručnosťami. Sú to: 

1. Pakt o zručnostiach; 

2. Posilňovanie informovanosti pre oblasť zručností;  

3. Podpora EÚ pre strategické národné opatrenia na zvyšovanie úrovne zručností; 

4. Návrh odporúčania Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú 

konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť; 

5. Zavádzanie iniciatívy „Európske univerzity“ a zvyšovanie úrovne zručností vedcov; 

6. Zručnosti potrebné na podporu dvojitej transformácie; 

7. Zvýšenie počtu absolventov odborov STEM a podpora podnikateľských a prierezových 

zručností; 

8. Zručnosti pre život; 

9. Iniciatíva týkajúca sa individuálnych vzdelávacích účtov; 

10. Európsky prístup k mikrocertifikátom;  

11. Nová platforma Europass; 

 
 

3   EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu  
a sociálnemu výboru a výboru regiónov zo dňa 1. júla 2020. COM(2020) 274 final. [online]. EUR-Lex, 2020. 
[cit.2020-12-30].Dostupné na internete: EUR-Lex - 52020DC0274 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
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12. Zlepšenie podporného rámca na uvoľňovanie investícií členských štátov a súkromných 

investícií do zručností. 

EK tento dokument prezentovala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa konal od 9. 

novembra 2020 do 13. novembra 2020. Išlo už o jeho piaty ročník, ako iniciatíva EK na zvýšenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy a poskytovanie zručností potrebných k plnohodnotnému osobnému 

a profesionálnemu životu. 

 EK v Pakte pre zručnosti adresovala výzvu kompetentným inštitúciám – zamestnávateľom, sociálnym 

partnerom, verejným orgánom, poskytovateľom vzdelávania, aby spolupracovali a investovali do 

odbornej prípravy pre všetkých v produktívnom veku.  

Pristúpenie k paktu umožní zainteresovaným stranám prístup k poznatkom, informáciám 

a usmerneniam v oblasti financovania a programov EÚ na rozvoj zručností, a to tým, že ponúka 

jednotné kontaktné miesto na úrovni EÚ. V súvislosti s oblasťou financovania možno uviesť finančné 

prostriedky, ktoré sú dostupné v rámci iniciatívy REACT-EU, Európskeho sociálneho fondu plus 

a ďalších programov viacročného finančného rámca (2021 – 2027) a tiež fakt, že zvyšovanie úrovne 

zručností a získavanie nových zručností je jednou z hlavných investičných priorít Mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR. 

Ako hlavný cieľ paktu sa uvádza mobilizácia zdrojov a motivácia všetkých zainteresovaných strán  na 

prijatie konkrétnych krokov na zvyšovanie úrovne zručností a na rekvalifikácie pracovných síl 

spoločným úsilím a tiež na vytvorenie partnerstiev na podporu  zelenej a digitálnej transformácie, ako  

aj stratégie pre miestny a regionálny rast.   

Ako prvé boli oznámené európske partnerstvá v kľúčových priemyselných ekosystémoch, a to 

v oblastiach: 

▪ Automobilový priemysel: ambícia zvýšiť každý rok kvalifikáciu u 5 % pracovných síl, čo sa bude 

vzťahovať na približne 700 000 ľudí v rámci celého ekosystému; 

▪ Mikroelektronika: ambícia zvýšiť úroveň zručností alebo získanie nových zručností u viac ako 

250 000 pracovníkov a študentov v európskych elektronických klastroch (2021 – 2025); 

▪ Letecký obranný priemysel: ambícia zvýšiť každý rok úroveň zručností približne u 6 % pracovných 

síl (200 000 ľudí) a poskytnúť nové zručnosti 300 000 ľuďom, aby mohli vstúpiť do tohto 

ekosystému.   
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Za adekvátnu a významnú treba považovať odozvu zo strany predstaviteľov ministerstiev 

zodpovedných za napĺňanie výziev vrcholných inštitúcií EÚ z oblasti vzdelávania.  Ministri členských 

štátov EÚ, kandidátskych krajín a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí sú  zodpovední za 

odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „OVP“), prejavili záujem riešiť naliehavé otázky súvisiace 

s udržateľnosťou konkurencieschopnosti Európy . Dňa 30. novembra 2020 podpísali Deklaráciu o OVP 

ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu 

(ďalej len „Deklarácia Osnabrück 2020“). 

Predkladatelia Deklarácie Osnabrück 2020 prezentovali dokument ako nový súbor politických opatrení 

v OVP na roky 2021-2025, ktorý má „doplniť a implementovať víziu a strategické ciele formulované 

v odporúčaní Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 

spravodlivosť a odolnosť“. Prehlásili, že cieľom je prispieť k zotaveniu po pandémii COVID 19 a 

podporiť ďalší  rozvoj európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy. 

Prostredníctvom inovatívnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy zameraných na budúcnosť sa 

podporí digitálny a zelený prechod a lepšia zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a stimulácia 

hospodárskeho rastu. 

V aktuálnej situácii, keď ekonomiku štátov a zamestnanosť tak výrazne ovplyvňuje digitalizácia 

a zmena klímy považujú za oprávnenú požiadavku, aby OVP prispievali k strategickým riešeniam,  

k zvládaniu výziev v procese demografických zmien, digitálnych inovácií, pri raste dopytu po 

zručnostiach v odboroch Science, Technology, Engineering, Mathematics (ďalej len „STEM“) a pri 

potrebe neustáleho zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie počas celého pracovného života.  

Predkladatelia dokumentu predpokladajú dynamický rozvoj odborného vzdelávania a prípravy 

v nadväznosti na aktualizáciu Európskej agendy zručností a návrh EK vychádzajúci  z odporúčania Rady 

o odbornom vzdelávaní a príprave. Toto odporúčanie má osobitný význam na uplatňovanie práva na 

kvalitné celoživotné vzdelávanie tak, ako to vyplýva z princípu Európskeho piliera sociálnych práv.  

Deklarácia Osnabrück 2020 je na roky 2021-2025 zameraná na štyri hlavné oblasti, a to: 

1. Odolnosť a excelentnosť prostredníctvom kvalitného, inkluzívneho a flexibilného OVP; 

2. Vytvorenie novej kultúry celoživotného vzdelávania – význam ďalšieho vzdelávania 

a digitalizácie; 

3. Udržateľnosť – zelený odkaz v OVP; 
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4. Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy a medzinárodné OVP. 

Predkladatelia v rámci svojho vyhlásenia zdôrazňujú základné zásady, medzi nimi zohľadnenie 

sociálneho dialógu a potrebu silného partnerstva vrátane sociálnych partnerov, potrebu udržiavania 

vysoko kvalitného učňovského vzdelávania, zabezpečenie rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie 

vrátane prechodu z počiatočného odborného vzdelávania do ďalšieho odborného vzdelávania 

a prípravy.  

Ďalším významným dokumentom je Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) pre 

udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť4, ktorý prijala 24.11.2020 Rada 

Európskej únie. Nadväzuje na európske dokumenty podporujúce vzdelávanie, vrátane vzdelávania 

dospelých vo všetkých jeho formách – formálnom, neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa. 

Plán implementácie odporúčania na úrovni členských štátov pripravil tripartitný poradný orgán EK pre 

OVP a vzdelávanie dospelých. 

Implementácia na vnútroštátnej úrovni 

Na vykonávanie Odporúčania o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú 

konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na vnútroštátnej úrovni sa bude nadväzovať 

prostredníctvom vykonávacích plánov, ktoré členské štáty predložia do 18 mesiacov od prijatia OVP 

(do 31.mája 2022). 

Navrhuje sa, aby implementácie boli štruktúrované okolo šiestich zoskupení reforiem uvedených 

v odporúčaní o OVP: 

▪ Odborné vzdelávanie a príprava sa rýchlo prispôsobujú zmenám na trhu práce; 

▪ Flexibilita a možnosti postupu sú v jadre odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Odborné vzdelávanie a príprava sú motorom inovácie a rastu a pripravujú sa na digitálne a 

zelené prechody a povolania, ktoré sú veľmi žiadané; 

 
 

4 https://okvalite.sk/odporucanie-o-odbornom-vzdelavani-a-priprave-pre-udrzatelnu-

konkurencieschopnost-socialnu-spravodlivost-a-odolnost-2020/ 

 

 

https://okvalite.sk/odporucanie-o-odbornom-vzdelavani-a-priprave-pre-udrzatelnu-konkurencieschopnost-socialnu-spravodlivost-a-odolnost-2020/
https://okvalite.sk/odporucanie-o-odbornom-vzdelavani-a-priprave-pre-udrzatelnu-konkurencieschopnost-socialnu-spravodlivost-a-odolnost-2020/
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▪ Odborné vzdelávanie a príprava je atraktívnou voľbou založenou na modernom a 

digitalizovanom zabezpečení odbornej prípravy / zručností; 

▪ Odborné vzdelávanie a príprava podporuje rovnosť príležitostí; 

▪ Odborné vzdelávanie a príprava vychádza z kultúry zabezpečovania kvality;  

Implementačné plány by mali obsahovať aj prierezové prvky, ako sa uvádza v odporúčaní OVP, 

týkajúce sa nasledovného: 

▪ udržateľné partnerstvá v oblasti riadenia odborného vzdelávania a prípravy na národnej, 

regionálnej a sektorovej úrovni, do ktorých sú zapojené všetky príslušné zainteresované strany; 

▪ využívanie európskych nástrojov transparentnosti, ako sú EQF, ECTS, Europass, ESCO, Core 

Profiles; 

▪ využívanie finančných prostriedkov a nástrojov Európskej únie. 

Okrem prehľadu plánovaných reforiem odporúčaní v oblasti odborného vzdelávania a prípravy by 

národné implementačné plány mali naznačovať aj to, ako sa do roku 2025 dokončia konkrétne 

opatrenia z Osnabrückskej deklarácie. 

Na základe diskusie v ACVT  Komisia pripraví spoločný vzor implementačných plánov v spolupráci s 

Cedefop a ETF a po konzultácii s ACVT Bureau.  

Implementačné plány by mali byť predložené Komisii do 31. mája 2022 príslušnými generálnymi 

riaditeľmi pre odborné vzdelávanie a prípravu. Navrhuje sa, aby ich analyzoval Cedefop (a ETF v 

prípade, že sa kandidátske krajiny rozhodnú pripojiť k implementácii odporúčania o OVP ). Týmto sa 

stanoví základ pre nasledujúce ročné monitorovanie. Ich analýza bude prezentovaná na ACVT / DGVT”. 

Pretože plány implementácie budú pripravené až v máji 2022, malo by sa počítať s prechodným 

opatrením pre monitorovanie na obdobie 2021-2022. 

 Národný rozmer v zmysle aktuálnych rokovaní vlády SR v sledovanom období, 

záväzných právnych aktov EK a ďalších európskych a nadnárodných inštitúcií 

V druhom polroku 2020 členské štáty EÚ intenzívne hľadali vlastné prístupy na vyrovnanie sa so 

závažnými ekonomickými dopadmi krízy spojenej s pandémiou COVID-19. Priamo to súviselo 

s možnosťami návrhu viacročného finančného rámca EK na roky 2021 – 2027 a jeho nadstavby Nástroja 
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EÚ pre budúce generácie. Taký bol aj prístup SR, ktorá analyzovala návrhy EK s cieľom optimalizácie 

rozpočtu SR a čerpania finančných prostriedkov  podľa nastavených pravidiel.  Prioritne to bol zámer 

na vypracovanie štrukturálnych reforiem v rámci Plánu obnovy, v zmysle Partnerskej dohody na 

využívanie štrukturálnych a investičných fondov, plánu na využívanie Fondu pre spravodlivú 

transformáciu, avšak aj výhodných pôžičiek v súlade so stanovenými pravidlami pre tento finančný 

nástroj.  

Koncom septembra 2020 sa uskutočnili rokovania prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra financií 

Eduarda Hegera, na ktorých sa potvrdil prienik ich návrhov reforiem v oblasti ochrany klímy, investícií 

do reforiem vzdelávacích obsahov, inkluzívneho vzdelávania, do inovácií vedy, kvality vysokých škôl, 

ale aj do obnovy systému rekvalifikácií.  

Nasledovalo zverejnenie dokumentu s názvom Moderné a úspešné Slovensko, a to dňa 5. októbra 

2020. Išlo o prezentovanie ôsmich hlavných oblastí, do ktorých autori navrhovali upriamiť smerovanie 

prostriedkov z Plánu obnovy a fondov EÚ. Podpredseda vlády a minister financií SR pritom 

zdôrazňoval, že ide o súhrn navrhovaných reforiem na výber priorít. Vyslovil presvedčenie, že 

Slovensko tak speje k takému vzdelávaniu, ktoré bude priťahovať mladých ľudí, pretože budú vedieť, 

že ich pripraví na život.  

Dokument k predstaveným reformám bol predložený do širokej verejnej diskusie. Reformná oblasť 

Vzdelávanie, Trh práce a sociálna udržateľnosť, ale aj ďalšie zaujali aj odborné tímy NP SRI a boli 

podnetom pre expertov pôsobiacich v sektorových radách na zapojenie sa do uvedenej diskusie. Ich 

podnety a návrhy sú zaznamenané v časti 1.2.1 tejto správy. 

Svoje názory a návrhy vyjadrovali aj predstavitelia politických strán. Napr. Strana Za ľudí 29. októbra 

2020 informovala o Pláne obnovy, ktorým chce posunúť Slovensko „od montážnej dielne k znalostnej 

ekonomike“. Ako cestu na dosiahnutie tohto cieľa uvádzala využitie plánu obnovy na splnenie 

predpokladov na transformáciu a investovanie do reforiem, ktoré krajinu posúvajú k ekonomike 

budúcnosti. Uviedla tiež nástroje na realizáciu svojho návrhu, a to: 

▪ Vzdelané Slovensko; 

▪ Moderné Slovensko; 

▪ Inovatívne Slovensko. 
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Vzdelané Slovensko   -    Školstvo  

Ako prioritný nástroj sa v dokumente uvádza vzdelanie - vzdelanie ako investícia do budúcnosti pre 

kvalitnejší život detí, všetkým deťom má dať šancu, aby boli úspešní a šťastní. 

Na uskutočnenie tohto cieľa sa predpokladá realizácia nasledovných opatrení: 

▪ Diferenciácia vysokých škôl podľa zamerania; 

▪ Kurikulárna reforma (zmena obsahu vzdelávania a zmena foriem a metód výuky – kritické 

myslenie, digitálne zručnosti); 

▪ Dobudovanie kapacít materských škôl.  

Vzdelané Slovensko   -    Veda a výskum  

V tomto návrhu ide o dosiahnutie inovačných zámerov, na čo sú nevyhnutné partnerstvá medzi 

zamestnávateľmi a akademickou obcou. Potvrdzuje to ohrozenie viac ako 34 % pracovných miest na 

Slovensku automatizáciou. 

V súvislosti s návrhom sa predpokladajú najmä nasledovné opatrenia: 

▪ Transformácia SAV; 

▪ Prepojenie inovačných centier.  

Moderné Slovensko – Digitálna transformácia 

Aby digitalizácia dávala možnosť efektívne komunikovať so štátom a slúžila aj na rozvoj nových odvetví 

je potrebné zabezpečiť takú infraštruktúru, ktorá umožní využitie digitálnych technológií, zabezpečenie 

digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva, pričom je nevyhnutná aj bezpečnosť digitálneho 

prostredia. To spolu vytvára základ digitálnej transformácie krajiny na modernú spoločnosť.  

Cestu k dosiahnutiu tohto cieľa predstavujú nasledovné návrhy opatrení: 

▪ Digitálne diaľnice – pripojenie domácností na vysokorýchlostný internet;  

▪ Štát v mobile a zlepšenie digitálnych služieb štátu pre občanov; 

▪ Digitálna ekonomika a digitálne inovácie;  

▪ Bezpečné digitálne prostredie .  
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Moderné Slovensko – Zelená krajina 

Keď chce Slovensko patriť medzi moderné štáty, je potrebné tiež zabezpečiť prijatými opatreniami 

spomalenie globálneho otepľovania, čistý vzduch a ďalšie atribúty zelenej krajiny.    

Predpokladajú sa nasledovné návrhy opatrení: 

▪ Vytvorenie infraštruktúry dobíjacích staníc pre inovatívne formy mobility;  

▪ Vytvorenie inteligentnej siete s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie; 

▪ Postavenie stanice Filiálka. 

Inovatívne Slovensko – Spravodlivý štát  

Spravodlivý štát, a to je štát bez krádeží, úplatkov a bez mafie. 

Na dosiahnutie takéhoto spravodlivého štátu sa navrhujú nasledovné opatrenia: 

▪ Implementácia súdnej mapy;  

▪ Zefektívnenie zaistenia majetku. 

Inovatívne Slovensko – Rozviazanie rúk inovátorom   

S  transformáciou Slovenska na inovatívne priamo súvisia oblasti právneho poriadku štátu – jeho normy 

a zákony, podporujúce technologickú revolúciu a praktické nové technológie.  

S inovatívnou transformáciou sa spájajú nasledovné návrhy opatrení: 

▪ Daňová reforma; 

▪ Vymenovanie „šerpu“ vlády pre reguláciu nových odvetví;  

▪ Podpora vedy a výskumu a investície do nových technológií.  

Vyzdvihnúť treba aktivity a opatrenia ústredných orgánov štátnej správy, napr. Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len “MPSVR SR”), Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len ,MH SR”), 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) a ďalších 

prijaté do slovenského právneho poriadku v záujme udržania pracovných miest a 

konkurencieschopnosti krajiny v krízovej situácii. 
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Napr. minister práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie vlády SR dňa 21.10.2020 

Koncepciu  zavedenia režimu skrátenej práce “Kurzarbeit”.  

Koncepcia počíta s tým, že z nového poistného fondu Sociálnej poisťovne sa majú nahrádzať náklady 

zamestnávateľa na zamestnanca v pomere 60 % štát a 20 % zamestnávateľ, pričom 20 % má 

predstavovať zníženie mzdy zamestnanca. Ako základná podmienka je obmedzenie prevádzkovej 

činnosti, ktoré musí nastať na základe vonkajších dočasných faktorov, ktoré zamestnávateľ nemôže 

ovplyvniť a v dôsledku toho nemôže prideliť prácu v rozsahu najmenej 10 % fondu pracovného času 

najmenej jednej tretine zamestnancov.  

MPSVR SR v zložitej pandemickej situácii poskytlo verejnosti informácie o možnostiach absolventov 

škôl zorientovať sa objektívne v aktuálnych podmienkach na slovenskom trhu práce, ako aj 

v nadchádzajúcom období. Dňa 1.12.2020 ministerstvo s organizáciou Trexima, Bratislava uskutočnilo 

seminár pre verejnosť o aktuálnych a budúcich výzvach na trhu práce v rámci národného projektu 

„Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“5. Prednášky expertov boli zverejnené aj na 

https://www.trendyprace.sk/sk/prezentacie. 

Experti poukázali na „trhové“ princípy trhu práce. Ak je na trhu nedostatok absolventov niektorých 

študijných odborov rastie ich mzda, uplatnenie sa a nastáva pokles ich nezamestnanosti, čo zvyšuje 

motiváciu budúcich pracovných síl k výberu vzdelávania práve pre tieto oblasti. Neuspokojivé 

uplatnenie prináša pokles záujmu o štúdium. 

Cieľom národného projektu je vybudovať informačné zdroje o vývoji a trendoch na trhu práce, 

zabezpečiť ich v takej forme a kvantite, aby im cieľové skupiny (rodičia, žiaci, výchovní poradcovia) 

rozumeli a v nadväznosti na to sa rozhodovali o svojom ďalšom kariérnom rozvoji.  

V programe boli prezentované nasledovné témy: 

1. Pandémia a jej vplyv na trh práce; 

2. Uplatnenie absolventov;      

 
 

5  MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce.. 
[online]. 2020 [cit. 2021-01-02]. Dostupné na internete: Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce - 
MPSVR SR (gov.sk)  
 

https://www.trendyprace.sk/sk/prezentacie
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/seminar-k-aktualnym-buducim-vyzvam-trhu-prace.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/seminar-k-aktualnym-buducim-vyzvam-trhu-prace.html
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3. Prognózy vývoja na trhu práce v SR.   

Prezentácia Pandémia a jej vplyv na trh práce informovala o vplyve pandémie COVID-19 na slovenský 

trh práce v I. polroku 2020, o odvetviach hospodárstva s najvýraznejším negatívnym, ako aj pozitívnym 

dopadom z hľadiska zamestnanosti. Bolo tiež uvedené, ktoré zamestnania boli najviac ohrozené 

pandémiou a v ktorých regiónoch Slovenska zaniklo najviac pracovných miest.  

V téme Uplatnenie absolventov bol uvedený prehľad o situácii v uplatňovaní absolventov stredných 

a vysokých škôl (vzorka 20 000), vrátane tých, ktorí odišli za uplatnením do zahraničia. Prezentované 

boli aj mzdové očakávania a realita u absolventov stredných, ako aj vysokých škôl a informácie 

o najlepšie a najhoršie zarábajúcich absolventoch. Pripojený bol aj link na získanie podrobnejších, resp. 

konkrétnych informácií o zárobkoch absolventov príslušných študijných a učebných odborov 

(www.uplatnenie.sk). 

Prognózy vývoja na trhu práce predstavujú smery trhu práce v budúcnosti, súvisiace zmeny 

v odvetvovej štruktúre zamestnanosti, potrebu trhu práce, najžiadanejšie zamestnania a očakávania 

v horizonte 20 a viac rokov.  

Dňa 4.12.2020 sa konal nadväzujúci workshop formou videokonferencie, v rámci ktorého experti 

odpovedali záujemcom na otázky súvisiace s aktuálnymi témami slovenského trhu práce 

a predpokladaným ďalším vývojom.     

MIRRI SR vyvíja výrazné úsilie v digitálnej agende, o čom svedčí aj jeho zámer na vybudovanie 

Národného superpočítačového centra (ďalej len „NSCC“)6. Ministerstvo pritom spolupracovalo 

s Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied a so združením Inovácie pre digitálnu 

infraštruktúru.   

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyjadrila presvedčenie 

o dôležitosti odvážnych inovácií pre budúcnosť Slovenska, pričom za významný nástroj pri ich 

zavádzaní považuje superpočítače7. Práve vznik NSCC umožní ich využívanie aj v oblasti podnikania, 

výskumu a verejného sektora, čo zabezpečí konkurencieschopnosť slovenských firiem na lokálnej 

 
 

6   www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/ministerka-remisova-superpocitace-budu-pomahat-
slovenskym-firmam-aj-verejnemu-sektoru/ 

7        Superpočítač je vysokovýkonný počítač, ktorý zvládne viac ako jeden bilión výpočtov za sekundu. 

http://www.uplatnenie.sk/
http://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/ministerka-remisova-superpocitace-budu-pomahat-slovenskym-firmam-aj-verejnemu-sektoru/
http://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/ministerka-remisova-superpocitace-budu-pomahat-slovenskym-firmam-aj-verejnemu-sektoru/
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i globálnej úrovni. Do jeho náplne má patriť podpora projektov a investícií v oblasti vysokovýkonných 

výpočtov, praktických skúseností výskumníkov, aj malých a stredných podnikov v oblasti 

superpočítačov, a tiež rozvoj infraštruktúry superpočítačov. 

MIRRI SR, ako gestor dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030) 

pripravuje na rokovanie vlády SR jeho aktuálnu verziu8. Aktualizácia súvisí so situáciou vyvolanou 

pandémiou COVID-19, ktorá má veľmi nepriaznivý dopad na regióny. 

Vznik dokumentu je plnením záväzku SR voči Organizácii spojených národov formou implementácie 

agendy udržateľného rozvoja 2030 do slovenských podmienok. Medzi šesť národných priorít v zmysle 

dokumentu patria: vzdelanie, environmentálne udržateľná ekonomika, znižovanie chudoby, rozvoj 

regiónov, právny štát a zdravie obyvateľstva. 

Štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký v súvislosti so Stratégiou Slovensko 2030 pripomína 

potrebu zapojenia tak národnej, ako aj regionálnej a miestnej samosprávy do riadenia, pretože regióny 

sú vykonávateľmi aktivít a rozhodnutí o efektivite strategických opatrení.  

December 2020 bol obdobím viacerých významných odborných podujatí a udalostí, ktoré významne 

ovplyvňujú celospoločenské dianie v čase pandémie a poskytujú priestor na zabezpečenie 

informovanosti odbornej a laickej verejnosti o prístupe ústrednej štátnej  správy k riešeniu otázok s 

ňou súvisiacich. 

Stredobodom celospoločenského významu bol Plán obnovy a odolnosti, ktorý musí SR vo finálnej 

forme predložiť EK do 30. apríla 2021.  

Plán obnovy a odolnosti má obsahovať: 

▪ Súbor reforiem na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska; 

▪ Riešenie výziev odporúčaných EK; 

▪ Príspevok k tvorbe pracovných miest, hospodárskej a sociálnej odolnosti; 

▪ Podporu zelenej a digitálnej transformácie krajiny. 

 
 

8      MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR. Aké bude Slovensko v roku  
2030 ? [online]. 2020 [cit. 2021-01-02]. Dostupné na internete: www.mirri.gov.sk/aktuality/regionalny-
rozvoj/ake-bude-slovensko-v-roku-2030-strategicky-plan-ministerstva-zohladnuje-pandemiu/ 

http://www.mirri.gov.sk/aktuality/regionalny-rozvoj/ake-bude-slovensko-v-roku-2030-strategicky-plan-ministerstva-zohladnuje-pandemiu/
http://www.mirri.gov.sk/aktuality/regionalny-rozvoj/ake-bude-slovensko-v-roku-2030-strategicky-plan-ministerstva-zohladnuje-pandemiu/
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Plán obnovy a odolnosti poskytne príležitosť  na vysporiadanie sa SR s reformnými a investičnými dlhmi 

a zároveň jej napredovanie. 

Finalizácii dokumentu Plán obnovy pre EK predchádzali viaceré diskusie a rokovania jeho 

koordinátorov:  

▪ Dňa 1.12.2020 – konzultačný proces s poslancami Európskeho parlamentu; 

▪ Dňa 4.12.2020  a 8.12.2020 – rokovanie MF SR s predsedami samosprávnych krajov a so 

zástupcami občianskych združení; 

▪ Dňa 11. 12. 2020 predseda vlády SR Igor Matovič po návrate zo summitu Európskej rady v Bruseli 

informoval o dosiahnutí dohody členských štátov o viacročnom finančnom rámci EÚ a fonde 

obnovy a o odblokovaní prostriedkov pre jednotlivé štáty. Pripomenul, že nastal čas predstaviť 

plán obnovy aj za Slovensko.  

Informoval aj o finálnej dohode  týkajúcej sa klimatických zmien, spočívajúcej v znížení emisií 

o 55 %. Na summite tlmočil petíciu Slovenska, ktorá počítala s vyšším cieľom. Z jadrových zdrojov 

Slovensko vyrába druhé najväčšie množstvo elektriny a po dostavbe Mochoviec bude možné 

predbehnúť aktuálneho lídra – Francúzsko. Vďaka investovaniu do ekologickejších technológií 

sa EÚ môže stať ekologickým lídrom sveta.   

▪ Dňa 15.12.2020 pripravilo MF SR spolu so Zastúpením EK na Slovensku  verejnú online diskusiu 

k Plánu obnovy a odolnosti vo forme štyroch panelových diskusií s tematickým zameraním. 

Oficiálne zahájenie sa uskutočnilo za prítomnosti podpredsedu vlády SR a ministra financií 

Eduarda Hegera a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika. 

V panelových diskusiách pozvaní odborníci diskutovali na kľúčové témy. Generálna riaditeľka 

Sekcie Plánu obnovy Lívia Vašáková zdôraznila fakt, že až 37% z celkovej alokácie 5.84 miliárd 

eur  pre Plán obnovy je určených na klimatické projekty. Experti venovali pozornosť aj potenciálu 

plánu pre oblasť školstva a vedy, zdravotníctva, verejnej správy, podnikateľského prostredia 

a digitalizácie, ktorej prioritné miesto potvrdzuje skutočnosť, že je pre ňu vyhradené z celkovej 

alokácie 20 %. 

Po odborných panelových diskusiách nasledovala politická debata, v ktorej vystúpil predseda 

vlády SR Igor Matovič a podpredseda vlády Eduard Heger. Igor Matovič označil prostriedky Plánu 

obnovy za „možnosť aspoň čiastočne dobehnúť zameškané.“  
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Vo vystúpení Eduarda Hegera dominovala úloha reforiem, pretože „Práve reformami vieme 

naštartovať zvrátenie trendu, do ktorého sme sa, ako Slovensko, dostali tým, že sme sa začali 

odkláňať od vyspelých krajín.“  

▪ Dňa 22.12.2020 odoslalo MF SR komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti9 Európskej komisii. 

Plán obnovy zabezpečuje pre SR 5,84 miliardy EUR na oblasti, ktoré potrebujú reformy 

a investície. Ide o tie oblasti, ktoré sú dlhodobo požadované aj EK.  

Zo štruktúry návrhu vyplýva, že oblasti sa v dokumente členia na komponenty, ku ktorým sú stanovené 

ciele, investície a reformy.  

Dokument je prvým návrhom priorít SR. V nasledujúcich týždňoch sa bude zabezpečovať  dolaďovanie  

finálneho dokumentu s EK. Zároveň sa v dokumente uvádza, že “Alokácia investícií sa môže vo finálnej 

verzii zmeniť po konzultáciách s Európskou komisiou, rozpracovaní komponentov a posúdení 

implementačných rizík”.  

Predkladatelia návrhu jednoznačne vyjadrili pravidlá na výber kľúčových opatrení dokumentu. Každý 

návrh bol podrobený tzv. skúške správnosti založenej na odpovediach na nasledujúce otázky:  

Prispeje opatrenie k obnoveniu zdravého rastu životnej úrovne, kvality života a dobiehania 

vyspelých krajín? Bude vďaka nemu ekonomika inovatívnejšia, štát modernejší a krajina zdravšia?  

Podľa predloženého návrhu, z balíka európskych financií sa počíta so zabezpečením piatich oblastí, 

ktorými sú reformy a investície na riešenie kľúčových problémov ekonomiky a najvýznamnejších 

spoločenských výziev. Sú to:  

▪ Lepšie vzdelanie pre každého – 850 mil. EUR; 

▪ Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko – 700 mil. EUR; 

▪ Zelené Slovensko – 1 900 mil. EUR; 

▪ Zdravý život pre každého – 1 450 mil. EUR; 

▪ Efektívny štát a digitalizácia – 945 mil. EUR.  

 
 

9 www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/predstavujeme-dalsie-detaily-planu-obnovy.html 
 

http://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/predstavujeme-dalsie-detaily-planu-obnovy.html
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V oblasti Lepšie vzdelanie pre každého (t. j. z 850 mil. EUR) je určené na nasledujúce komponenty: 

▪ Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti – 150 mil. EUR; 

▪ Vzdelávanie pre 21. storočie – 450 mil. EUR; 

▪ Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 200 mil. EUR; 

▪ Podpora celoživotného vzdelávania, najmä však digitálnych zručností – 50 mil. EUR. 

Na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti Slovenska je určených 700 mil. EUR, z toho na 

komponenty: 

▪ Veda, výskum, inovácie a digitálna ekonomika – 600 mil. EUR; 

▪ Udržanie a prilákanie talentov – 100 mil. EUR.   

S najvyšším podielom sa v návrhu počíta pre oblasť Zelené Slovensko (1 900 mil. EUR) a v rámci neho 

na komponenty:  

▪ Obnoviteľné zdroje a energetické siete – 100 mil. EUR; 

▪ Zelená obnova budov – 700 mil. EUR; 

▪ Modernizácia železníc – 700 mil. EUR; 

▪ Dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá – 400 mil. EUR. 

Druhý najvyšší balík je navrhovaný  pre oblasť Zdravý život pre každého (1 450 mil. EUR), v tom na 

komponenty: 

▪ Ústavná a akútna starostlivosť – 1 100 mil. EUR; 

▪ Starostlivosť o duševné zdravie – 100 mil. EUR; 

▪ Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – 250 mil. EUR. 

Návrh na financovanie oblasti Efektívny štát a digitalizácia vyčleňuje 945 mil. EUR, z toho na 

komponenty: 

▪ Zlepšenie  podnikateľského prostredia – 60 mil. EUR; 

▪ Reforma justície – 200 mil. EUR; 

▪ Opatrenia proti korupcii a pre bezpečnejšie Slovensko – 200 mil. EUR; 

▪ Tzv. Štát v mobile, rýchly internet a kybernetická bezpečnosť – 485 mil. EUR. 
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Výber piatich oblastí pre reformy a investície ovplyvnilo porovnanie výsledkov SR oproti priemeru EÚ. 

Ako je známe, Slovensko najviac zaostáva vo vzdelávaní, vede, výskume, inováciách a zdraví, pričom 

EK opakovane zdôrazňuje potrebu reforiem v týchto oblastiach. Je tiež nesporné, že efektívna verejná 

správa a digitalizácia významne ovplyvňujú kvalitu života a podnikateľské prostredie. V neposlednom 

rade jedným zo zdrojov hospodárskeho rastu  je rozvoj zelených inovácií. 

Všetky horeuvedené kľúčové oblasti návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR majú priamu väzbu na výzvy 

a špecifické úlohy, ktoré považujú za nevyhnutné riešiť v ekonomickom záujme sektorov hospodárstva 

SR sektorové rady NP SRI. 

V návrhu dokumentu je obzvlášť významná preambula – odôvodnenie smerovania finančných 

prostriedkov do oblasti Lepšie vzdelanie pre každého, ktoré znie: “…aby z našich detí vyrastali vzdelaní 

profesionáli, ktorí sa vedia uplatniť na pracovnom trhu a vytvárajú hodnoty, za ktoré sú dobre 

ohodnotení a ktoré ich napĺňajú.“ Je tu vyjadrená principiálna téza politiky zamestnanosti 

prioritizovaná aj v projekte SRI.  

V štruktúre kľúčových informácií uvádzaných v návrhu dokumentu k oblasti Lepšie vzdelanie pre 

každého majú významné miesto reformy, medzi ktoré patria: 

▪ Prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám žiakov prostredníctvom poradní a 

podporných tímov, napríklad školských asistentov a psychológov; 

▪ Pomoc zaostávajúcim žiakom, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, pri 

prestupe na strednú školu, podpora desegregácie; 

▪ Zmena obsahu vzdelávania smerom od memorovania ku kritickému mysleniu a získavaniu 

zručností nevyhnutných pre trh práce v 21. storočí. Vyžaduje si to aj moderný prístup k príprave 

a vzdelávaniu učiteľov; 

▪ Zmena riadenia univerzít; 

▪ Koncentrácia excelentných vzdelávacích pracovísk (najmä v Bratislave a Košiciach); 

▪ Pravidelné nezávislé hodnotenie výskumnej činnosti; 

▪ Vyšší dôraz na výkon vo financovaní vysokých škôl; 

▪ Obsadzovanie funkčných miest, vrátane akademikov zo zahraničia; 

▪ Príprava komplexnej stratégie podpory celoživotného vzdelávania za účasti kľúčových aktérov, 

najmä zamestnávateľov. 
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Pracovná skupina na prípravu Plánu obnovy pre oblasť vzdelávania (jej členom bol aj zástupca Aliancie 

sektorových rád) sa podieľala na formulovaní Komponentu 810: Podpora celoživotného vzdelávania, 

najmä digitálnych zručností.  

V oblasti celoživotného vzdelávania ide o zameranie na vzdelávanie dospelých s cieľom podporovať 

aktivitu jednotlivcov k učeniu sa počas celého života, najmä na rozvoj digitálnych zručností dospelých, 

vrátane špecifických skupín (seniori, zamestnanci štátnej správy a samosprávy). Úzko to súvisí s 

oblasťou Pracovné miesta a rast, keďže vďaka rozvoju ďalšieho vzdelávania dospelých budú jedinci 

schopní flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce, najmä u povolaní ohrozených automatizáciou.  

Nadobúdanie nových zručností je podmienkou vzniku nových odvetví a prechodu od priemyselnej ku 

znalostnej ekonomike.  

Stratégia celoživotného vzdelávania bude vytvorená a predložená na schválenie vládou do konca roka 

2021 s cieľmi pre 10-ročný cyklus. 

S reformami v oblasti vzdelávania priamo korešponduje plán opatrení, ktorými chce MŠVVaŠ SR do 

konca volebného obdobia na Slovensku dosiahnuť modernizáciu školstva. Minister Branislav Gröhling 

v pláne na rok 202111 v oblasti Digitalizácia uviedol, že “Cieľom ministerstva je dostať do škôl digitálne 

technológie, ktoré si budú môcť požičať žiaci aj učitelia a naučiť žiakov rozumne a zodpovedne narábať 

s digitálnymi technológiami.” Na dosiahnutie tohto cieľa počíta so zabezpečením počítačov a tabletov, 

vytvorením pozície “koordinátor digitálnych technológií”, nájdením možností na zrýchlenie pripojenia 

na internet, podporou elektronickej formy externých testov, rozvojom EDU TV. 

V oblasti Vysoké školstvo dominujú nasledovné kľúčové zmeny: 

▪ nová metodika financovania vysokých škôl, 

▪ funkčné miesta docentov a profesorov, 

▪ výkonnostné zmluvy, 

▪ skrátenie externého štúdia, 

▪ zlučovanie vysokých škôl.  

 
 

10 Pracovná skupina na prípravu Plánu obnovy pre oblasť vzdelávania 
11https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plany-do-buduceho-roka  

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plany-do-buduceho-roka
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Z uvedených kľúčových zmien je významné napr. skrátenie externého štúdia na úroveň denného (3+2 

roky) oproti aktuálnemu 7- ročnému. Cieľom je motivácia pracujúcich k doplneniu, či rozšíreniu svojho 

vzdelania. Zlučovanie VŠ, t.j. podpora veľkých a silných VŠ má pritiahnuť odborné kapacity a 

konkurovať aj zahraničným VŠ. 

V oblasti Veda a výskum sa, okrem iného, počíta s novými programami na podporu vedy a výskumu, 

medzi ktoré patrí napr. program na zapojenie mládeže na úrovni SŠ a ZŠ do vedeckých projektov – 

podpora prírodovednej gramotnosti, podpora STEM projektov, ako aj podpora štúdia STEM odborov 

na VŠ.  

Aj Plánu obnovy a odolnosti venovala pozornosť v novoročnom príhovore prezidentka SR Zuzana 

Čaputová, ktorá vyzvala ku vzájomnej zomknutosti pri napĺňaní cieľov rozvoja ekonomiky 

a skvalitňovaní životných podmienok občanov SR v roku 2021. “Potrebujeme spojiť sily, aby sme 

nepremárnili bezprecedentnú pomoc v podobe fondu obnovy. Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich 

rokoch môžeme získať z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky 

krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej odolnosti. Pred nami je rok, keď sa musíme 

nielen postaviť na nohy, ale aj správne vykročiť. 

Vydajme sa cestou kvalitného a dostupného vzdelania pre všetkých. Deti, ktoré zažili najväčšiu krízu 

vo vzdelávaní si zaslúžia zažiť aj najväčšiu zmenu nášho školstva k lepšiemu. Pusťme sa do obnovy 

našej ekonomiky. Bude si to vyžadovať investície do inovácií a nových technológií, tak poďme 

pozdvihnúť to, čo je v tejto oblasti kvalitné a dostaňme to na svetovú úroveň. Stanovme si konkrétne 

kroky k napĺňaniu klimatických cieľov, pretože len samotné ciele nestačia. Potrebujeme spraviť 

ochranu životného prostredia súčasťou našich každodenných životov.” 

1.2  Činnosť Aliancie sektorových rád 

1.2.1 Prehľad aktuálnych podnetov a návrhov sektorových rád do verejnej diskusie 

k Národnému integrovanému reformnému plánu Moderné a úspešné Slovensko 

Odborné tímy NP SRI pod koordináciou Aliancie sektorových rád (ďalej len „Aliancia“) 

v predchádzajúcich realizačných fázach projektu sústreďovali svoju pozornosť na tvorbu sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy v jednotlivých odvetviach 

hospodárstva. Vznikli tak adresné výzvy sformulované odborníkmi, predovšetkým zo 

zamestnávateľského prostredia, s cieľom akceptovať požiadavky a návrhy na podporu zvýšenia 
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pridanej hodnoty kvalifikovanej práce v akčných plánoch ministerstiev, ale aj v dokumente kľúčového 

významu, ktorým je Plán obnovy.   

MF SR predstavilo 4. 10. 2020 dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko12, ktorý minister 

financií Eduard Heger uviedol ako reformné menu, víziu a zosumarizovanie hlavných problémov 

a ponuku ich riešení. 

Po zverejnení dokumentu sa otvorila široká verejná diskusia so zámerom komunikovať pre verejnosť 

ciele, ale aj nástroje na zásadný posun Slovenska vpred, prostredníctvom veľmi potrebných reforiem 

a správne nasmerovaných investícií. Zrozumiteľná komunikácia cieľov, nástrojov a opatrení pre 

verejnosť sa považuje za predpoklad zabezpečenia takého posunu. 

Z iniciatívy Aliancie sektorových rád bol daný podnet sektorovým radám, aby vyjadrili svoje postoje, 

návrhy a podnety na avizovanom emailovom linku planobnovy@mfsr.sk určenom na pripomienkové 

konanie k zverejnenému dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. 

Tajomníci sektorových rád v mesiacoch október – november 2020 oslovovali celé členské základne 

sektorových rád, vybraných expertov, resp. nabádali na vytvorenie pracovných skupín na formuláciu 

pripomienok, návrhov a podnetov v záujme objektívneho monitoringu problémov jednotlivých odvetví 

hospodárstva vyžadujúcich reformy a zmeny. Cieľom bolo posúdiť kompetentnými zástupcami 

segmentov celého hospodárstva, či je dokument komplexný a upozorniť na prípadné neuspokojivo 

pokryté oblasti, ktoré majú zásadný význam.   

Viaceré sektorové rady zaujali zodpovedný postoj k nastolenej úlohe. K obsahu dokumentu sa 

vyjadrovali formou pripomienok, listov expertov, inštitúcií, resp. stanovísk za príslušnú sektorovú radu 

ako celok. V nasledujúcom texte sú zaznamenané postoje, návrhy a podnety členov sektorových rád 

k obsahu dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu   

Z iniciatívy Sektorovej rady pre stavebníctvo sa dňa 19.11.2020 uskutočnila online debata s vybranými 

externými odborníkmi, ktorí s dokumentom Moderné a úspešné Slovensko intenzívne pracovali 

 
 

12 MINISTERSTVO FINANCIÍ SR. Moderné a úspešné Slovensko [online]. 2020. [cit. 2021-01-02]. Dostupné na 
internete: www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy 

mailto:planobnovy@mfsr.sk
http://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy
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a formulovali pripomienky k dokumentu predloženému priamo na MF SR. Účastníci pozitívne hodnotili 

existenciu a aktivity Aliancie sektorových rád. Odporúčali kľúčové témy nevyhnutné v dokumente, 

ktoré by boli výzvou pre MF SR a zároveň ponukou Aliancie na expertnú výpomoc pri spracúvaní tém 

v dokumente Plán obnovy. V debate boli sfinalizované nasledovné témy: 

▪ Digitalizácia priemyslu a sektorov; 

▪ Celoživotné vzdelávanie so zameraním na digitálne zručnosti; 

▪ Podpora inovačného prostredia. 

Z popisov expertov k uvedeným témam možno uviesť príspevok pod názvom „Prečo potrebuje 

slovenský priemysel digitalizovať?”, ktorý je súčasťou Prílohy č. 7 Informácie tajomníka Sektorovej rady 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktorá tvorí prílohu tejto priebežnej správy.  

V súvislosti s horeuvedenými kľúčovými témami z postrehov, postojov a návrhov uvedenej sektorovej 

rady vyplýva, že: 

▪ Vzdelávanie dospelých, ktoré je v čase rýchlych, očakávaných zmien veľmi dôležité, je všeobecne 

podceňované, je potrebné vyškoliť ľudí pracovne aktívnych. V ekonomicky silných krajinách, je 

u lídrov inovácií, silne podporované práve odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. 

▪ Absentuje téma „digitalizácia stavebníctva a implementácia metódy BIM“ pri tvorbe projektov. 

▪ Prioritou sú vysoké školy a nie stredné školy, ktoré dávajú vzdelanie celej populácii. 

▪ V stavebníctve je potrebné riešiť tak kvalifikačnú štruktúru pracovníkov, vývoj technickej 

a technologickej úrovne investorov, zhotoviteľov, ale aj úradov. 

▪ Digitalizácia stavebníctva bez zapojenia širokej obce odborníkov a aktívneho zapojenia praxe nie 

je reálna.  

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Oslovení odborníci Sektorovej rady konštatovali: 

▪ V materiáli Moderné a úspešné Slovensko absentujú informácie o lesnom hospodárstve 

a drevospracujúcom priemysle. 

▪ Chýba podpora odborného školstva z hľadiska materiálneho, ako aj finančnej podpory, podpora 

duálneho vzdelávania a zmien financovania školstva všeobecne. 

▪ Absentujú alternatívne riešenia klimatických problémov, výstavby bytov, životného prostredia 

a ďalších pomocou využitia dreva ako suroviny s vysokým potenciálom pre Slovensko. 
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Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 

V tejto Sektorovej rade dominovalo spoločné stanovisko akademických senátov troch košických 

univerzít, v ktorom: 

▪ senáty kritizovali zásah do akademických slobôd, keď sa úloha akademického senátu vo vzťahu 

k rektorovi vníma iba ako konzultačná. Uskutočnilo sa hlasovanie o zaradení podpory 

akademických senátov do celkových pripomienok a návrhov sektorovej rady. Za vyjadrenie 

podpory akademickým senátom sa vyslovilo 14 zo 17 členov. 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

Členovia Sektorovej rady navrhli: 

▪ Vytvoriť v dokumente samostatnú kapitolu „Značka Slovensko“, ktorá by sa venovala novej 

stratégii Slovenskej republiky ako značky kvality. V nej by mali byť vytýčené kľúčové opatrenia 

a ciele na dosiahnutie želaných efektov plynúcich z atraktívnej a modernej značky a jej nosných 

produktov, ktoré budú tak u zahraničných, ako aj domácich návštevníkov permanentne tvoriť 

pozitívne skúsenosti. 

▪ V dokumente Moderné a úspešné Slovensko by si mala nájsť miesto kapitola o stratégii rozvoja 

kultúry na Slovensku, pričom veľmi profesionálne môže poskytnúť súčinnosť Sektorová rada pre 

kultúru a vydavateľstvo, ktorá disponuje v tejto sfére vysokým ľudským aj poznatkovým 

potenciálom. 

▪ Dať priestor bezpečnosti z hľadiska ochrany občana ako obyvateľa a ochrany spotrebiteľa. 

▪ Do sekcie Zdravie zapracovať aj zdravý životný štýl, pozornosť venovať kľúčovým cieľom 

a nástrojom na zlepšovanie životného štýlu ľudí – vzťah k športu a pohybu, work life balance, 

stravovanie, negatíva fajčenia a iné kľúčové činitele formujúce zdravý životný štýl obyvateľstva. 

▪ V dokumente nie je žiadna ucelená časť pre veľmi dôležitú oblasť z pohľadu rozvoja Slovenska 

ako modernej a dlhodobo úspešnej krajiny – Malé a stredné podnikanie, ktoré predstavuje jeden 

z rozhodujúcich determinantov pre dlhodobo úspešný rozvoj krajiny. 

▪ V časti Vzdelávanie, v bode Kurikulárna reforma, je v rámci nových akreditácií jednotlivých 

vysokých škôl, implementujúc medzinárodné štandardy akreditácií, nevyhnutné implementovať 

vzdelávacie programy, ktoré budú postavené na potrebe zlepšiť digitálne zručnosti, potrebe 

celoživotného vzdelávania a skutočnosti, že študenti po príchode do praxe musia komplexne 

ovládať procesy jednotlivých sektorov. 
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Spôsoby na dosiahnutie cieľov:  

▪ reštrukturalizovať  a reprofilizovať  študijné odbory na úrovni stredných škôl a vysokých škôl, 

▪ znížiť počet žiakov na gymnáziách, zvýšiť počet žiakov na stredných odborných školách, 

▪ znížiť počet vysokých škôl, 

▪ špecializovať stredné odborné školy,  

▪ rozšíriť flexibilne ponuku v segmente celoživotného vzdelávania,  

▪ posilniť vo vzdelávacom procese tie aspekty, ktoré požaduje hospodárska prax. 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

Členovia Sektorovej rady pripomienky adresovali v mene inštitúcie, v ktorej pracujú a odoslané boli na 

e-mail planobnovy@mfsr.sk, resp. aj formou osobného listu. Navrhli: 

▪ Vytvoriť pre oblasť dopravy samostatnú kapitolu dokumentu.  

▪ Sprehľadniť financovanie zo štátneho rozpočtu SR, spolufinancovanie z eurofondov, 

financovanie z Plánu obnovy. 

▪ Zdôrazniť investície do železničných koľajových vozidiel (str. 33 dokumentu). 

▪ Spomenúť aj zelený vodík, ako najvhodnejšiu alternatívu pre železničnú dopravu, autobusy a 

veľké nákladné automobily (strana 37. 

▪ Znižovanie negatívnych vplyvov železničnej dopravy (strana 38) nie je v logike so smerovaním, 

ktoré železničný sektor v ďalších rokoch očakáva. 

▪ Pri znižovaní negatívnych vplyvov železničnej dopravy na životné prostredie je uvedená iba 

elektrifikácia (strana 38), je vhodné spomenúť aj znižovanie hluku a vibrácií, zvýšenie 

efektívnosti vozidiel (nižšia spotreba trakčnej energie). 

▪ Doplniť výhody železničnej dopravy oproti cestnej o nižšiu nehodovosť, menší záber pôdy, 

úsporu času (oproti kongesciám v cestnej doprave), vyššia prepravná kapacita.   

▪ V kapitole Verejné inštitúcie je uvedená veta: “Do roku 2024 sa zavedie povinné zelené 

obstarávanie. Zelené verejné obstarávanie sa odštartuje na troch komoditách: papier, IT a 

doprava, ktoré sa budú každoročne aktualizovať a postupne dôjde k rozšíreniu produktov.“- pre 

dopravcov je štvorročná lehota na prípravu k zelenému obstarávaniu nedostatočná, uvedené je 

nutné preformulovať a pre dopravu uviesť neskorší termín, keďže zadefinovaný termín nie je 

možné splniť. 

▪ Je nutné zadefinovať zefektívnenie modernizovania železničnej infraštruktúry. 

mailto:planobnovy@mfsr.sk
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▪ V dokumente by mali byť zadefinované konkrétne projekty, ktoré je nutné riešiť, minimálne na 

úrovni infraštruktúry – napríklad konkrétne úseky železničných tratí, ktoré treba prioritne riešiť. 

▪ Upozornenie na oblasti nedostatkových povolaní v sektore verejnej osobnej dopravy, potreba 

vyčlenenia finančných prostriedkov za účelom financovania výcviku nových mladých vodičov 

dopravných prostriedkov. 

▪ Rozvoj automatizácie a elektronizácie dopravných prostriedkov, ktoré budú v najbližšej 

budúcnosti vyžadovať úplnú reprofilizáciu profesií. 

▪ Nesmie sa však opomínať ani proces výchovy klasických dielenských zamestnancov. 

Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov aj prostredníctvom členky 

sektorovej rady  tlmočil stanovisko orientované na oblasť vysokých škôl, nenavrhujú však zmeny k 

sektoru dopravy. 

Sektorová rada pre kultúru  a vydavateľstvo 

Členovia pracovnej skupiny boli vyzvaní na vypracovanie doplnení dokumentu Moderné a úspešné 

Slovensko o kľúčové tézy do jeho nasledujúcich kapitol: 

▪ Vzdelávanie – rozvoj kreativity, podpory kultúrnej a čitateľskej gramotnosť, občianske a kultúrne 

povedomie, informačná a mediálna gramotnosť. 

▪ Veda, výskum, inovácie – mobilizácia kreatívneho potenciálu, podpora klastrov, rozvoj 

medzisektorovej spolupráce. 

▪ Trh práce a sociálna udržateľnosť – podpora freelancerov, umeleckých remesiel. 

Podklady členov pracovnej skupiny boli zosumarizované a postúpené vedeniu MK SR. 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

Sektorová rada odporúčala nasledovné: 

▪ Reformné opatrenia obsiahnuté v návrhu dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko“ sústrediť 

do integrovaných reformných balíkov a doplniť ich o finančné vyčíslenie reformných zámerov 

a časový plán realizácie.  
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▪ Pripraviť a zrealizovať komplexnú reformu krízového manažmentu štátu s cieľom vytvoriť 

legislatívne, materiálne, technické, logistické a personálne podmienky na fungovanie krízového 

manažmentu v rôznych situáciách. 

▪ Riešenie problematiky marginalizovaných skupín obyvateľstva s dôrazom na rómske komunity 

zabezpečiť vytvorením komplexného, centrálne riadeného reformného zámeru pre celé 

Slovensko vybaveného potrebným kompetenčným a finančným rámcom. Vychádzať pri tom 

z analýzy aktuálneho stavu, výsledkov doterajších opatrení a úspešne zrealizovaných projektov, 

na základe ktorých by sa mali nastaviť celoslovenské opatrenia. 

▪ Zrealizovať komplexnú reformu služieb zamestnanosti. V prvom rade je potrebné upraviť dávku 

v nezamestnanosti, aby motivovala k rýchlemu zamestnaniu a nie k poberaniu dávky 

v nezamestnanosti po celú dobu v rovnakej výške, teda zaviesť diferencovanú výšku dávky podľa 

dĺžky jej poberania. 

▪ Prijať Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, ktorá bude na základe identifikácie 

vývojových trendov, inovácií a ďalších globálnych výziev identifikovať potreby ľudských zdrojov, 

určovať ich kľúčové kompetencie pre dané sektory, určovať opatrenia a stanovovať systém 

koordinácie prípravy ľudských zdrojov aj na základe potrieb pracovného trhu.  

Sektorová rada dáva na zváženie a posúdenie aj ďalšie námety jej členov, ktoré boli v novembri 2020 

predložené na šiestom rokovaní Sektorovej rady: 

▪ Úprava dôchodkového systému. 

▪ Úprava valorizácie aktuálnej dôchodkovej hodnoty: (s. 20 dokumentu Moderné a úspešné 

Slovensko) Dôchodkový systém je potrebné upravovať nielen v dĺžke predlžovania 

dôchodkového veku, ale aj prostredníctvom úpravy valorizácie aktuálnej dôchodkovej hodnoty. 

V súčasnosti rastie pomerne rýchlo, čo spôsobuje rýchly nárast dôchodkových dávok, čo 

spôsobuje horšiu udržateľnosť dôchodkového systému. Jednou z úprav by mohlo byť naviazanie 

dôchodkovej hodnoty na strednú dĺžku života, čo by sa dalo považovať za automatický 

stabilizátor. 

▪ Zakázať výber z druhého piliera: (s. 20 dokumentu) Legislatívne ukotviť, že dôchodky z II. piliera 

sú určené na doživotnú dôchodkovú dávku a nie na investovanie vložených prostriedkov 

a následný výber zhodnotených peňazí prostredníctvom jednorazového výberu úspor. 

▪ Zvážiť zriadenie štátnej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti: Túto úlohu by mohla na seba 

prevziať Sociálna poisťovňa alebo Národná banka Slovenska. Zvýšila by sa tým opodstatnenosť 

II. piliera ako aj jeho dôveryhodnosť. 
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▪ Vybilancovanie sociálneho poistenia: (s. 26 dokumentu) Navrhujeme vybilancovať jednotlivé 

fondy sociálneho poistenia a ich nastavenie na správnu výšku odvodov. Tým by sa zabránilo 

nutnému presúvaniu finančných prostriedkov medzi jednotlivými fondami. Zároveň by došlo 

k opodstatnenosti fondov, nakoľko by slúžili na to, na čo sa aj platia a nie na vykrývanie deficitov 

v iných fondoch sociálneho poistenia. 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

Podnety členov Sektorovej rady boli nasledovné: 

▪ Opatrenia sociálnej politiky sú zamerané najmä na rodiny s najnižšími príjmami, jednotlivcov 

s najnižším vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, obyvateľov MRK, chýbajú systémové  

opatrenia rodinnej politiky na rozvoj rodiny v rôznych životných situáciách (nielen 

v nepriaznivej sociálnej situácii), každej mladej rodiny v oblasti dostupnosti bývania, benefitov 

na pritiahnutie do nedostatkových profesií, udržania na Slovensku po ukončení štúdia,  pri 

starostlivosti o deti, starostlivosti o zdravotne znevýhodnených ap.. 

▪ Prijať úplne novú legislatívu v oblasti hmotnej núdze, zjednodušiť posudzovanie, odkryť ďalšie 

nástroje podpory najmä rodín s deťmi v hmotnej núdzi napríklad dotáciami na stravu, školské 

potreby. Do riešenia hmotnej núdze vrátiť sociálnu prácu a adresnú pomoc a podporu 

odkázaných rodín. V súčasnosti sú sociálni pracovníci v štátnej správe „degradovaní“ do pozícií 

posudzovateľov finančných nárokov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi.  

▪ Podporiť rozvoj nájomného bývania vo všeobecnosti, pri regulovanom nájomnom urobiť 

nájomné bývanie dostupné aj pre rodiny s priemernými príjmami (najmä mladé rodiny). 

▪ Bývanie by malo byť dostupné nielen pre nízkopríjmové domácnosti, ale aj pre rodiny 

s priemernými príjmami. 

▪ V rámci služieb zamestnanosti venovať zvýšenú pozornosť aktívnym opatreniam aj u pracovných 

pozícií, ktoré na trhu chýbajú, napr. lekári, zdravotné sestry, pracovníci v sociálnych službách ap. 

(nielen nízkokvalifikovaných ľudí), motivovať vzdelávacie subjekty, ktoré saturujú dopyt po 

nedostatkových profesiách.  

▪ Stratégia lákania mozgov je sústredená na prílev vonkajších ľudských zdrojov; sústrediť 

opatrenia štátu aj na udržanie „mozgov“ na Slovensku, napríklad aj cielenými opatreniami 

v oblasti rodinnej politiky a motivačnými aktivátormi v oblasti tvorby pracovných miest 

v nedostatkových profesiách. 
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▪ V rámci aktivácie dlhodobo nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie vrátiť inštitút 

„verejnoprospešných prác“, v rámci ktorého sa stal aktivovaný nezamestnaný poistencom 

v systéme sociálneho poistenia. 

▪ Opatrenia sociálnej politiky sú zamerané najmä na rodiny s najnižšími príjmami, jednotlivcov 

s najnižším vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, obyvateľov MRK (vytvárajú dojem pozitívnej 

diskriminácie v rámci pozornosti, ktorá je v oblasti trhu práce a sociálnej udržateľnosti 

venovaná). Chýbajú systémové  opatrenia rodinnej politiky na rozvoj rodiny v rôznych životných 

situáciách (nielen v nepriaznivej sociálnej situácii), každej mladej rodiny, a to či už v oblasti 

dostupnosti bývania, benefitov na pritiahnutie do nedostatkových profesií, udržania na 

Slovensku po ukončení štúdia, pri starostlivosti o deti, starostlivosti o zdravotne 

znevýhodnených ap. 

▪ Prijať úplne novú legislatívu v oblasti hmotnej núdze, zjednodušiť posudzovanie, odkryť ďalšie 

nástroje podpory najmä rodín s deťmi v hmotnej núdzi napríklad dotáciami na stravu, školské 

potreby (riešiť finančnú podporu adresne cez poberateľa, nie cez ďalšie tri subjekty – obec, 

školu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), nezapočítavanie príjmu zo zamestnania do určitej 

sumy, nezapočítavanie prídavkov na deti, výhody vyplývajúce z hmotnej núdze (úľavy pri 

poplatkoch) a pod. Do riešenia hmotnej núdze vrátiť sociálnu prácu a adresnú pomoc a podporu 

odkázaných rodín. V súčasnosti sú sociálni pracovníci v štátnej správe „degradovaní“ do pozícií 

posudzovateľov finančných nárokov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi.  

▪ Zvýšiť počty miest študentov pre štúdium medicíny. 

▪ „Skokový rast platov učiteľov“ diferencovať v závislosti od úrovne a hodnotenia vzdelávacieho 

procesu a kvality vzdelávacej inštitúcie, nie paušalizovať.   

▪ Inkluzívne vzdelávanie najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a so zdravotným 

znevýhodnením realizovať v spolupráci s prirodzeným rodinným prostredím. Tzn. do 

„inkluzívneho tímu“ zapojiť aj pracovnú pozíciu  sociálny pracovník.   

▪ V snahe poskytovania komplexného bezplatného poradenstva čo najširšej cieľovej skupine 

(ľuďom ohrozeným chudobou) rozšírením centier právnej pomoci do okresných miest, využiť 

efektívnosť tímového kompetentného poradenstva.  

▪ V rámci  riešenia dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých 

pacientov a zámere deinštitucionalizácie dlhodobej sociálnej starostlivosti a podpory 

vybudovaním nových komunitných zariadení sociálnych služieb úplne chýba zapojenie           

a pôsobenie obcí  a miest, ktorým prioritne prináleží tento investičný zámer do pôsobnosti.  
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V oblasti zdravotníctva navrhujú členovia Sektorovej rady nasledovné opatrenia: 

▪ Zapojenie nových nezdravotníckych profesií do poskytovania zdravotnej starostlivosti. Presun 

kompetencií, ktoré nevyžadujú zdravotnícke vzdelanie na nezdravotnícky personál, doplnenie 

chýbajúcich kapacít zdravotníkov a ich lepšia utilizácia na prácu pri pacientovi.  

▪ Prehodnotenie zodpovedností zamestnávateľa pri delegovaní kompetencií na zamestnanca.  

▪ Zamestnávateľ by mal aspoň čiastočne zodpovedať aj za prípravu a kontrolu dosahovaných 

zručností a vedomostí zamestnancov vzhľadom na kompetencie, ktorými zamestnanca 

poveruje.  

▪ Rozvoj nových zdravotníckych profesií dopĺňajúcich chýbajúce kompetencie pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, príkladom je profesia asistent lekára, ktorá sa uplatňuje v stále 

vzrastajúcom počte európskych zdravotných systémov.  

▪ Rozvoj novej lekárskej odbornosti Nemocničná medicína, zastrešujúcej významný rozsah 

všeobecných klinických kompetencií v ústavných zdravotníckych zariadeniach.  

▪ Prehodnotenie personálnych normatívov vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z implementácie 

zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.        

▪ Dofinancovanie prevádzky lekárskych fakúlt, aby tak mohli prijímať vyššie percento slovensky 

hovoriacich uchádzačov o štúdium medicíny. 

Členovia Sektorovej rady uviedli ako najväčšie problémy v zdravotníctve: 

▪ Nedostatočné financovanie bez jasne definovaných predpokladov a potrieb. 

▪ Nejasný nárok a nezadefinovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na kvalitatívne 

parametre. 

▪ Nedostatok lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. 

▪ Nedostatok kvalitných dát a ich zlé využitie. 

▪ Nedostatočný prienik digitalizácie. 

▪ Slabá dostupnosť inovatívnej liečby. 

▪ Absentujúca dlhodobá starostlivosť (zdravotná + sociálna). 

▪ Zlá organizácia a regulácia v sektore. 

▪ Nedostatočné prepojenie jednotlivých stakeholderov. 

▪ Nedostatočná podpora prevencie. 
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Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

Zo strany členov uvedenej Sektorovej rady boli predložené k dokumentu nasledovné návrhy, ktoré 

vyžadujú riešenie nasledovných oblastí: 

▪ Regionálne riadenie základných škôl. 

▪ Duálne vzdelávanie ako oporný pilier odborného vzdelávania, podpora zapojených stredných 

škôl.  

▪ Zmena v hodnotení pedagogických zamestnancov, nastavenie platov. 

▪ Stáže pedagogických zamestnancov v zamestnávateľských spoločnostiach. 

▪ Projekt zameraný na podporu mäkkých zručností u pedagogických zamestnancov. 

▪ Podpora profesijného orientovania žiakov už na základných školách. 

▪ Kariérne poradenstvo na základných školách. 

▪ Eliminácia študijných a učebných odborov nepotrebných pre trh práce. 

▪ Zmena v štruktúre učebných a maturitných odborov. 

▪ Zavedenie duálneho vzdelávania na vysokých školách. 

▪ Optimalizácia siete vysokých škôl, redukcia vysokých škôl. 

▪ V súvislosti s prípravou žiakov pre trh práce, na úrovni tvorby vzdelávacích programov pretrváva 

výrazná absencia pravidelnej komunikácie umožňujúcej pružnú a relatívne rýchlu reakciu na 

zmeny a potreby zamestnávateľov. 

▪ Potreba užšej komunikácie a spolupráce vysokého a stredného odborného školstva bez 

aplikovania nadradenosti, vychádzajúc spoločne z analýz hospodárskeho priestoru. 

▪ Vo vzdelávaní na stredných odborných školách vychádzať z jednotného odborného 

vzdelávacieho obsahu, ktorý v každej, obsahom vzdelávania rovnakej/obdobnej škole pripraví 

absolventov na konkrétne pracovné pozície. 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Členovia Sektorovej rady predložili nasledovné pripomienky: 

▪ Doplniť do kapitoly č. 4 – Vzdelávanie, bod 8 finančnú gramotnosť, t. j. „Rozšíri sa záber 

testovania aj o ostatné vzdelávacie okruhy (napr. digitálne zručnosti, prírodovedná, 

spoločenskovedná a finančná gramotnosť),“. 

▪ Ďalej venovať pozornosť stanovovaniu počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl na základe 

verifikácie potrieb trhu práce. 



   
 

77 
 

▪ Kým sieť základných škôl sa má optimalizovať, tak dokument neuvažuje s optimalizáciou siete 

stredných škôl a najmä o problematike „modernej strednej školy“. 

▪ Začal sa proces prehodnocovania študijných programov na stredných školách, bolo by dobré 

v ňom pokračovať. 

▪ Rieši sa kompetencia odborov školstva okresných úradov, odporúča sa, aby prešlo regionálne 

školstvo do zriaďovateľskej kompetencie priamo MŠVVaŠ SR, už aj dnes pri určovaní počtu žiakov 

1. ročníka stredných škôl je MŠVVaŠ SR orgánom, kam sa môžu školy odvolať. 

Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu sa pripája k odporúčaniam Sektorovej rady pre 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.  

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

Členovia Sektorovej rady hodnotili materiál ako dokument spracovaný komplexne, zameriavajúci sa na 

všetky oblasti školstva. V rámci postojov a pripomienok uviedli: 

▪ Nereálnosť časových horizontov plnenia jednotlivých oblastí v súvislosti s pandémiou COVID-19.  

▪ Možné ohrozenia identifikované v prípadnej neochoty spolupracovať zo strany územnej 

samosprávy, najmä vo financovaní a presune kompetencií.  

▪ Negatívne vnímajú, že materiál sa nezaoberá, najmä v regionálnom školstve všetkými školami 

a školskými zariadeniami zaradenými do siete škôl a školských zariadení v zmysle školského 

zákona.  

▪ V oblasti odmeňovanie – zvýšenie zásluhovosti v odmeňovaní učiteľov a zmenou nástrojov v ich 

odmeňovaní dáva priestor na zvýhodňovanie určitej časti pedagogickej obce, bude potrebné 

stanoviť podmienky centrálne z úrovne štátnej správy. 

▪ Inovované kurikulá sa podporia digitálnymi zručnosťami učiteľov a digitálnou infraštruktúrou 

škôl, je potrebné rozšíriť túto oblasť aj pre školy a školské zariadenia,  ktoré neposkytujú  podľa 

školského zákona sústavnú  prípravu  na povolanie. 

▪ Modernizácia budov a areálov, vrátane debarierizácie, by sa mala týkať všetkých úrovní školstva, 

od materských po vysoké školy, vrátane ostatných škôl a školských zariadení. 

▪ Špecifické odporúčania pre Slovensko sa dlhodobo zameriavajú na kvalitu vzdelávania na 

všetkých stupňoch škôl (v celom materiáli nie je zmienka o umeleckých školách, ktoré taktiež 

poskytujú stupeň vzdelania a ani o školských zariadeniach). 

▪ Zlepšiť pripravenosť budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, nastaviť kritériá ich 

výberu pri prijímaní na vysokoškolské štúdium pedagogického smeru. 
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▪ Optimalizácia siete škôl (vysoký počet  málotriednych škôl s nízkym počtom žiakov) sa javí  ako 

vhodná alternatíva, t. j. uskutoční sa komunálna reforma spojená so zmenou zriaďovateľskej 

pôsobnosti základných škôl. 

▪ V časti 4 Kurikulárna reforma sa uvádza podpora obsahovej previazanosti medzi jednotlivými 

predmetmi, čo má zabezpečiť tím lídrov kurikulárnej zmeny na ŠPÚ, odporúčame do tohto 

procesu zapojiť aj ŠIOV, resp. špecialistov pre tvorbu kurikúl v rámci OVP, aby bola zabezpečená 

aj obsahová previazanosť medzi všeobecnovzdelávacími a odbornými predmetmi v SŠ. 

▪ Vysokým školám je venovaná jedna strana, čo predstavuje zo 119 - stranového dokumentu len 

zanedbateľnú časť. 

▪ V dokumente sa uvádza, že kvalita vysokých škôl nie je na dostatočnej úrovni, čo je jeden z 

hlavných dôvodov úniku mozgov z krajiny, v takomto strategickom dokumente však nie je 

vhodné dávať všetky vysoké školy na jednu úroveň, definovať, pre ktoré vysoké školy, pre ktoré 

fakulty je toto tvrdenie relevantné. 

▪ V problematike obsadzovania riadiacich pozícií v škole (rektor, kvestor, dekan) sa uvádza, že sa 

táto oblasť sprofesionalizuje a bude sa diať iba formou otvorených výberových konaní s 

definovanými nárokmi na uchádzačov, ktoré vyhlasuje správna rada, rola akademického senátu 

vo vzťahu k rektorovi bude viac konzultačná, odporúčanie, aby sme ako krajina mali riadenie 

vysokých škôl v súlade s "Magna Charta Universitatum" - 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/mc_slovakian.pdf. 

▪ Zo zákona o VŠ sa navrhuje vypustiť podmienka, aby osoby na funkčných miestach profesora a 

docenta museli spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,  zaviesť 

dva druhy profesorov a docentov - "univerzitný a profesijný" profesor a docent. 

▪ V  zmysle dokumentu na vyváženie vzťahu medzi záujmami štátu a akademickou samosprávou 

sa v správnej rade vytvorí paritné zastúpenie štátu, akademickej obce a lokálnych 

zainteresovaných strán (samospráva, zamestnávatelia)., Sektorová rada odporúča zabezpečiť, 

aby to neviedlo  najmä na univerzitných vysokých školách k obmedzeniu autonómie a 

demokracie riadenia VŠ. 

Sektorová rada pre informačné služby a telekomunikácie 

Sektorová rada mala svoje zastúpenie na online rokovaní dňa 19.11.2020, o ktorom sa informácie 

uvádzajú v tejto časti správy pod vyjadreniami Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu. Pripomienky a námety k  časti Digitalizácia tlmočil člen expertného tímu, ktorý sa podieľal 

priamo na tvorbe dokumentu.  

http://www.ku.sk/images/dokumenty/mc_slovakian.pdf
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Východiská a priority v tejto oblasti uviedli ako stanovisko zamestnávateľských organizácií priamo 

zástupcom vládnej moci.  

V horeuvedenom texte boli zapracované pripomienky, postoje a návrhy členov sektorových rád k 

dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Detailné informácie sa uvádzajú v informáciách tajomníkov 

sektorových rád k predkladanej Priebežnej správe č. 8, resp. v prílohách k uvedeným informáciám. 

Aliancia a sektorové rady sú pripravené kedykoľvek komunikovať tieto námety a na odbornej úrovni 

s autormi strategických dokumentov diskutovať a podieľať sa na ich finalizácii. Tak, ako to avizovala 

Aliancia už koncom júna 2020 ministrovi financií SR, pri rozpracovaní námetov sektorových rád 

v Národnom programe reforiem sa predpokladá úzka súčinnosť všetkých rezortov, najmä však MPSVR 

SR a MF SR. Aliancia a ďalšie odborné tímy NP SRI sú pripravené sa zodpovedne zapojiť do finalizácie 

dokumentov reformného charakteru.    

1.2.2 Zastúpenie zamestnávateľov v zozname posudzovateľov akreditácií  vysokých škôl 

a študijných programov ako kľúč k reforme vysokoškolského vzdelávania SAAVŠ 

a ďalšie aktivity Aliancie sektorových rád v tomto procese 

Tajomníčka Aliancie, tak ako v predchádzajúcich realizačných obdobiach, aj v aktuálnej etape vyzývala 

expertov sektorových rád z radov zamestnávateľov na prihlasovanie sa do tímu posudzovateľov 

akreditácií vysokých škôl a študijných programov. Tieto iniciatívy boli pravidelne dôležitou témou 

rokovaní sektorových rád. Plne korešpondujú so záujmom zamestnávateľov o zvyšovanie odbornej 

úrovne absolventov vysokých škôl a zabezpečenie takej štruktúry študijných odborov, ktorá vytvorí 

podmienky na pokrytie pracovných miest na trhu práce absolventmi a pracovnými silami 

korešpondujúcimi s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov.  

Dňa 1.12.2020 predseda výkonnej  rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej 

len “SAAVŠ”) Robert Redhammer tajomníčke Aliancie listom oznámil, že na webovom sídle agentúry 

bola zverejnená výzva na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Zároveň požiadal o súčinnosť 

odborníkov z praxe podieľať sa v rámci procesov o udeľovaní akreditácií vysokých škôl, pretože ich 

názor je nevyhnutnou súčasťou procesov na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Okrem toho požiadal aj o spoluprácu s vysokými školami. Tieto majú v zmysle nových štandardov 

povinnosť komunikovať priamo s „externými zainteresovanými stranami“ až na úrovni jednotlivých 

študijných programov. Uviedol, že tieto bez priamej spolupráce so zamestnávateľmi z praxe nebudú 

môcť naplniť požiadavky štandardov.  
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Tajomníčka Aliancie oboznámila tajomníkov sektorových rád s výzvou SAAVŠ a požiadala ich o jej 

rozposlanie sektorovým radám a o zabezpečenie informovanosti v tejto veci aj v radoch odborných 

spolupracovníkov členov sektorových rád. Osobitné upozornenie sa vzťahovalo na kvalifikačnú 

podmienku spočívajúcu v ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a odbornosť v 

hospodárskej alebo spoločenskej praxi. Záujemcovia sa môžu hlásiť na webovom sídle SAAVŠ 

https://saavs.sk/vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-zapis-do-zoznamu-posudzovatelov-slovenskej-

akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-2/. 

Formulár je pre záujemcov dostupný  na https://form.saavs.sk/.  

Tajomníci sektorových rád nadväzne vyzvali členov k spolupráci na aktivite priamo súvisiacej so 

zámermi všetkých odborných tímov projektu na riešenie problémov v oblasti zvyšovania kvality 

vysokého školstva. 

Na stránke SAAVŠ je zverejnený aktuálny zoznam zapísaných posudzovateľov  -  https://saavs.sk/wp-

content/uploads/2020/12/zapis_do_zoznamu-11.12.2020.pdf. Na základe uznesenia výkonnej rady o 

zaradení posudzovateľa na zoznam posudzovateľov a súhlasu príslušného posudzovateľa so zapísaním 

do zoznamu je na zozname ku dňu zverejnenia zapísané spolu 1 238 osôb. Sú medzi nimi aj členovia 

sektorových rád, aj experti nečlenovia – oslovení členmi sektorových rád. Nasleduje prehľad 

o zapísaných členoch príslušných sektorových rád: 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

▪ Ing. Igor Patráš 

▪ Ing. Igor Viszlai 

▪ prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 

▪ RNDr. Oto Nevický, MBA 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment  

▪ Ing. Martin Hošták, PhD.  

▪ Mgr. Martin Martinkovič, PhD.  

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

▪ Ing. Milan Muška        

https://saavs.sk/vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-zapis-do-zoznamu-posudzovatelov-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-2/
https://saavs.sk/vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-zapis-do-zoznamu-posudzovatelov-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-2/
https://form.saavs.sk/
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/12/zapis_do_zoznamu-11.12.2020.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/12/zapis_do_zoznamu-11.12.2020.pdf
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▪ RNDr. Martin Šuvada, PhD.  

▪ Mgr. Monika Krajčírová  

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

▪ Ing. Milan Polča, MBA 

Ako ďalší experti oslovení uvedenou Sektorovou radou sú v zozname posudzovateľov nasledovní 

zamestnanci U. S. Steel Košice spol. s r.o.: 

▪ doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. 

▪  Ing. Ferdinand Kóča 

▪ Ing. Peter Korytko, PhD. 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

▪ RNDr. Pavol Siman, PhD. 

Ako expert oslovený uvedenou Sektorovou radou je v zozname posudzovateľov: 

▪  doc.Ing. Stanislav Jacko, PhD. 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

▪ Prof. Ing. Jozef Gnap 

▪ Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

▪ Ing. Stanislav Brúder 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

▪ Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  

▪ Ing. Martin Hošták, PhD. 

▪ Ing. Katarína Koporová  

▪ Ing. Ján Hardoš  

▪ Ing. Martina Le Gall Maláková  

▪ Ing. Ján Marcin, MBA - REGION INVEST, a.s. Košice  

 



   
 

82 
 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

▪ doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. 

▪ prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

▪ doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

▪ Ing. Martin Hošták, PhD. 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

▪ Ing. Martin Hošták, PhD. 

▪ Ing. Martina Le Gall Maláková 

▪ Ing. Martin Džbor, PhD. 

▪ Doc. RNDr. Milan Ftáčnik 

▪ Ing. Viliam Podhorský 

▪ Doc., Ing. František Jakab, PhD. 

▪ Mgr. Martin Martinkovič 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

▪ RNDr. Oto Nevický, MBA 

▪ Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING 

▪ Ing. Marián Lesanský 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

▪ Ing. Ján Fratrič, CSc. 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

▪     Ing. Martina Le Gall Maláková 

▪ Mgr. Andrej Lasz 
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Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu  

▪ prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 

▪ Ing. Lívia Kudláčová – Knapová 

▪ Ing. Artur Bobovnický, CSc. 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

▪ Ing. Peter Ježo, PhD. 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

▪ Mgr. Andrej Lasz 

▪ Mgr. Milan Kuzma 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

▪ Mgr. Andrej Lasz 

▪ Prof. Ing. Milan Dado,PhD. 

Z celkového počtu 24 sektorových rád má 19 sektorových rád zastúpenie medzi posudzovateľmi 

akreditácií vysokých škôl a študijných programov. Niektorí posudzovatelia, napr. Mgr. Andrej Lasz, Ing. 

Martina Le Gall Maláková, RNDr. Oto Nevický, MBA, Ing. Martin Hošták, PhD. sú členmi dvoch, resp. 

viacerých sektorových rád).  

Vďaka úsiliu členov niektorých sektorových rád (napr. Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, 

geológiu, Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo) o zaradenie do zoznamu 

posudzovateľov požiadali aj odborníci – nečlenovia sektorových rád. 

Odborné tímy NP SRI na čele s Alianciou v nadväznosti na doterajšiu úzku súčinnosť so SAAVŠ považujú 

vyhodnocovanie záujmu zamestnávateľov o pozície posudzovateľov a ďalšie dopĺňanie ich zoznamu za 

kontinuálnu úlohu, účinnú pri realizácii kľúčových cieľov reformy vysokého školstva na Slovensku. 

Hodlajú v tejto aktivite naďalej pokračovať a zodpovedne ju rozvíjať.  
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1.2.3 Súhrn aktivít odborných tímov NP SRI realizovaných v procese finalizácie 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov v sledovanom období a návrh 

vecného a časového harmonogramu v realizačných etapách projektu v roku 2021 

Odborné tímy NP SRI v sledovanom období pokračovali v aktivitách súvisiacich s finalizáciou 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Nadviazali pritom na výsledky 

dosiahnuté v siedmej a ôsmej etape realizácie projektu. Už k Priebežnej správe č. 6 v júni 2020  

predložili, vo forme jej príloh, 24 SSRĽZ, ako výsledok práce takmer 700 odborníkov zapojených do 

celého procesu zabezpečovania prípravy ľudských zdrojov pre slovenský trh práce na základe 

identifikovaných inovačných trendov a moderných technológií, pod koordináciou Aliancie. 

Zadávateľovi MPSVR SR bol tak predložený ucelený podklad o sektorových zámeroch a akčných 

plánoch stratégií, ktorý možno považovať za dokument osobitného významu na tvorbu Národnej 

stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Stratégie vychádzajú z požiadaviek a potrieb formulovaných priamo 

zástupcami zamestnávateľov a profesijných organizácií, teda subjektami s vysokou mierou 

kompetencie podieľať sa na ich príprave. V ich účasti na definovaní konkrétnych opatrení na 

odstraňovanie nesúladu dopytu a ponuky pracovnej sily na trhu práce sa prezentovalo tiež zastúpenie 

sociálnych partnerov v tomto procese, pretože v ich pôsobnosti je zreálnená garancia sektorových rád, 

ako základných výkonných odborných tímov projektu. 

SSRĽZ predstavujú návrhy na implementáciu požiadaviek zamestnávateľov na odborné vedomosti, 

odborné zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie pracovných činností  na pracovných 

miestach v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Návrhy smerujú do oblastí celoživotného 

vzdelávania, ale identifikované boli aj návrhy sektorových rád na procesné a systémové zmeny.  

SSRĽZ boli reprezentantmi Aliancie predstavené ako komplex strategických zámerov odvetví 

hospodárstva SR v horizonte 2030 aj pre akčné plány ďalších ústredných orgánov štátnej správy. 

Obsahujú námety a návrhy vhodné pri rozpracovaní reforiem v Pláne obnovy SR. Osobne boli 

prezentované predstaviteľom MF SR, MH SR, MŠVVaŠ SR, Ekonomickému krízovému štábu, SAAVŠ, 

Predsedníctvu HSR, Úradu vlády SR a ďalším. 

V zmysle nastavených metodických pravidiel na tvorbu stratégií sa v záverečnom cykle určila technika 

monitorovania strategických akcií. Jeho obsahom je priebežné vyhodnocovanie efektivity opatrení 

realizovaných v rámci stratégie a implementácia odsúhlasených korekčných mechanizmov. V rámci 
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tohto procesu bola zriadená expertná skupina odborníkov na posúdenie obsahovej stránky a 

komplexnosti vypracovaných 24 SSRĽZ. Expertnú skupinu externých oponentov tvoria: 

▪ Doc. Ing. Ľuboš Pavelka PhD. - Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

▪ Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., emeritný profesor, FIIT STU BA 

▪ Doc. Ing. Peter  Magvaši, CSc. - ekonomický a organizačný poradca 

▪ Prof. Ing. Milan Dado, PhD., vedúci oddelenia komunikačných technológií, Katedra multimédií a 

informačno-komunikačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline 

▪ doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc. - emeritný hlavný školský inšpektor  

▪ Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor pre rozvoj, NHF EU BA, NHF 

▪ Prof. Pavol Ochotnický, CSc. - vedúci katedry EU BA, NHF 

▪ doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. – 1. Interná klinika, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta 

▪ RNDr. Martin Plešivčák, PhD. – katedra ekonomickej a sociálnej demografie a územného rozvoja, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Piate rokovanie expertnej skupiny sa konalo dňa 17. 12. 2020. V obsahu rokovania dominoval  bod 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov – činnosti expertov. Manažérka NP SRI PaedDr. Lucia 

Lednárová Dítětová poďakovala expertom za plnenie úloh a spoluprácu, zvlášť ocenila prácu na tvorbe 

oponentských posudkov, ktoré sú priebežne spracovávané a závery, odporúčania, pozitíva a negatíva 

sú prezentované na rokovaniach sektorových rád. Podrobne sa venovala jednotlivým záverom 

oponentských posudkov, ktoré externí oponenti priebežne zasielajú v zmysle harmonogramu k  

strategickým dokumentom jednotlivých sektorových rád. 

Členovia expertnej skupiny v rámci diskusie prezentovali zástupcom Realizačného tímu SRI svoje 

postoje, návrhy a podnety súvisiace so získanými informáciami z posudkov, s prípravou aktualizácie 

metodiky, odporúčania na využívanie zdrojových údajov a požiadavky na doplnenie absentujúcich 

prvkov. 

Z oponentských posudkov vyplynuli konkrétne návrhy na aktualizáciu SSRĽZ, ktoré možno vzťahovať 

na všetky sektorové rady.  
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Očakávania na aktualizáciu SSRĽZ v roku 2021 

1. Základné informácie o sektore  

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ doplniť pojmológiu a jasne vysvetliť, čo všetko patrí do sektora 

▪ dosiahnuť vyváženosť odvetví v rámci sektora 

▪ definovať odvetvové/sektorové prieniky 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ doplniť výsledky vedy, výskumu a ich prenos do stratégie 

▪ doplniť vplyv konkrétnych inovácií na zamestnania/povolania 

▪ identifikovať zanikajúce zamestnania/povolania  

▪ identifikovať novovznikajúce zamestnania/povolania, resp. nové pracovné činnosti 

▪ zabezpečiť prenos inovácií do premís 

SWOT analýza 

▪ zamerať sa exaktne na ľudské zdroje 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ doplniť analytické zhodnotenie dát 

Kritické a kľúčové činitele 

▪ doplniť prioritizáciu a analytické zhodnotenie vplyvu na sektor 

▪ doplniť vplyv starnutia populácie a medzigeneračnej výmeny 

2. Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ doplniť odhad predpokladaných nákladov na realizáciu opatrenia, resp. aktivity 

▪ opatrenia viac sústrediť na podnikateľské subjekty, profesijné a stavovské organizácie 

▪ časový harmonogram rozvrhnúť rovnomerne do roku 2030 

▪ doplniť road mapu – vizualizáciu celého harmonogramu 
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▪ doplniť a viac rozpracovať oblasť CŽV 

3. Všeobecné odporúčania  

▪ doplniť do štruktúry sektorových rád špičkových vedcov, výskumníkov z radov SAV, univerzít 

a inovatívnych laboratórií 

▪ vyhodnocovať v pravidelných intervaloch plnenie strategických cieľov 

▪ využívať relevantné zdroje informácií, východiskové zdroje ako wiki, 

blogy, youtube znižujú dôveryhodnosť dokumentu 

▪ definovať merateľné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, ktoré umožnia exaktné 

meranie dosiahnutých výsledkov 

▪ začať intenzívnu manažérsku komunikáciu na strane garantov a predsedov sektorových rád 

s dotknutými organizáciami, inštitúciami a ich predstaviteľmi – ich zapojenie do 

posudzovania vykonateľnosti opatrení a začatie ich realizácie v praxi 

Realizačný tím NP SRI zabezpečí v roku 2021 aktualizáciu SSRĽZ v zmysle nasledovného 

harmonogramu: 

Obrázok č. 2 Harmonogram aktualizácie SSRĽZ v roku 2021 

 

Zdroj: Trexima, Bratislava 

V nasledujúcej časti tejto správy sa uvádzajú pripomienky a odporúčania externých expertov 

k jednotlivým SSRĽZ podľa sektorových rád.  
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Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 

rybolov – RNDr. Martin PLEŠIVČÁK, PhD. 

Základné informácie o sektore 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ zdôvodniť výber uvádzaných inovácií 

▪ nájsť relevantnejšie zdroje inovácií  

▪ uvádzať aj ukazovatele agrorezortu za kraje (dokumentujú výraznú regionálnu podmienenosť) 

▪ využívať databázu DataCube 

▪ inovácie zoradiť podľa významu pre spoločnosť 

SWOT analýza 

▪ zabezpečiť vyváženosť odvetví v sektore (úplne absentuje veterinárstvo a rybolov) 

▪ doplniť zdroje štatistických údajov (silné stránky) 

▪ doplniť z čoho položky SWOT analýzy vychádzajú(kontext jej tvorby) 

▪ sledovať sektorovo-špecifické ukazovatele zamestnanosti v čase, časť venovaná ľudským 

zdrojom je zameraná len na aktuálnu situáciu 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ uvádzať komentáre ku grafom a tabuľkám 

▪ v grafoch uvádzať či ide o celoslovenské alebo regionálne údaje a za aké obdobie   

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ aktualizovať údaje o zodpovedných subjektoch (napr. aktuálne MIRRI SR) 

▪ doplniť prepojenosť stratégie na uvádzané strategické dokumenty - Výhľad OECD pre 

vedu, techniku a inovácie, Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva, Agenda 2030 pre 

udržateľný rozvoj 

▪ doplniť prípravu marketingovej stratégie na získanie mladých ľudí pre prácu v sektore 

▪ absentuje návrh na stratégiu rastu miezd v agrorezorte 
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Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore ťažba a úprava surovín, geológia - Ing. 

Peter MAGVAŠI, CSc.  

Charakteristika a poslanie sektora  

▪ doplniť definíciu problematiky premís, ako východísk pre kvalifikované a logické 

vytvorenie  kaskády opatrení a akcií  v čase a zodpovednosti 

▪ obšírnejšie kvalifikovať strategické zámery v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 

SWOT analýza 

▪ nesúrodá, nevyvážená s redundantnými entitami, bez ich expertného váhového ohodnotenia, 

▪ popis použitý v predloženej SSRĽZ je nepoužiteľný pre správne zvolenie stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov a z nej plynúcich strategických akcií v čase a priestore 

▪ nie všetky definované prvky analýzy majú priamu, alebo nepriamu väzbu na rozvoj ľudských 

zdrojov v sektore, vzniká potreba špecifických znalostí z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia 

▪ doplniť využitie metódy viackriteriálneho hodnotenia, napríklad metódou párového zrovnávania 

▪ dopracovať dôležitý prvok - ukončovanie ťažby a údržba ukončených banských diel 

▪ zaoberať sa aj  spracovávaním priemyselného a komunálneho odpadu v SSRĽZ ako druhotnou 

surovinou  v recyklovaní 

Vnútorná strategická analýza sektora  

▪ doplniť analýzu stavu sektora z pozície ľudských zdrojov, sumárnu analýzu špecifických 

ukazovateľov zamestnanosti v odporúčaniach 

▪ spracovanie špecifických ukazovateľov je neprehľadné, nesystémové s nedostatočnou 

koreláciou ku súčasnej a budúcej potrebe ľudských zdrojov 

▪ doplnenie informácií o útlmovom programe ťažby hnedého uhlia a lignitu z pohľadu 

dominantného zamestnávateľa sektoru 
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Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov 

▪ neúplnosť z pohľadu trvalo udržateľnej konkurenčnej schopnosti sektoru a spoločenskej 

prospešnosti v SR  a podnikateľskej úspešnosti 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ doplniť odporúčania ako inštitucionalizovať realizáciu akčných plánov  

▪ absentuje časové a zodpovednostné zosúladenie opatrení jednotlivých opatrení 

vyplývajúcich  z premís 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

- Prof. Ing. Milan DADO, PhD.,  

„Autori dokumentu podrobne rozobrali stratégiu rozvoja ľudských zdrojov pre sektor textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože z pohľadu očakávaných už nastúpených výrazných geopolitických a 

ekonomických vplyvov a zmien v dôsledku v trendov rozvoja  technológií, výroby produktov 

a trhov a ich vplyvov na sektor a spoločnosť.“  

Všeobecné odporúčania 

▪ uvádzať zdroje priamo v texte v rámci jednotlivých častí stratégie 

▪ v premise č. 2 zvýšiť dôraz na rôzne formy a obsah celoživotného vzdelávania  

SWOT analýza 

▪ objektívne hodnotí jednotlivé stránky 

Posudzovateľ ocenil v závere uvádzané dokumenty národného, európskeho aj nadnárodného 

charakteru, z ktorých autori pri spracovaní stratégie čerpali.  
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel - doc. Ing. Vladislav ROSA, CSc.  

Charakteristika a poslanie sektora 

▪ Úsporný text so všeobecnými konštatovaniami – doplniť konkretizáciu toho „čo je potrebné“, 

„malo by sa  spraviť“, „je pre sektor nevyhnutné“  

▪ Popisuje sa skôr situácia v sektore z pohľadu jeho hospodárskeho významu a nie z pohľadu 

ľudských zdrojov v sektore 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ Nahradiť zoznam www.odkazov uvedením inovácií a ich popismi 

SWOT analýza 

▪ Malé množstvo stránok identifikovaných k ľudským zdrojom ( z 95 iba 6) 

▪ Zabezpečiť súlad medzi strategickými dokumentmi a SWOT 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ Špecifické sektorové ukazovatele nesúvisia s ľudskými zdrojmi 

▪ Doplniť komentovanie dátových údajov vo vzťahu k vývoju sektora (napr. dramatický pokles 

tvorby hrubého fixného kapitálu či pridanej hodnoty sektora...) 

Kritické a kľúčové činitele 

▪ Sústrediť sa na kľúčové priority napr. konflikt medzi ekológiou a ekonomikou 

„Premisy sú vybrané veľmi citlivo, reflektujú moderné vnímanie poslania sektora a jeho 

potrieb z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov v sektore. Jednotlivé dopady sú logicky vhodne 

usporiadané a rozumne členené zvolenými strategickými opatreniami a definovanými aktivitami.“ 

 

http://www.odkazov/
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Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ obsahovo: doplniť stručné textové uvedenie (popis) sektorového strategického 

zámeru, t.j. očakávaní pri naplnení dopadov jednotlivých premís;  

▪ technicky: termíny 12/2020 plnenia niektorých aktivít sú nesplniteľné;  

▪ formálne: ak sa má dokument seriózne vnímať ako akčný plán sektorovej stratégie na 

zabezpečenie  rozvoja ľudských zdrojov, je nevyhnutné doplniť jednotlivé opatrenia  o potrebné 

zdroje na ich naplnenie. 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel - Ing. Peter MAGVAŠI, CSc. 

„Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v celulózo-papierenskom a polygrafickom priemysle je 

prvým uceleným dokumentom tohto typu v sektore po roku 1990. Je príkladné, že bol spracovaný 

zdola nahor za účasti odborníkov priamo z daných priemyselných sektorov. Môže slúžiť ako prvotný 

dokument, ktorý treba pretaviť do strategického riadenia, kde prvotným procesom je plánovanie.“  

„Autori SSRĽZ celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu naplnili kvalitne túto základnú 

schému po obsahovej a vecnej stránke. Patrí medzi tie najkvalitnejšie v rámci mnou posudzovaných 

SSRĽZ. Veľmi kvalitne sú spracované premisy, ktoré sú predložené v prílohe.“  

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ spracované len pre celulózo-papierenský sektor  

SWOT analýza 

▪ nie všetky definované prvky analýzy majú priamu alebo nepriamu väzbu na rozvoj 

ľudských zdrojov v sektore 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ návrhy sú spracované iba do roku 2024 bez výhľadu do roku 2030  
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▪ chýbajú jasné a zreteľné bilančné tabuľky s návrhom zániku určitých povolaní alebo 

ich modifikáciou, prípadne tvorby nových povolaní  

Kritické a kľúčové činitele 

▪ podkapitola je viacej zameraná len na polygrafický priemysel  

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

„Je možné polemizovať o samostatnom určení premisy č.1: Digitalizácia výrobných operácií 

...........do SMART FACTORY a premisy č.4: Automatizácia a robotizácia výrobných procesov ........ jedná 

sa o to isté riešenie - Inteligentný podnik (PRIEMYSEL 4.0) nie je možný bez automatizácie a robotizácie. 

Automatizácia a robotizácia je základom vzniku inteligentného podniku (SMART FACTORY).“ 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore chémia a farmácia - Ing. Peter 

MAGVAŠI, CSc. 

Spracovanie situačnej analýzy stavu sektorov chémia a farmácia, najmä svojou prílohou k dokumentu, 

je kvalifikované a oproti iným sektorovým stratégiám jeho úroveň je nadštandardná. Autorom SSRĽZ 

sa dobre  darilo dodržať metodické zásady, aké má mať takýto strategický dokument.  

SWOT analýza 

▪ výber stránok viesť k splneniu cieľa, a to dosiahnutie požadovanej kvalitatívnej 

a kvantitatívnej štruktúry ľudských zdrojov v sektore chémie a farmácie v roku 2030 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ očakávaná výroba súčiastok na báze plastov technológiou 3D-tlače si vyžiada štrukturálne úplne 

iné typy zamestnancov ako je to v súčasnosti, reakcia na túto strategickú zmenu je v SS 

RĽZ  nedostatočná 

▪ opatrenia a aktivity sú málo sústredené na úlohy pre samotné podnikateľské subjekty 

a profesijné zamestnanecké organizácie 
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▪ v rozpracovaní základných strategických smerov chýba upozornenie na úlohu biotechnológií, 

ktoré môžu výrazne reštrukturalizovať chemický a farmaceutický priemysel 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

- Ing. Peter MAGVAŠI, CSc. 

Základné informácie o sektore 

▪ úroveň spracovania SSRĽZ je po formálnej stránky, logického previazania jednotlivých častí, 

jasných formulácii, prehľadnosti na veľmi slabej úrovni 

▪ formulácia premís nezodpovedá skutočnému obsahu, chýba logická previazanosť jednotlivých 

zložiek strategického cyklu 

Charakteristika a poslanie sektora 

▪ povrchne a neprehľadne spracováva  problematika  ľudských  zdrojov 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ strohé, nesystematické a chaotické spracovanie tejto kapitoly 

▪ zmeny sa nezaoberajú sektormi zlievania a kovania 

SWOT analýza 

▪ pracovanie  je  nesúrodé,  nevyvážené s redundantnými entitami, bez ich expertného váhového 

ohodnotenia 

▪ doplniť v spracovaní metódy viackriteriálneho hodnotenia napríklad metódou párového 

zrovnávania 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ kapitoly 1.4.1 a 1.4.2 sú spracované veľmi stručne, bez hlbších analýz jednotlivých ukazovateľov 

potrebných pre určenie východiskovej situácie tvorby stratégie ľudských zdrojov 

▪ v ostatných kapitolách doplniť údaje pri jednotlivých grafických vyjadreniach 
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▪ dopracovať návrhy s výhľadom do roku 2030, spracované sú iba do roku 2024 

▪ absentujú bilančné tabuľky  

▪ k výrobným povolaniam, doplniť aspoň náznak predvýrobných a povýrobných potrieb 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov 

Kritické a kľúčové činitele 

▪ doplniť  vyjadrenie vplyvu na kvantitu a kvalitu ľudských zdrojov v sektore, v horizonte  do  roku  

2030 

▪ doplniť definície z pohľadu trvalo udržateľnej konkurenčnej schopnosti sektoru a spoločenskej 

prospešnosti v SR  a podnikateľskej úspešnosti 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ zlepšiť prehľadnosť vyústenia tabuliek k súboru opatrení, vytvoriť časovú a obsahovú 

previazanosť pre naplnenie premís a cieľov 

▪ doplniť odporúčania ako inštitucionalizovať realizáciu akčných  plánov 

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

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály - Prof. Ing. Milan DADO, PhD.,  

„Môžem konštatovať, že autorom dokumentu sa podarilo stratégiu zasadiť do najnovších trendov 

a budúcich smerov rozvoja sektoru a technológií ktoré priamo ovplyvňujú rozvoj sektora sklo, 

keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály a teda aj požiadavky na vzdelávanie na rôznych 

stupňoch škôl, čomu sa autori snažili podrobne venovať.“ 

Základné informácie o sektore 

▪ doplniť do textu odvolávky na zdroje použité v kapitolách 

Charakteristika a poslanie sektora 

▪ dopracovať poslanie sektora, strategického zámeru a akčného plánu do roku 2030 
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SWOT analýza 

▪ podrobne a presne popisuje situáciu v sektore 

▪ k príležitostiam pridať vzdelávanie, cielené do oblastí možnej zamestnanosti v tomto sektore, 

vrátane celoživotného vzdelávania 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ v rámci vyhodnocovania údajov doplniť do grafov aj osoby s tretím stupňom vzdelania 

▪ dopracovať víziu potreby pracovných síl v sektore do  roku 2030 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

- Ing. Peter MAGVAŠI, CSc. 

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ absentuje odvetvie strojárstva (celý dokument) 

▪ doplniť štruktúrne rozvrstvenie podnikateľských subjektov v sektore a dosah zmien 

v jednotlivých štruktúrach podnikov 

▪ výraznejšie prognózovať  zmeny najmä v technologických procesoch a v riadiacich procesoch 

a ich dosah na požiadavky konkurenčnej schopnosti ľudských zdrojov 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ nedostatočne rozpracované určenie vedomostí potrebných na premeny 

v technológiách, materiáloch a požiadaviek globálneho trhu 

SWOT analýza 

▪ neposkytuje potrebné informácie pre kvalitné a objektívne spracovanie strategických zámerov  
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Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ zaoberá sa len výrobnými povolaniami, bez náznaku predvýrobných a povýrobných 

potrieb vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Pre obidve premisy sú opatrenia rozpracované iba do jednotlivých úrovní formálneho 

vzdelávania. Chýba problematika vysokoškolského a celoživotného vzdelávania a najmä 

podnikové aktivity pre neformálne získavanie požadovaných nových zručností a vedomostí. 

▪ Budúcnosť priemyselnej výroby osobných vozidiel je založená na efektívnom využívaní 

pokroku v strojárskych technológiách spojených s použitím nových druhov materiálov, 

efektívnom využití elektronizácie procesov spojených s digitalizáciou údajov v kyberneticko – 

fyzických výrobných systémoch využívajúcich umelú inteligenciu. 

Sektorová rada pre elektrotechniku  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore elektrotechnika - Ing. Peter MAGVAŠI, 

CSc., Prof. Ing. Milan DADO, PhD.,  

„Sektorová stratégia ľudských zdrojov do roku 2030 v sektore  ELEKTROTECHNIKA patrí svojim 

obsahom a spracovaním medzi kvalitnejšie SSRĽZ spracovaných v rámci Národného projektu.“  

Základné informácie o sektore 

▪ Doplniť zdroje informácií 

▪ Venovať pozornosť medziodvetvovým prienikom – energetika, životné prostredie, IT a pod. 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Rozpracovať CŽV vo všetkých premisách 

▪ Do nastavenia efektívneho CŽV zahrnúť spoluprácu s univerzitami a SAV 
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Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore energetika, plyn, elektrika - Ing. Peter 

MAGVAŠI, CSc. 

„Sektorová stratégia ľudských zdrojov do roku 2030 v sektore  ENERGETIKA-PLYN-ELEKTRINA patrí 

svojim obsahom a spracovaním medzi kvalitnejšie SSRĽZ spracovaných v rámci Národného projektu.“  

Kritické a kľúčové činitele 

▪ Doplniť nutnú medzigeneračnú výmenu 

▪ Veľký dôraz v SSRĽZ na formálny systém vzdelávania a jeho zmenu, avšak v súvislosti s 

nutnou medzigeneračnou výmenou je potrebné podporovať viac ďalšie vzdelávanie 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Do nastavenia efektívneho CŽV zahrnúť spoluprácu s univerzitami a SAV 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore voda, odpad a životné 

prostredie - prof. RNDr. Ľudovít MOLNÁR, DrSc.  

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ charakteristika je veľmi všeobecná, opísaná viac „konštatačne a všeobecne“ než 

explicitne vymenovaním technológií, či inovácií a ich dopadu na ľudské zdroje 

▪ dominuje v celom dokumente voda, na úkor odpadov a životného prostredia 

SWOT analýza 

▪ v silných aj v slabých stránkach Sektora by bolo vhodné väčšiu pozornosť zamerať na 

inovácie, „green“ a aj pandemickú situáciu s COVID-19 a jej vplyv na životné prostredie  

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ rozšíriť obsah o odpad a životné prostredie  
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Kritické a kľúčové činitele 

▪ venovať väčšiu pozornosť „rentabilnosti resp. nerentabilnosti“ ochrany životného prostredia 

v spojitosti s nutnými výdavkami 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore obchod, marketing, gastronómia a 

cestovný ruch - doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD. 

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ zužuje sa len na oblasť maloobchodu a oblasť aktívneho cestovného ruchu, hoci obsahom má 

byť aj marketing a gastronómia 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ mali by byť naznačené vízie vplyvu zdieľanej ekonomiky a jej vplyvu na obchod a cestovný ruch 

▪ doplniť vplyv striebornej ekonomiky vo vzťahu k demografickému vývoju v spoločnosti, 

vrátane špecifík segmentácie zákazníkov a prípravy produktov šitých na mieru jednotlivých 

cieľových skupín 

▪ vhodné rozšírenie aj pre oblasť pasívneho cestovného ruchu  

▪ doplniť budúcnosť call centier v oblasti obchodu, najmä v súvislosti s postupujúcou 

digitalizáciou, robotizáciou a nasadzovaním chatbotov, ktorí dokážu bežne komunikovať so 

zákazníkmi 

▪ obchod rozšíriť o oblasť Risk managementu (najmä získavanie a vyhodnocovanie 

údajov  o bonite obchodných partnerov, spoľahlivosti dodávok napr. aj v podmienkach 

reštriktívnych obmedzení distribučných kanálov a schopnosti riešiť otázky reklamácií a CRM 

(vzťahov so zákazníkmi) bez ohľadu na geografické hranice ekonomík 

▪ nové modely Organizácie pracovných procesov (napr. v skladovom hospodárstve, 

organizácii prepravy tovarov) a vyhodnocovanie plnenia zmluvných podmienok 
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SWOT analýza 

▪ prioritne sa stratégia zaoberá len podnikaním v oblasti retailu a vynecháva oblasť vzťahov B2B  

▪ príležitosti - odporúča sa doplniť: 

- nastavenie nových distribučných kanálov pri predaji tovarov a poskytovaní s tým 

súvisiacich služieb 

- zefektívnenie logistiky v oblasti veľkoobchodu a distribúcii tovarov do maloobchodných sietí 

na základe digitalizácie a robotizácie v oblasti skladového hospodárstva, evidencie 

tovarov, kontroly expirácie dátumov spotreby, triedenia odpadov a spôsobov ich 

odstraňovania  obchodných prevádzok 

▪ slabé stránky - odporúča sa doplniť:  

- nedostatočné využitie geografickej polohy krajiny v oblasti aktívneho cestovného ruchu, 

- nedostatočná inštitucionálna podpora aktívneho cestovného ruchu zo strany verejného 

sektora a štátnych inštitúcií. 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore dopravy, logistiky, poštových služieb 

prof. Ing. Milan DADO, PhD. 

▪ stratégia je v súlade s európskymi a národnými legislatívno-rozvojovými dokumentami, ktoré 

nastavujú globálne vízie a ciele  

▪ autori zasadili stratégiu do najnovších trendov a budúcich smerov rozvoja sektoru a technológií, 

ktoré priamo ovplyvňujú rozvoj dopravy a logistiky  

▪ medzi kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte autori 

zaradili všetky v súčasnosti sa objavujúce technológie 

▪ pozitívne hodnotím obidve prílohy a to príloha č. 1: oblasti premís a príloha č. 2: zoznam 

strategických dokumentov  

▪ SWOT analýza, ktorá veľmi podrobne a objektívne hodnotí situáciu v celom sektore  

▪ pri spracovaní materiálu boli využité väzby z rôznych odvetví  

▪ autori dokumentu podrobne rozobrali SSRĽZ v sektore doprava, logistika, poštové služby v 

horizonte 2030 
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Odporúčania:  

▪ v dokumente nie sú priamo uvádzané zdroje, z ktorých autori pri spracovaní čerpali,  

▪ v dôsledku stále rýchlejšieho znásobovania poznatkov sa budú významne meniť top trendy a 

predpovedaná doba, pre ktorú sa tento dokument spracováva bude veľmi dlhá na to, aby sme 

dokázali určiť v súčasnosti všetky premisy. 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore informačné technológie a 

telekomunikácie - prof. RNDr. Ľudovít MOLNÁR, DrSc., Ing. Ivan BERNÁTEK 

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ Pojem „telekomunikácie“ prešiel v texte do intuitívnej skratky IKT 

▪ Pojem „Sektor“ - interpretácia významu, aby bolo zrejmé komu sú určené odporúčané závery 

▪ Doplniť prepojenosť sektorov, napr.: 

- Zdravotníctvo - personalizované zdravotníctvo a prediktívna medicína 

- Automotive, elektrotechnika - autonómne vozidlá 

- Priemysel - kybernetizácia 

- Bankovníctvo - blockchain technológie  

SWOT analýza 

▪ Silné stránky - doplniť rozvoj mobilných sietí v SR a relatívne vysokú dostupnosť 4G sietí 

▪ Slabé stránky - doplniť nízke a nevyhovujúce ohodnotenie pedagogického stavu na všetkých 

úrovniach vzdelávacieho systému a akútny nedostatok ĽZ v tejto oblasti 

▪ Absencia R&D – research and development 

▪ Väčšia pozornosť pre „brain drain“ 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ Doplniť medzinárodné porovnanie sektora, na národnej úrovni môžu štatistiky skresľovať 

▪ Pozrieť si trend a uplatnenie ukazovateľov v najnovšej správe EU The 

European Innovation Scoreboard 2020 
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Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Realistickejší odhad plnenia aktivít 

▪ Úzke miesto  - sektor vzdelávania – ako kompetencia pre zmenu. 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD.  

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ Pracovať s identifikáciou kľúčových kompetencií (resp. „skills“) pre jednotlivé zamestnania 

(najmä tie s najvyšším očakávaným rastom dodatočnej potreby pracovnej sily) a zhodnotenie, 

do akej miery dokáže vzdelávací systém uspokojovať tieto potreby. 

▪ Venovať sa argumentácii rozporu medzi prebiehajúcim procesom rušenia „kamenných 

pobočiek“ (najmä v menších mestách) a očakávaným rastom zamestnanosti v jednotlivých 

zamestnaniach.  

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Premisa „Finančná gramotnosť u každého občana, s dôrazom na osobnú zodpovednosť“- 

zvýšenie finančnej gramotnosti občanov je určite predmetom širšieho spoločenského záujmu, 

ale odporúča sa formulovať, akým spôsobom naplnenie tejto premisy priamo alebo nepriamo 

prispeje k rozvoju ľudských zdrojov vo finančnom sektore.  

▪ Premisa „Automatizovaný, robotizovaný a inteligentný finančný sektor....“ – odporúča sa 

stanoviť kvantifikovateľné ciele, najmä v oblasti počtu vyučovacích hodín STEM predmetov, 

pravidelného testovania schopností žiakov / študentov v týchto oblastiach, až po orientačný 

odhad potreby rastu počtu dátových analytikov, IT špecialistov, AI a big-data analytikov a ďalšie 

nové profesie.  

▪ Odporúča sa doplniť novú premisu, ktorá by zohľadňovala konštatovaný rast intenzity 

medzinárodnej konkurencie pracovnej sily vo finančnom sektore. Cieľom je porovnanie 

aktuálnych a očakávaných požiadaviek trhu práce na schopnosti a kompetencie pracovnej sily 

a porovnanie týchto požiadaviek s aktuálnou kvalifikačnou štruktúrou na trhu práce v SR, ako aj 

s existujúcou a očakávanou kapacitou vzdelávacieho systému. 
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Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore vzdelávanie, výchova a šport - Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD., Ing. Ivan BERNÁTEK, prof. Ing, Pavol OCHOTNICKÝ, CSc.  

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ zvýrazniť, že vzdelávanie vedie aj k formovaniu ľudského kapitálu – vplyv na lepšie 

zamestnanie, mzdu, mobilitu.... 

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ doplniť podrobnejšiu analýzu inovácií a ich dopadov a možností ich využitia v systéme 

vzdelávania 

SWOT analýza 

▪ zvýrazniť zastaranú technickú infraštruktúru škôl a nedostatočnú pozornosť venovanú 

problémovému spôsobu vyučovania, nadmernú byrokratizáciu procesov na školách a vysoký 

podiel administratívnych pracovníkov (slabé stránky) 

▪ nízke a nevyhovujúce ohodnotenie pedagogického stavu na všetkých úrovniach 

vzdelávacieho systému (slabé stránky) 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ zaoberať sa alarmujúcim dlhodobo nízkym podielom výdavkov na výskum a vývoj v SR, ako aj 

zlým spoločenským a ekonomickým postavením pracovníkov v sektore vzdelávania 

▪ cudzojazyčné grafy a  legendy preložiť do slovenčiny 

▪ text zadeliť do podkapitol 

▪ doplniť analytický rozbor uvádzaných dát s dopadom na ľudské zdroje v sektore 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ lepšie vyšpecifikovať strategické priority (nielen strategické ciele) a v nadväznosti na to 

precizovať akčný plán 
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▪ podrobnejšie rozpracovať spôsoby, ktoré umožnia dosiahnutie jednotlivých 

výstupov a vyšpecifikovať zdroje, ktoré budú na to potrebné 

▪ vhodné sústrediť sa na nižší počet kľúčových priorít 

▪ zvážiť aj realistickosť stanovených termínov (najmä tých, ktoré sú stanovené na september 

2021), keďže navrhovaným metodickým zmenám by mala predchádzať širšia odborná diskusia 

▪ implementáciu navrhovaných zmien v sektore komplikuje naviac aj súčasná spoločensko-

epidemiologická situácia v SR a vo svete 

▪ štruktúrovanie stratégie do samostatných častí podľa stupňov vzdelávania by uľahčilo 

orientáciu v dokumente a sprehľadnilo ho a odborníci pre daný stupeň by mali 

stratégiu  dostupnú v ucelenej forme na jednom mieste 

▪ bolo by vhodné akčný plán lepšie prepojiť na SWOT analýzu a zamerať sa na využitie 

existujúcich silných stránok a príležitostí vo vonkajšom prostredí na dosiahnutie stanovených 

strategických priorít  

▪ malá pozornosť sa venuje procesom digitalizácie v sektore vzdelávania, ako aj v celej 

ekonomike a spoločnosti 

▪ navrhnuté opatrenia pomerne málo reflektujú procesy starnutia populácie + vzdelávanie 

seniorov. 

Sektorová rada pre verejné služby a správu  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore verejné služby a správa – RNDr. 

Martin PLEŠIVČÁK, PhD.  

Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ zdôvodniť výber konkrétnych inovácií - kľúč výberu? 

▪ nájsť relevantnejšie zdroje inovácií (napr. FIIT, IPSOS, ITAPA, NKÚ...) 

▪ inovácie zoradiť podľa významu pre spoločnosť 

SWOT analýza 

▪ uviesť kľúčový cieľ stratégie, o ktorý sa SWOT analýza opiera 

▪ zoradenie podľa významu jednotlivých konštatovaní 
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Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ zaradiť informácie o porovnaní priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve a v sektore 

▪ exaktne vymedziť o aký okruh zamestnancov ide – rôzne pohľady, odlišné počty osôb z 

rôznych zdrojov 

▪ viac sa zamerať na dostupnosť ľudských zdrojov pre sektor 

▪ venovať sa geografickým aspektom (regionálna zamestnanosť, podiel absolventov, starnutie...) 

Kritické a kľúčové činitele 

▪ vývoj financovania nových pracovných miest vs. rozpočty územnej samosprávy 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ odhadnúť finančnú náročnosť opatrení a vplyv na verejné zdroje – náčrt finančnej schémy 

realizácie 

▪ absentuje marketingová stratégia – orientácia na mladých ľudí (3. premisa) 

▪ doplniť projekciu aktivít  do roku 2030 

▪ ciele konfrontovať s cieľmi strategicko-analytických a diskusných dokumentov na úrovni 

EÚ (Stratégia Európa 2020, v kontexte pripravovanej Stratégie Európa 2030, Projekt Európa 

2030 – výzvy a príležitosti, Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030) 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore administratíva, ekonomika, 

manažment - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD., v. r.  

„Výsledky  sektorovej stratégie považujem za dobrý základ pre ďalšie práce sektorovej rady 

v budúcnosti. „ 

Charakteristika  a poslanie sektora 

▪ navrhované štyri premisy zachytávajú rozhodujúce požiadavky pre rozvoj zamestnanosti 

a produktivity práce v sektore 

▪ upresniť všetky profesie tohto sektora v rámci štatistickej klasifikácie 
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▪ zvážiť, či všetky pracovné pozície (rozdielne z hľadiska kvalifikačných aj kompetenčných 

charakteristík ) možno spojiť do jednej sektorovej stratégie 

▪ dopracovať presnejšiu definíciu postavenia sektora v národnom hospodárstve z hľadiska 

celkovej produkcie, tvorby pridanej hodnoty, investícií, celkovej zamestnanosti a pod. (okrem 

sektorových údajov aj údaje za celú ekonomiku SR, resp. ostatné sektory)  

SWOT analýza 

▪ údaje zobrazené v grafoch č. 1 a 2 odporúčam uviesť osobitne aj pre jednotlivé „subsektory“, 

ako administratíva/ekonomika/manažment 

▪  v situačnej analýze stručne uviesť z akých predpokladov vychádza prognóza rastu dodatočnej 

potreby pracovnej sily celkovo a tiež pre jednotlivé zamestnania/subsektory, aktualizovať 

uvedené údaje 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ odporúčam v období (do 3-6 mesiacov) intenzívne zapojenie ústredných orgánov štátnej správy 

za účelom posúdenia vykonateľnosti jednotlivých navrhovaných strategických opatrení a aktivít, 

s osobitným zreteľom na navrhované termíny plnenia jednotlivých aktivít  

▪ je žiadúce do stratégie zapojiť riadiacich pracovníkov zo súkromného aj verejného sektora za 

účelom porovnania navrhovaných cieľov, opatrení a aktivít s aktuálnymi a očakávanými 

potrebami praxe 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore zdravotníctvo, sociálne služby - doc. 

MUDr. Želmíra MACEJOVÁ, PhD., MPH 

Projekt: „ Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v horizonte 2030“ 

je komplexný a ucelený prehľad stratégie rozvoja v danom sektore, ktorý pomerne konkrétne a s 

presným časovým vymedzením stanovuje jednotlivé ciele a spôsob ich realizácie. Dodržaním časového 

a realizačného rozvrhu uvedenej stratégie je možné vyriešiť mnohé kritické situácie, ktoré v sektore 

zdravotníctva a sociálnych služieb hrozia. 
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Kritické a kľúčové činitele 

▪ v rámci otázky zabezpečenia prevencie sociálneho vylúčenia je nutné riešiť nielen prevenciu, ale 

už vzniknutú situáciu (budovanie komunitných centier v každom meste, dedine, obci s vyšším 

podielom vylúčených chudobných skupín obyvateľstva) 

▪ doplniť možnosti riešenia otázky absencie sociálnej a technickej infraštruktúry v segregovaných 

lokalitách (zainteresovať občanov zo segregovanej lokality, vyhľadávanie a motivácia 

maturantov  z danej lokality, skúsiť vyhľadať maturantov z radov absolventov rómskych 

gymnázií...) 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ v rámci premisy č. 1 – uľahčenie vstupu zdravotníckemu personálu z tretích krajín na Slovensko  

▪ zlepšiť systém vzdelávania (jasne definovať podmienky)  

▪ rozvinúť už fungujúci „rezidentský program“ pre absolventov lekárskych fakúlt 

▪ zmeniť systém financovania špecializačného štúdia na lekárskych fakultách 

▪ zainteresovanie občanov z marginalizovaných skupín o starostlivosť o vlastné zdravie 

▪ v rámci premisy č.2 – vysvetliť a zadefinovať kompetencie nového zamestnania hospitalista 

▪ Vysoko pozitívne hodnotím ďalšie návrhy v dokumente: 

- Klinický asistent  

- nadobúdanie/priznanie odbornej spôsobilosti medikov na pracovné činnosti zdravotníckych 

pracovníkov, ktoré budú môcť vykonávať už počas štúdia 

- zavedenie postavenia lekára na urgentnom príjme so špecializáciou Urgentná medicína 

- zavedenie predmetu „zdravotná výchova do štátneho vzdelávacieho programu“ v 

predškolských zariadeniach a v základných školách 

- zaradenie zamestnania „sociálny pracovník“ do kategórie odborný zamestnanec v školách a 

školských zariadeniach 

▪ Zvážiť opätovné zriadenie centier záchytnej služby pre akútne alkoholom ev. inými omamnými 

látkami toxikovaných pacientov. 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SSRĽZ V ROKU 2021 v Sektore remeslá a osobné služby - doc. Ing. 

Vladislav ROSA, CSc. 
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Kľúčové inovácie a technologické zmeny 

▪ Nahradiť tabuľku so zoznamom www.odkazov s uvedením inovácií a ich popismi 

▪ 15 z 20 odkazov sú zahraničné bez prekladu – mnohé reklamné spoty, popularizačné a 

nie predstavenie inovácie 

▪ Reflektovať zmenu paradigmy od centralizovanej k decentralizovanej výrobe 

▪ Doplniť cestu k Internetu vecí, dát a služieb 

▪ Doplniť návrat strednej triedy k remeselnej výrobe, založenej na kombinácii 

technológií a komunikačných zručností, aby mohla poskytovať špecializované a vysokokvalitné 

služby,  prípravu  na vytvorenie resp. významné rozšírenie odvetvia inteligentných služieb 

- Smart Services  

SWOT analýza 

Navrhuje sa doplniť: 

▪ nedostatočný rozvoj infraštruktúry (slabé stránky),  

▪ podpora transferu znalostí zo zahraničia resp. priemyselných odvetví, či 

zhromažďovanie a vyhodnocovanie príznakov zmien na súčasných dynamicky sa meniacich 

trhoch (príležitosti),  

▪ nedostatočné chápanie interdisciplinarity  - nové študijné odbory na všetkých 

stupňoch vzdelávania (ohrozenia), 

▪ nové možnosti alternatívneho vzdelávania pod supervíziou firiem (ohrozenia). 

Vnútorná strategická analýza sektora 

▪ Medzi uvádzané ukazovatele sa nedostali údaje o rozsahu poskytovaných verejných 

zdrojov a ich distribúcii v sektore. 

Sektorový strategický zámer a akčný plán 

▪ Nedostatočne konkrétne uvádzaný spôsob monitoringu aktivít formuláciou 

„Prostredníctvom vybraného člena/členov Sektorovej rady“ bez konkretizácie spôsobu (AKO?) 

či termínov (KEDY?), umožňujúci vysokú mieru subjektivity. 

http://www.odkazov/
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▪ “Celkovo možno konštatovať, že strategické opatrenia sú volené 

v zhode s predpokladanými/očakávanými dopadmi na ľudské zdroje. Rozumné sú formulácie 

názvov aktivít  spôsobom, ktorý priamo označuje kontrolovateľnosť a merateľnosť ich 

realizácie.“  

▪ “Sumárne možno konštatovať vysokú úroveň určenia stratégie rozvoja ľudských zdrojov, 

logiku a systémovú previazanosť navrhnutých opatrení na naplnenie strategických 

opatrení.“    

V čase predkladanie Priebežnej správy č. 8 ešte neboli predložené oponentské posudky na SSRĽZ 

Sektorovej rady pre potravinárstvo, Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, a 

Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo. Predmetné posudky sú v štádiu rozpracovania.  

Inštitucionálne a personálne zmeny v Aliancii sektorových rád  

Aj v deviatej realizačnej etape riešil Realizačný tím SRI nevyhnutné personálne zmeny v Aliancii. Zmena 

sa týkala personálnych zmien v Združení miest a obcí Slovenska, ktoré má stabilné zastúpenie v Aliancii 

už od jej založenia a zároveň je garantom Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Personálna 

zmena nastala u Ing. Milana Mušku, ktorého nahradil PhDr. Michal Kaliňák, PhD., ktorý pôsobí ako 

Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS a jeho hovorca. 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. 1 tejto 

správy;  

▪ Združenie miest a obcí Slovenska 

- požiadavka na nomináciu nového zástupcu za Ing. Milana Mušku, riešená na osobnom 

rokovaní so zástupcami ZMOS;  

- nominačný list PhDr. Michala Kaliňáka, PhD. na zastúpenie v Aliancii, zároveň ako garanta 

a predsedu Sektorovej rady pre verejné služby a správu je uvedený v prílohe č. 2 tejto správy; 

- menovacie dekréty do Aliancie a do Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sú 

uvedené v prílohách č. 3 a 4 tejto správy. 
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Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Mimoriadne dôležitou, ale aj náročnou aktivitou Aliancie  je úloha vyplývajúca z čl. 2 štatútu Aliancie, 

bod 1 písmeno i) posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní vytvorených alebo 

revidovaných sektorovými radami. Ide o stálu úlohu, ktorá je náročná tak na odborné posúdenie, ako 

aj  z časového hľadiska. V sledovanom období sa realizovalo posudzovanie celkovo 151 NŠZ v štyroch 

etapách, a to nasledovne: 

▪ II. etapa od 5.10.2020 do 15.10.2020 – 44 NŠZ; 

▪ III. etapa od 23.10.2020 do 4.11.2020 – 39 NŠZ; 

▪ IV. etapa od 12.11.2020 do 26.11.2020 – 37 NŠZ; 

▪ V. etapa od 4.12.2020 do 17.12.2020 – 31 NŠZ. 

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/1FAIpQLSfDnlZ9CzWoC3lfIkqYBCbJQGtGOUnQikHYOzwPtMRE

efzG0Q/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/schvalovanie-5.10.2020.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 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDnlZ9CzWoC3lfIkqYBCbJQGtGOUnQikHYOzwPtMREefzG0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDnlZ9CzWoC3lfIkqYBCbJQGtGOUnQikHYOzwPtMREefzG0Q/viewform
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/10/schvalovanie-5.10.2020.zip
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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 

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 
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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 

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 
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42. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky 

43. Informátor 

44. Technik vozového parku 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 21 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa  

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

Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov aliancie v II. etape posudzovania 

a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré 

boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v prílohe č. 5 

tejto správy. 

III. etapa – 23.10.2020 

Dňa 23. októbra 2020 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 39 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období október 2020. Na tomto linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nR4KwiggdWcvOBC4rn1SNJ7NVL0dEbWwI-A3PMC-

zmQwPQ/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/AR_3etapa23.10.2020.zip. Termín na 

vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 04. novembra 2020. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Pomocný pracovník v bani 

2. Lamač 

3. Vŕtač 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

4. Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe 

5. Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nR4KwiggdWcvOBC4rn1SNJ7NVL0dEbWwI-A3PMC-zmQwPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nR4KwiggdWcvOBC4rn1SNJ7NVL0dEbWwI-A3PMC-zmQwPQ/viewform
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/10/AR_3etapa23.10.2020.zip
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6. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe 

7. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

8. Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

9. Anorganický chemik 

10. Farmaceutický laborant bez špecializácie 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

11. Hutník operátor, údržbár 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

12. Stavebný klampiar 

13. Geodet (vedecký pracovník) 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

14. Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave 

15. Revízor vo verejnej osobnej doprave 

16. Stevard v osobnej železničnej doprave 

17. Vodič električky 

18. Kuriér 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

19. Archeológ (okrem výskumu) 

20. Lektor v múzeu a galérii 
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21. Muzeológ 

22. Výskumník archeológ 

23. Ilustrátor 

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

24. Cievny chirurg 

25. Detský chirurg 

26. Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie 

27. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii 

28. Kardiochirurg 

29. Lekár paliatívnej medicíny 

30. Pediatrický anestéziológ 

31. Pediatrický neurológ 

32. Psychiater 

33. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve 

34. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov 

35. Telovýchovný lekár 

36. Traumatológ 

37. Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví 

38. Zubný asistent 

39. Verejný zdravotník bez špecializácie 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 22 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa  

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

Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v III. etape posudzovania 

a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré 

boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v prílohe č. 6 

tejto správy. 



   
 

116 
 

IV. etapa – 12.11.2020 

Dňa 12. novembra 2020 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 37 revidovaných 

a vytvorených NŠZ sektorovými radami v období október/november 2020. Na tomto linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG7CTpo1k_k3Z0VuB0U13IWPHDj8kbVZNZ2Q7PREH

vQlbFw/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/2020/11/nsz4.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol 

stanovený na 26. novembra 2020. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Vodič banskej lokomotívy 

2. Strelmajster 

Sektorová rada pre potravinárstvo 

3. Kvalitár potravín a nápojov 

4. Lahôdkar 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

5. Šička odevnej a technickej konfekcie 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

6. Montážny pracovník drevených konštrukcií 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

7. Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe 

8. Špecialista technológ v polygrafickej výrobe 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG7CTpo1k_k3Z0VuB0U13IWPHDj8kbVZNZ2Q7PREHvQlbFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG7CTpo1k_k3Z0VuB0U13IWPHDj8kbVZNZ2Q7PREHvQlbFw/viewform
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/11/nsz4.zip
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Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

9. Analytický chemik 

10. Chemický špecialista biotechnológ 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

11. Hutník oceliar 

12. Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

13. Skúšobný technik elektronických zariadení 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku 

14. Technik energetických zariadení budov 

15. Technik energetik projektant, konštruktér 

16. Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni 

17. Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

18. Čistič kanalizačných zariadení 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

19. Inžinier geodet a kartograf  

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

20. Administratívny pracovník v železničnej doprave 

21. Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave 

22. Vodič osobného motorového vozidla 
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Sektorová rada pre verejné služby a správu 

23. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, 

sociálnych vecí a rodiny 

24. Príslušník väzenskej služby – čakateľ 

25. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ 

26. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia 

27. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví 

28. Špecialista výkonu obchodných opatrení 

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

29. Asistent sociálnej práce 

30. Lekár urgentnej medicíny 

31. Neurochirurg 

32. Pediatrický hematológ a onkológ 

33. Sociálny pracovník 

34. Urológ 

35. Riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

36. Kaderník 

37. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 22 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa  stále 

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

Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v IV. etape posudzovania 

a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré 

boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v prílohe č. 7 

tejto správy. 
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V. etapa – 04.12.2020 

Dňa 04. decembra 2020 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 31 revidovaných 

a vytvorených NŠZ sektorovými radami v období november 2020. Na tomto linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbW1dJDqj4GNXogSzlk0rvBY9dyuAVc81yyNjLncAZKz

OMQ/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/2020/12/20121204-schvalovanie_asr_5.zip. Termín na 

vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 17. decembra 2020. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Baník 

2. Strojník ťažného stroja v bani 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

3. Strihač textilu 

4. Technik textilnej a odevnej výroby 

5. Výrobca technických textílií 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

6. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

7. Knihár 

8. Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

9. Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe 

10. Chemický technik v priemyselnej výrobe 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbW1dJDqj4GNXogSzlk0rvBY9dyuAVc81yyNjLncAZKzOMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbW1dJDqj4GNXogSzlk0rvBY9dyuAVc81yyNjLncAZKzOMQ/viewform
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2020/12/20121204-schvalovanie_asr_5.zip
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Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

11. Hutník vysokopeciar 

12. Operátor tvárniaceho zariadenia 

13. Operátor zlievarenských strojov a zariadení 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

14. Technik signalizačných a komunikačných systémov 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku 

15. Elektromontér a opravár elektrického vedenia 

16. Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne 

Sektorová rada pre vodu odpad a životné prostredie 

17. Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

18. Aukcionár 

19. Hotelový recepčný 

20. Pracovník čerpacej stanice 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

21. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole) 

22. Komisár dopingovej kontroly  

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

23. Endokrinológ 

24. Hrudníkový chirurg 
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25. Chirurg 

26. Neurológ 

27. Pediatrický kardiológ 

28. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite 

29. Posudkový sociálny pracovník 

30. Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

31. Prekladateľ cudzích jazykov 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 22 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa  stále 

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

Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v V. etape posudzovania 

a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré 

boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v prílohe č. 8 

tejto správy. 

 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou v roku 2020 

Prehľad  počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

2020 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

SPOLU 
  

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 0 0 0 0 3 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 3 0 3 2 2 10 

Sektorová rada pre potravinárstvo 5 0 0 2 0 7 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 1 3 2 1 3 10 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel 

0 8 2 1 1 12 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

2020 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

SPOLU 
  

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel 

0 2 1 2 2 7 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 
0 1 2 2 2 7 

Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 6 0 1 2 3 12 

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

3 0 0 0 0 3 

Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 0 2 0 0 0 2 

Sektorová rada pre elektrotechniku 0 3 0 1 1 5 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu 0 7 0 4 2 13 

Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie 0 1 0 1 1 3 

Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 3 0 2 1 0 6 

Sektorová rada pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch 

0 4 0 0 3 7 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 6 0 5 3 0 14 

Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 2 0 0 0 0 2 

Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 2 0 0 0 0 2 

Sektorová rada pre kultúru 
a vydavateľstvo 9 0 5 0 0 14 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 1 2 0 0 2 5 

Sektorová rada pre verejné služby 
a správu 12 8 0 6 0 26 

Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 0 3 0 0 0 3 



   
 

123 
 

Prehľad  počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

2020 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

SPOLU 
  

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 0 0 16 7 8 31 

Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby 7 0 0 2 1 10 

SPOLU 63 44 39 37 31 214 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najaktívnejšou sektorovou radou v oblasti predkladania návrhov 

na revíziu a tvorbu národných štandardov zamestnaní je Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne 

služby. Druhá priečka patrí Sektorovej rade pre verejnú správu a služby, tretie pomyselné miesto si 

delia Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo so Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové 

služby. Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú Sektorová rada pre informačné technológie 

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

pre automobilový priemysel a strojárstvo. Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených 

Alianciou v roku 2020 sa nachádza v prílohe č. 9 tejto správy 

1.3 Činnosť Riadiaceho výboru SRI 

Riadiaci výbor SRI (ďalej len „RV SRI“) plní významné úlohy v oblasti posudzovania, pripomienkovania 

a odsúhlasovania jednotlivých priebežných správ predkladaných Realizačným tímom SRI v zmysle 

stanoveného harmonogramu. Patrili medzi ne Úvodná správa a Priebežná správa č. 1 – 7. 

V deviatej realizačnej etape medzi aktivity RV SRI patrilo: 

▪ posúdenie návrhu Priebežnej správy č. 7, 

▪ predloženie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 7 a jej prílohám, 

▪ odsúhlasenie návrhu Priebežnej správy č. 7 a jej príloh.  

Realizačný tím SRI odoslal návrh správy na posúdenie členom RV SRI dňa 16.10. 2020. Pripomienky 

predložili tri subjekty, a to: Ministerstvo kultúry SR tri pripomienky, Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR deväť pripomienok a Ministerstvo zdravotníctva SR jednu pripomienku. Z celkového počtu 13 
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pripomienok bolo 11 akceptovaných a zapracovaných, jedna čiastočne akceptovaná a k jednej bolo 

doplnené vysvetlenie.  

Schvaľovanie výstupu malo podľa harmonogramu prebiehať osobne na rokovaní RV SRI dňa 

21.10.2020. Táto forma rokovania však bola zrušená v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19. 

Schválenie výstupu tak bolo realizované formou per rollam.  

Inštitucionálne a personálne zloženie RV SRI sa v sledovanom období nezmenilo – zostáva nezmenené 

oproti stavu uvádzanému v Aktivite č. 1 Priebežnej správy č. 7. Pretrváva aj absencia zástupcu MPaRV 

SR; do finalizácie tejto priebežnej správy nebol z uvedeného ministerstva nahlásený nominant na 

členstvo.  

V sledovanom období bolo potrebné sa opätovne obrátiť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR a riešiť neobsadenú nomináciu nového zástupcu, a to za Ing. Jaroslava Gudábu (žiadosť 

o nomináciu je uvedená v Prílohe č. 1 tejto správy) do uzavretia textovej časti správy nebola 

Realizačnému tímu SRI doručená nominácia.   

Vzhľadom na nutnosť aktualizácie Harmonogramu úloh RV SRI v oblasti predkladania výstupov 

Realizačným tímom SRI, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Organizačného a rokovacieho poriadku 

odborných tímov Sektorovo riadených inovácií bolo potrebné stanoviť termíny na rok 2021. Tieto sú 

uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022  

Typ výstupu  

odovzdanie 

návrhu výstupu   
na pripomienky 

členom RV SRI  

odovzdanie 

pripomienok   

k návrhu 
výstupu 

členmi RV 
SRI*  

Schvaľovanie výstupov NP SRI  

osobne 
na  rokovaní   

RV SRI  

schválenie 
výstupu  per 

rollam  

Úvodná správa  17.05.2019  20.05.2019  20.05.2019    

Priebežná správa č. 1  17.06.2019  19.06.2019  x  20.06.2019  

Priebežná správa č. 2  17.07.2019  19.07.2019  x  22.07.2019  

Priebežná správa č. 3  16.10.2019  18.10.2019  21.10.2019    

Priebežná správa č. 4  18.01.2020  21.01.2020  x  22.01.2020  

Priebežná správa č. 5  16.03.2020  18.03.2020  19.03.2020 (zrušené 

rokovanie - Covid 19)  19.3.2020  

Priebežná správa č. 6  16.06.2020  18.06.2020    19.06.2020  

Priebežná správa č. 7  16.10.2020  20.10.2020  21.10.2020 (zrušené 

rokovanie - Covid 19)  21.06.2020 
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Typ výstupu  

odovzdanie 
návrhu výstupu   

na pripomienky 
členom RV SRI  

odovzdanie 

pripomienok   
k návrhu 

výstupu 
členmi RV 

SRI*  

Schvaľovanie výstupov NP SRI  

osobne 

na  rokovaní   
RV SRI  

schválenie 

výstupu  per 
rollam  

Priebežná správa č. 8  18.01.2021  20.01.2021  x  21.01.2021  

Priebežná správa č. 9  17.03.2021  19.03.2021 X 22.03.2021 

Priebežná správa č. 10  16.06.2021  18.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 

Priebežná správa č. 11  17.09.2021  20.09.2021 X 21.06.2021 

Priebežná správa č. 12  13.12.2021  15.12.2021 15.12.2021  16.12.2021 

Priebežná správa č. 13  marec 2022        

Priebežná správa č. 14  jún 2022        

Priebežná správa č. 15  september 2022        

Priebežná správa č. 16  november 2022        

Záverečná správa  december 2022        

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

1.4 Činnosť sektorových rád 

V sledovanom období, od 19. októbra do 21. decembra 2020 sa napriek nepriaznivej pandemickej 

situácii sektorové rady zaoberali zaujímavými a strategickými úlohami. Všetky aktivity prebiehali buď 

za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení alebo online formou. Práve online forma 

zabezpečila, že jednotlivé úlohy boli napĺňané podľa stanovených harmonogramov.  

Počet sektorových rád zostal nezmenený, a to 24, ktorých činnosť koordinuje 15 tajomníkov 

v spolupráci s ďalšími členmi Realizačného tímu projektu SRI. V rámci zloženia sektorových rád nastali 

len minimálne zmeny týkajúce sa konkrétnych zástupov (členov), čo bolo dôsledkom hlavne 

personálnych zmien v inštitúciách participujúcich na projekte. Zmena predsedu nastala len v jednej 

sektorovej rade, a to v Sektorovej rade pre verejné služby a správu a novým predsedom je PhDr. Michal 

Kaliňák, PhD.. Aktuálny počet členov jednotlivých sektorových rád sa nachádza nižšie v Tabuľke č. 3. 

 Aktualizácia stavu členov sektorových rád v sledovanom období  

P. č. Názov sektorovej rady 

Aktuálny počet 
členov sektorovej 

rady  v čase 
predkladania PS8  

V priebehu 
sledovaného 

obdobia sa počet 
členov zmenil (+-) 

1 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

22 0 

2 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 19 -1 
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P. č. Názov sektorovej rady 

Aktuálny počet 
členov sektorovej 

rady  v čase 
predkladania PS8  

V priebehu 
sledovaného 

obdobia sa počet 
členov zmenil (+-) 

3 Sektorová rada pre potravinárstvo 25 +1 

4 Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 19  0 

5 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

21 -1 

6 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

21 -1 

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 28 -1 

8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 27 0 

9 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

18 0 

10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 20   0 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 20 -1 

12 Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 25 -1 

13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 21 0 

14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 29 
0 

15 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

22 -1 

16 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 27 -2 

17 
Sektorová rada pre informačné technológie 
a telekomunikácie 

27 -2 

18 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

25 0 

19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 24 0 

20 Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 30 -1 

21 Sektorová rada pre verejné služby a správu 34 -1 

22 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment 

23 -2  

23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 28 -1  

24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 28 -2  

Zdroj: Trexima Bratislava 

Inštitucionálne zloženie sektorových rád zahŕňa kategórie inštitúcií, ako napr.: zamestnávatelia, 

zamestnávateľské združenia/profesijné združenia, odborové organizácie, orgány územnej samosprávy, 

ústredné orgány štátnej správy, školy, Štátny inštitút odborného vzdelávania a úrady práce, sociálnych 

veci a rodiny. Rozmanitosť spomínaných kategórií sektorových rád prispieva ku komplexnejšiemu 

plneniu stanovených úloh a cieľov v rámci všetkých odvetví národného hospodárstva.  

Členovia sektorových rád sa v rámci nových úloh podieľali diskusiami a vyslovením názoru na 

pripomienkovaní Národného integrovaného reformného plánu Moderné a úspešné Slovensko. 
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Možnosť pripomienkovať alebo predstaviť návrhy na spoločenské reformy mali členovia samostatne 

alebo pod hlavičkou sektorovej rady. K tejto úlohe prebehli aj samostatné stretnutia s vybranými 

zástupcami sektorových rád a externými spolupracovníkmi.  

Ďalšou témou bol ranking poskytovateľov vzdelávania. V tajomníkmi zaslanom dotazníku mali členovia 

priestor vyjadriť svoje prvotné názory, ktoré boli Realizačným tímom projektu SRI vyhodnotené 

a komunikované na šiestych rokovaniach. Ďalšou kľúčovou úlohou súvisiacou so SSRĽZ bolo 

vyhodnotenie plnenia akčných plánov stratégií. Tajomník v spolupráci s členmi pripravil prehľad aktivít 

(vrátane zodpovedného subjektu, termínu plnenia, subjektu zodpovedného za monitoring 

a monitoringu plnenia aktivity) z akčných plánov SSRĽZ za rok 2020.  

Ďalšou úlohou sledovaného obdobia bola participácia na analýze znaleckých činností a s nimi súvisiace 

posúdenie NŠZ, v rámci ktorých sa znalecké činnosti vykonávajú. Veľmi zaujímavou aktivitou vybraných 

členov sektorových rád bola účasť na regionálnych medzisektorových online debatách k trendom 

vzdelávania v budúcnosti pod vplyvom inovácií v sektoroch, ktoré mali záštitu prezidentky SR Zuzany 

Čaputovej. Úlohou sledovaného obdobia bolo aj zhrnutie prínosov projektu SRI pre odvetvia 

zastupované sektorovými radami.  

Okrem vyššie uvedených úloh mali členovia aj úlohy, ktoré sa v sledovaných obdobiach opakujú, resp. 

aktualizujú. Medzi takéto úlohy patrí napr. identifikácia strategických dokumentov zameraných na 

kľúčové inovačné a technologické zmeny v sektore s dopadom na ľudské zdroje alebo tvorba a revízia 

NŠZ vyplývajúca z harmonogramu. Súčasťou tvorby a revízie NŠZ je aj identifikácia a prenos inovačných 

prvkov do procesu ich tvorby, revízie a štruktúry.  Podrobnosti o plnení uvedených úloh sa nachádzajú 

v informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria prílohy tejto Priebežnej správy č. 8. 

1.4.1 Šieste rokovania sektorových rád, zhodnotenie ich výsledkov a zaujímavostí  

V závere aktuálnych rokovaní sa v súlade s návrhmi gestorov a predsedov sektorových rád dohodli 

termíny konania nasledujúcich, v tomto prípade šiestych rokovaní. Aj tento proces zasiahla situácia 

súvisiaca s pandémiou COVID - 19, preto pôvodne dohodnuté termíny nebolo možné považovať za 

definitívne. V tejto súvislosti tajomníci sledovali vývoj pandémie a prípravy rokovania prispôsobili 

aktuálnym opatreniam. Napriek tomu, že väčšina sektorových rád preferuje fyzické rokovania sa všetky 

šieste rokovania uskutočnili online formou, prostredníctvom platforiem MS Teams, Webex alebo 

ZOOM. Jednou z možností bolo aj rokovanie formou zaslania nahrávky prezentácie rokovania, čo využili 

dve sektorové rady, a to Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu a Sektorová rada pre 
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hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Nižšie v tabuľke sa nachádza prehľad realizovaných šiestych 

rokovaní sektorových rád.  

 Prehľad realizovaných šiestych rokovaní 

Sektorová rada 
Termín 

rokovania 
Forma rokovania 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

27.11.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 17.12.2020 Nahrávka rokovania 

Sektorová rada pre potravinárstvo 02.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože 

14.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel 

04.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

17.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 16.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 17.12.2020 Nahrávka rokovania 

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

01.12.2020 Online prostredníctvom 
MS Teams 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a 
strojárstvo 10.12.2020 

Online prostredníctvom 
MS Teams 

Sektorová rada pre elektrotechniku 03.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 01.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 15.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

10.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

09.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 26.11.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

30.11.2020 
Online prostredníctvom 

platformy Webex 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

07.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 11.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 14.12.2020 
Online prostredníctvom 

ZOOM 
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Sektorová rada 
Termín 

rokovania 
Forma rokovania 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 24.11.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment 

07.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 08.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 08.12.2020 
Online prostredníctvom 

MS Teams 

Zdroj: Trexima Bratislava 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac preferovanou platformou realizácie rokovaní bola platforma  MS 

Teams, ktorá plnohodnotne pokryla všetky potreby a nároky online rokovaní. Nižšie je grafické 

znázornenie využitia jednotlivých platforiem.  

 Platformy realizácie šiestych rokovaní sektorových rád  
 

 
Zdroj: Trexima Bratislava 

V úvode rokovaní sa zabezpečili organizačno-technické záležitosti. Pred samotným otvorením 

tajomníci privítali prítomných členov a následne sa privítania ujali aj samotní predsedovia či garanti 

sektorových rád. Po úvode bol predstavený program šiestych rokovaní, s pravidla s 

nasledovnými prioritnými témami:    
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▪ Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia; 

▪ Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a návrh na 

aktualizáciu stratégie rozvoja ľudských zdrojov v danom sektore; 

▪ Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v danom sektore;  

▪ Návrhy a pripomienky sektorových rád k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (plán 

obnovy). 

V úvode tajomníci vyhodnotili plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. Prioritne išlo o práce spojené 

s revíziou a tvorbou NŠZ. Spomenuli aj monitoring strategických dokumentov, či identifikáciu 

inovačných prvkov do procesu tvorby a revízie NŠZ. Externé hodnotenie SSRĽZ prezentovala členom 

manažérka projektu SRI, ktoré bolo rozdelené na dve časti. Prvá sa týkala očakávaní od aktualizácie 

SSRĽZ v roku 2021 a druhá časť bola zameraná na konkrétne odporúčania vyplývajúce z posudkov 

externých posudzovateľov. Toto hodnotenie vypracoval odborný tím externých posudzovateľov za 

účelom skvalitnenia už vypracovanej stratégie v nadväznosti na inovačné trendy a potreby sektora. 

Identifikácia najlepších poskytovateľov vzdelávania vychádza z iniciatívy zamestnávateľov pracovať so 

systémom kvality, preto Realizačný tím SRI spracoval prístupy a podnety členskej základne sektorových 

rád k téme rankingu a predstavil preferované kritériá a postupy. Členovia tak získali prehľad, aké 

preferencie majú jednotlivé sektorové rady a čo považujú za dôležité. Táto téma rozpútala aj hodnotné 

diskusie, ktoré prispeli k formovaniu tohto hodnotenia. V ďalšom bode rokovaní oslovovali tajomníci 

členov s výzvou na predloženie pripomienok, návrhov a podnetov k dokumentu Moderné a úspešné 

Slovensko, ktorý na šiestych rokovaniach prezentovali, resp. členovia odsúhlasili znenie 

reprezentujúceho stanoviska za celú sektorovú radu.  

Podrobnejší prehľad realizácie a výsledkov šiestych rokovaní sa nachádza v informáciách tajomníkov 

sektorových rád, ktoré tvoria prílohy tejto Priebežnej správy č. 8.  

1.4.2 Kontinuálna identifikácia strategických dokumentov a prenosu inovačných prvkov  

do procesu tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní a do ich štruktúry 

v sledovanom období  

Medzi významné aktivity sektorových rád patrí permanentná identifikácia materiálov koncepčného, 

analytického a strategického zamerania s dosahom na informácie o inováciách, nových technológiách, 

metódach a formách práce a ich vplyve na ľudské zdroje. Len tak je možné zabezpečiť rozširovanie 

a obohacovanie vedomostnej základne pri formulovaní aktuálnych požiadaviek na kvalifikáciu 

pracovnej sily v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, čo predpokladá aj znalosti o zvyšovaní ich 
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vzájomnej previazanosti. Popri národných dokumentoch má v tomto kontexte osobitný význam 

poznanie dokumentov európskeho, aj svetového významu.  

V tejto súvislosti Realizačný tím SRI priebežne vyzýval tajomníkov sektorových rád, aby na potrebu 

identifikácie strategických dokumentov vyzývali členov sektorových rád, čo bolo výrazne evidentné 

v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, už v čase prípravy metodických 

pravidiel. Účinnú pomoc v tomto smere poskytol Realizačnému tímu SRI Riadiaci výbor SRI, osobitne 

zástupcovia MPSVR SR v tomto odbornom tíme projektu.  

Otázka monitoringu relevantných národných a medzinárodných dokumentov bola pravidelnou témou 

rokovaní jednotlivých sektorových rád, ktoré spadajú jednak do ich sektorovej pôsobnosti, ale majú aj 

dosah na všetky odvetvia hospodárstva. V tomto kontexte možno uviesť napr. prístup Sektorovej rady 

pre kultúru a vydavateľstvo, ktorá doplnila za rok 2020 zoznam strategických dokumentov 

o dokumenty publikované Inštitútom kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR, ako aj  o dokument 

MIRRI SR  Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného 

rozvoja Slovenskej republiky  - Slovensko 2030. Slovensko 2030 sa považuje za základný implementačný 

dokument Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov v SR, plní aj úlohu 

Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho  

rozvoja. Prispieva k plneniu medzinárodných záväzkov SR v oblasti udržateľného rozvoja 

v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere. Tzv. Európska zelená dohoda je kľúčovým 

dokumentom EK, ktorý tiež vychádza z cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Slovensko 2030 

zároveň reflektuje na aktuálne programové dokumenty EÚ, ktoré vznikajú v súvislosti so začiatkom 

nového programového obdobia EÚ 2021 – 2027.   

V súvislosti s horeuvedeným treba poznamenať, že Realizačný tím SRI uviedol podrobnú informáciu 

k tejto téme v Priebežnej správe č. 7 – v bode 1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos 

požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na implementáciu 

inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva, podkapitola 1.1.2 Národný rozmer. Informácia 

vychádzala zo Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, 

ktorú na rokovanie vlády SR dňa 23.9.2020 predložilo MIRRI SR v spolupráci s MZVaEZ SR. K správe 

prijala vláda SR uznesenie č. 576/2020.  

Po technickej stránke je zabezpečené dopĺňanie strategických a kľúčových dokumentov priamo členmi 

sektorových rád a Alianciou do Informačného systému NSP/SRI. Prehľad dokumentov  doplnených do 



   
 

132 
 

systému v mesiacoch november – december 2020 podľa sektorových rád k 5.1.2021, je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke.  



   
 

   
 

 Zoznam strategických dokumentov identifikovaných sektorovými radami v mesiacoch november – december 2020 

Názov dokumentu Sektorová rada Dátum pridania 

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
do roku 2025 

Ťažba a úprava surovín, geológia 4.11.2020 

Dopad pandemie COVID-19 na textilní průmysl ve světe Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 12.11.2020 

Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive 
Europe 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 12.11.2020 

Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba 
dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020- 2025 

Automobilový priemysel a strojárstvo 13.11.2020 

Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na 
národné hospodárstvo Slovenskej republiky 

Elektrotechnika 13.11.2020 

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 Elektrotechnika 15.11.2020 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovuje 
program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027 

Elektrotechnika 26.11.2020 

Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave Elektrotechnika 26.11.2020 

Odporúčanie Rady týkajúce sa OVP pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 

Elektrotechnika 27.11.2020 

Stratégia vzdelávacej politiky ČR do roku 2030+ Elektrotechnika 27.11.2020 

Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s 
alternatívnymi palivami 

Energetika, plyn a elektrina 2.12.2020 

Rámcová pozícia Slovenskej republiky k európskej priemyselnej 
politike a revízii pravidiel poskytovania štátnej pomoci 

Energetika, plyn a elektrina 2.12.2020 

Európska priemyselná stratégia Energetika, plyn a elektrina 4.12.2020 

Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave Energetika, plyn a elektrina 4.12.2020 

Stratégia vzdelávacej politiky ČR do roku 2030+ Energetika, plyn a elektrina 7.12.2020 

Odporúčanie Rady EÚ týkajúce sa OVP pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 

Energetika, plyn a elektrina 7.12.2020 

Európsky ekologický dohovor Energetika, plyn a elektrina 8.12.2020 

The Evolution of  Technology in Trade Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 8.12.2020 
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Názov dokumentu Sektorová rada Dátum pridania 

Dopady digitalizácie, automatizácie a robotizácie na trh práce, do 
oblasti vzdelávania a oblasti sociálnych systémov(rešerše 
dokumentov) 

Informačné technológie a telekomunikácie 9.12.2020 

Digital Account Opening Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 9.12.2020 

Machine Learning Best Practices in Financial Services Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 10.12.2020 

Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných 
školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020 

Vzdelávanie, výchova a šport 14.12.2020 

Návrh Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a 
Akčného plánu na obdobie 2021-2024 (výstup z národného projektu 
IT Akadémie- vzdelávanie pre 21. storočie) 

Vzdelávanie, výchova a šport 15.12.2020 

Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán Aliancia sektorových rád 15.12.2020 

Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 

Aliancia sektorových rád 17.12.2020 

Dopady digitalizácie, automatizácie a robotizácie na trh práce, 
vzdelávanie a sociálne systémy 

Aliancia sektorových rád 30.12.2020 

  Zdroj: Informačný systém SRI 
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Medzi činnosti zásadného významu pre zodpovednú realizáciu NP SRI patrí identifikácia inovácií v 

jednotlivých sektoroch a predovšetkým ich implementácia v procese definovania požiadaviek na 

kvalifikovaný výkon zamestnaní v jednotlivých odvetviach. Patrí sem aj posúdenie, či inovácie a 

moderné technologické trendy majú vplyv na vznik nových zamestnaní, resp. na zánik tých, ktoré budú 

nahradené novými  technológiami. 

Už v predchádzajúcej realizačnej etape tajomníci sektorových rád v informáciách k Priebežnej správe 

č. 7 uvádzali výsledky monitoringu inovačných prvkov k národným štandardom zamestnaní, u ktorých 

členské základne sektorových rád  predpokladajú vplyv na kvalifikovaný výkon zamestnaní, ako aj na 

zvýšenie úrovne odborných vedomostí a odborných zručností u existujúcich zamestnaní a tiež 

vznikajúcich nových pracovných pozícií. Prakticky ide o zásadné vstupy do štruktúry kompetenčného 

modelu NŠZ v procese ich tvorby ako aj revízie. Novo identifikované inovačné prvky majú potenciál aj 

výrazne meniť profil niektorých zamestnaní, v každom zamestnaní však musí byť zabezpečená náležitá 

príprava na prichádzajúce inovačné trendy v technologických procesoch, ale aj v oblasti pracovných 

vzťahov.  

Obdobne ako u strategických a koncepčných dokumentov, aj inovácie v jednotlivých sektoroch 

zaznamenávajú členovia sektorových rád v Informačnom systéme SRI, ktorý je v tejto oblasti v štádiu 

finalizácie. Ku dňu 5.1.2020 boli vytvorené v systéme niektoré kategórie inovácií, ktoré uvádza 

nasledujúca tabuľka zároveň s počtom identifikovaných inovácií sektorovými radami. Medzi 

kategóriami inovácií sa v samostatnom riadku uvádzajú inovácie, ktoré čakajú na zaradenie do nových 

kategórií (sú označené ako Nezaradené). 

 Prehľad o kategóriách inovácií a počte inovácií identifikovaných sektorovými radami k 
5.1.2021 

Kategórie inovácií 
Počet inovácií identifikovaných sektorovými 

radami 

3D technológie a materiály 6 

5G siete 3 

AI (umelá inteligencia) 17 

Alternatívne palivá a pohony 3 

AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita 8 

Automatizácia 5 

Big Data 11 
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Kategórie inovácií 
Počet inovácií identifikovaných sektorovými 

radami 

Biodegradovateľné materiály s pridanými 

vlastnosťami 
4 

Blockchain 8 

Digitalizácia 19 

Digitálna bezpečnosť 7 

Drony 2 

Gamifikácia 2 

Internet vecí (IoT) 7 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 

situácie 
3 

Nezaradené (inovácie na zaradenie do nových 

kategórií) 
92 

Nové materiály 4 

Nové metódy 3 

Robotizácia 16 

Rozvoj informačných technológií 9 

Smart technológie 12 

Celkový súčet 241 

Zdroj: Informačný systém SRI 

Podrobnejšie sa otázkam prenosu inovačných prvkov do procesu tvorby a revízie NŠZ, ako aj do 

štruktúry NŠZ venuje pozornosť v Aktivite č. 3 tejto priebežnej správy. 

1.4.3 Regionálne online debaty k trendom vzdelávania v budúcnosti pod vplyvom inovácií 

v sektoroch, organizovaných pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej  z 

pohľadu účastníkov – zástupcov sektorových rád  

K významným aktivitám členov sektorových rád patrila účasť na regionálnych medzisektorových online 

debatách na tému „Budúcnosť vzdelávania - wellbeing, konektivita, inovácie.“ pod záštitou 

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Realizovaných bolo deväť verejne 

medializovaných debát so zástupcami z radov Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní, Digitálnej 

koalície, samospráv, 24 sektorových rád a ďalších subjektov. Debaty sa konali v období od 06.10.2020 
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do 08.12.2020, kde zástupcovia Aliancie a sektorových rád komunikovali nielen stav sektora, ale 

aj  trendy vzdelávania v budúcnosti pod vplyvom inovácií v sektoroch, čo priamo súvisí aj s úlohami a 

cieľmi NP SRI. Debaty prebiehali s týždňovou frekvenciou s využitím platformy MS Teams. Záznamy 

z debát sú dostupné na YouTube kanále: SKAV/projekt Deti nepočkajú. Rozvrh debát a účastníkov bol 

nasledovný:   

1. 06.10. 2020 (úvodná debata)  

- Lucia Lednárová-Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

2. 13.10.2020 Košický kraj 

- Milan Polča za Sektorovú radu pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

- Igor Pramuk za Sektorovú radu pre zdravotníctvo a sociálne služby  

- Juraj Ťapák za Sektorovú radu pre informačné technológie a telekomunikácie  

3. 20.11.2020 Prešovský kraj 

- Alexandra Homolová za Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo 

- Martin Hošták za Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku, manažment 

- Silvia Surová za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu 

4. 27.10.2020 Banskobystrický kraj 

- Ivan Nemeth za Sektorovú radu pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

- Ivan Patráš za Sektorovú radu pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

- Róbert Schmidt za Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby 

5. 03.11.2020 Žilinský kraj  

- Peter Blubla za Sektorovú radu pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

- Marek Harbuľak za Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

- Ján Žačko za Sektorovú radu pre dopravu, logistiku, poštové služby 

6. 10.11.2020 Nitriansky kraj 

- Andrej Hutta za Sektorovú radu pre vzdelávanie, výchovu a šport  

- Jozef Artim za Sektorovú radu pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

- Jana Venhartová za Sektorovú radu pre potravinárstvo 
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7. 24.11.2020 Trenčiansky kraj  

- Pavol Kováčik za Sektorovú radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  

- Milan Kuzma za Sektorovú radu pre automobilový priemysel a strojárstvo 

8. 01.12.2020 Trnavský kraj  

- Ivana Mahríková za Sektorovú radu pre vodu, odpad a životné prostredie  

- Andrej Lasz za Sektorovú radu pre elektrotechniku 

9. 08.12.2020 Bratislavský kraj  

- Ivica Chačaturianová za Sektorovú radu pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

- Radovan Illith za Sektorovú radu pre energetiku, plyn a elektrinu  

- Milan Muška za Sektorovú radu pre verejné služby a správu 

Zástupcovia sektorových rád v úvode predstavili sektor, ktorý zastupujú, jeho zaujímavosti, novinky a 

problémy, priblížili trendy vzdelávania pod vplyvom inovácií v sektoroch, inovácie premietnuté do 

konkrétnych príkladov budúcich odborných vedomosti a odborných zručností, príklady dobrej praxe z 

okolitých krajín, SSRĽZ, vývoj zamestnanosti a iné. V rámci stratégie boli identifikované aj TOP 

opatrenia, ktoré v mnohých prípadoch súvisia s problematikou vzdelávania či celoživotného 

vzdelávania, čo bolo tiež komunikovanou témou. Je možné spomenúť niekoľko konkrétnych pohľadov 

a prezentovaných názorov:  

▪ Igor Patráš (Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel) vo svojom 

vstupe zdôraznil dôležitosť duálneho vzdelávania, v ktorom majú študenti možnosť reálne 

pozorovať výrobné procesy. Vyzdvihol významné stredné školy, ktoré uplatňujú duálne 

vzdelávanie a zároveň sú centrami odborného vzdelávania a prípravy.  

▪ Ivan Nemeth (Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu) skonštatoval, že na 

Slovensku sú iba tri študijné odbory na stredných školách a jedna vysoká škola, ktoré vzdelávajú 

žiakov pre  sektor  baníctva  a geológie a ich atraktivita klesá aj z dôvodu skreslenej predstavy o 

sektore. Dnešní zamestnanci v sektore pracujú hlavne so strojmi, vo väčšine prípadov to nie je 

manuálna práca. Spomenul aj rozbeh iniciatívy experimentálneho študijného programu“ 

Technik mineralurg“, ktorý priláka nových študentov.  

▪ Peter Blubla (Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel) upozornil  na  

pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily, najmä pracovníkov polygrafickej technológie, tlačiarov 

a kvalifikovaných pracovníkov pre dokončujúce knihárske spracovanie. 
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▪ Milan Kuzma (Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo) zdôraznil, že jednotlivé 

technické sektory v národnom hospodárstve na Slovensku je potrebné do určitej miery 

propagovať a spopularizovať a súčasne reagovať na zabezpečenie potrieb trhu práce a 

hospodárskej stability Slovenska. Prioritou je podľa neho zabezpečenie kvality obsahu 

predmetov a štúdia  a s tým spojený prenos požiadaviek zamestnávateľov do systému CŽV. 

Vzhľadom na prichádzajúce zmeny, je nevyhnutné pomôcť aktuálnym zamestnancom na trhu 

práce, aby plynule prechádzali na nové trendy v sektore a nečakalo sa na tých, ktorí ešte len 

vyjdú zo škôl. 

▪ Andrej Lasz (Sektorová rada pre elektrotechniku) spomenul rýchle tempo zmien v sektore, 

v dôsledku ktorého musia zamestnávatelia preškoľovať svojich zamestnancov každých päť 

rokov. Práve toto je najdôležitejší dôvod, prečo je spolupráca medzi zamestnávateľmi a školami 

v sektore  elektrotechnika  nevyhnutná. 

▪ Marek Harbuľak (Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch) 

skonštatoval, že odvetvia obchodu a cestovného ruchu patria k najväčším prvo 

zamestnávateľom, teda svoje prvé pracovné skúsenosti a pracovné návyky tu získava každý piaty 

človek. Spoločenská objednávka toho, čo potrebujú zamestnávatelia a jednotlivé odvetvia je 

úplne iná, ako „produkt“, ktorý vychádza zo škôl. 

▪ Ján Žačko (Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby) spomenul, že už teraz je  

potrebné pripravovať budúcu pracovnú silu na  prácu  s BIG  DATA,  5G  sieťami  alebo  napríklad  

aj  umelou  inteligenciou. Ako problém tohto sektora vidí aj vysoký podiel absolventov 

dopravných odborov, ktorí nachádzajú uplatnenie v iných odvetviach, napr. z dôvodu lepšieho 

zárobku. 

▪ Ivica Chačaturianová (Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo) sa vo 

svojom vstupe sústredila na problémy vo finančnej gramotnosti. Finančnú gramotnosť nemá kto 

kvalifikovane učiť, aktívne pomáhajú subjekty z trhu práce. Nedostatočná úroveň  finančnej  

gramotnosti sa prejavuje viacgeneračne a výsledky 15-ročných žiakov boli rovnako 

neuspokojivé, ako výsledky zisťovania úrovne v dospelej populácii. 

▪ Andrej Hutta (Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport) skonštatoval, že zápas o 

pracovné miesta budúcnosti už prebieha. Pred nami stojí ekologická a digitálna transformácia. 

Zdôraznil nevyhnutnú kooperáciu všetkých zainteresovaných aktérov nielen na poli vzdelávania, 

ale rovnako dôležitú úlohu pri príprave ľudských zdrojov pre trh práce majú zamestnávatelia a 

sociálni partneri. 

▪ Martin Hošták (Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment) zdôraznil, že 

zamestnávatelia majú svoj pohľad na školský systém  a jeho efektivitu či naopak neefektivitu. Na 

jednej strane stoja učitelia, ktorí nie sú spokojní s príjmom a spoločenským  statusom, ďalej sú 
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tu študenti, z ktorých tí najšikovnejší končia v zahraničí a taktiež rodičia, ktorí nie sú spokojní s 

uplatnením svojich detí. Napokon sú tu zamestnávatelia, ktorí musia čeliť tzv. kríze ľudských 

zdrojov. 

 Tajomníci vo svojich informáciách, ktoré sú súčasťou tejto Priebežnej správy č. 8 uvádzajú 

komplexnejší pohľad na účasť zástupov sektorových rád na spomínaných online debatách. V prílohe č. 

10 sa nachádzajú pozvánky na debaty v jednotlivých krajoch z uskutočnených debát. 

1.4.4 Zviditeľnenie aktivít vytýčených v akčných plánoch sektorových stratégií rozvoja  

ľudských zdrojov subjektom systému celoživotného vzdelávania v časovom 

horizonte 2020 

Súčasťou SSRĽZ sú akčné plány stratégií, v ktorých sa definujú: 

▪ aktivity na splnenie strategického opatrenia, 

▪ zodpovedný subjekt, 

▪ termín plnenia,  

▪ forma monitoringu plnenia aktivity.  

V prevažnej miere je zodpovednosť za plnenie úloh - aktivít smerovaná k subjektom celoživotného 

vzdelávania. V mnohých prípadoch ide o jedinečné požiadavky na systém vzdelávania z radov 

zamestnávateľov, preto im je potrebné venovať náležitú pozornosť.  

Vízia strategických dokumentov  – Monitorovanie inovácií v sektoroch národného hospodárstva SR s 

identifikáciou budúcich kľúčových kompetencií pracovnej sily má určený horizont rok 2030. U 

niektorých aktivít v akčných plánoch bol sektorovými radami nastavený pomerne krátky čas na 

realizáciu, na čo kriticky poukazovali vo svojich posudkoch aj externí posudzovatelia. Ukázalo sa 

potrebné vykonať rekapituláciu úloh a termínov. Situáciou sa budú zaoberať príslušné sektorové rady, 

ktoré považovali stanovené úlohy (vychádzajúc z krátkosti času nastaveného na realizáciu aktivít)  za 

naliehavé.   

Analýza výsledkov bude predložená Aliancii na rozhodnutie o ďalšom postupe. Tajomníci sektorových 

rád v sledovanom období vyselektovali všetky subjekty zodpovedné za plnenie im určených aktivít pre 

rok 2020 uvedených v akčných plánoch SSRĽZ nasledovne: 
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Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a 
rybolov  

Vypracovanie národného 
štandardu zamestnania 

(NŠZ) v systéme Národnej 
sústavy povolaní (NSP) a 

následne karty kvalifikácie v 
systéme Národnej sústavy 

kvalifikácií (NSK) 
zameraného na 

agrolesnícke systémy. 
Termín: 10/2020 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov 
– revízia národných 

štandardov zamestnaní 
(NŠZ) a kvalifikačnej 

karty (NSK) v 
dvojročnom intervale 

Plnenie nezačalo 

Slovenská 
poľnohospodárska 
a potravinárska 
komora (SPPK), 
Agroinštitút Nitra 

Vypracovanie obsahu 
akreditovaného kurzu 
ďalšieho vzdelávania v 

oblasti podpory v 
poľnohospodárstve so 
zameraním na priame 
platby, viazané platby, 

environmentálne platby, 
podporu samostatne 

hospodáriacich roľníkov, 
malých a mladých 

farmárov. 
 

Termín: 12/2020 

Sektorová rada pre 

poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov 
Plnenie nezačalo 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí  a 
rodiny, úrady práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny, 
Implementačná 
agentúra MPSVR 
SR,   

Realizácia regionálnych 
informačných seminárov 
pre zamestnávateľov v 

agrosektore o možnostiach 
využívania nástrojov 

aktívnych opatrení trhu 
práce v zmysle zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti, ďalej o 

aplikácii aktuálnych 
národných projektov na 

podporu zvyšovania 
zamestnanosti na polročnej 

báze vrátane aktivít ako 
burzy práce, miniburzy 
práce, veľtrhy práce, 

JobExpo a pod. 
 

Termín: 12/2020 

Slovenská 

poľnohospodárska 

a potravinárska komora 
Plnenie nezačalo 

Akreditované 
vzdelávacie 
inštitúcie, 
Agroinštitút Nitra 

Vypracovanie obsahu 
odborných kurzov ďalšieho 
vzdelávania pre kontrolórov 

a inšpektorov kvality z 
praxe zameraných na 

Slovenská 

poľnohospodárska a 

potravinárska komora 
Plnenie nezačalo 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

moderné systémy 
hodnotenia kvality, 

štandardizáciu kvality, 
súkromné štandardy kvality 

pre prvovýrobu špeciálne 
plodiny: ovocie, zelenina, 

liečivé a aromatické 
rastliny; vinohradníctvo; 

GLOBAL GAP, HACCP. 
 

Termín: 12/2020 

VLF Košice, SPU v 
Nitre, Fakulta 
chemickej a 
potravinárskej 
technológie 
Slovenskej 
technickej 
univerzity v 
Bratislave, 
Univerzita Jánosa 
Selyeho v Komárne, 
Vysoká škola 
zdravotníctva v 
Bratislave 

Vypracovanie rozšírenia 
obsahu študijných 

programov pripravujúcich 
na výkon povolania v 

oblasti kontroly a inšpekcie 
kvality  zameraného na 

moderné systémy 
hodnotenia kvality, 

štandardizáciu kvality, 
súkromné štandardy kvality 
pre prvovýrobu, špeciálne 
plodiny: ovocie, zelenina, 

liečivé a aromatické 
rastliny; vinohradníctvo, 

GLOBAL GAP, HACCP. 
 

Termín: ak.rok 2020/2021 

Slovenská akreditačná 

agentúra pre vysoké 

školstvo,  

SPPK 

Plnenie nezačalo 

 
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

TREXIMA 

Zoskupenie dodatočnej 
potreby pre odbor geológia, 

geotechnika a 
environmentalistika v 

skupine odborov č. 21 do 
jedného kraja (Košický kraj). 

Termín: 12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

Návrh materiálu bol 
vypracovaný a 

predložený Krajskej rade 
pre odborné 

vzdelávanie a prípravu. 
Návrh celého materiálu 

pripomienkovali 
zástupcovia 

zamestnávateľov 
a predseda 

samosprávneho kraja. 

ŠIOV 

Schválenie modulového 
študijného odboru pre 
hlbinné a povrchové 
dobývanie - Ťažobný 

technik. Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

 
 

Modulový odbor 
ťažobný technik bol 

vypracovaný v projekte 
„Duálne vzdelávanie a 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

zvýšenie atraktivity a 
kvality OVP“ ako výstup 
a cieľ projektu. Výstupy 

projektu budú 
predložené MŠVVaŠ SR. 

ŠIOV 

Spracovať vzdelávací 
poriadok pre špecializáciu 

"Technik ťažobných 
prevádzok". Termín: 7/2020 

Slovenská banská komora 

Vzdelávací poriadok 
"Technik ťažobných 

prevádzok" bol 
vypracovaný pracovnou 
skupinou a odovzdaný 

v termíne do projektu „ 
Duálne vzdelávanie a 
zvýšenie atraktivity a 

kvality OVP“. 
Pripravovaná zmena 

legislatívy MŠVVaŠ SR sa 
zaoberá aj pridaním 

vzdelávacích poriadkov 
do SDV. 

ŠIOV 

Spracovať vzdelávací 
poriadok pre špecializáciu 

"Technik ťažobných 
mechanizmov". Termín: 

7/2020 
Slovenská banská komora 

Vzdelávací poriadok 
"Technik ťažobných 
mechanizmov" bol 

vypracovaný pracovnou 
skupinou a odovzdaný 

v termíne do projektu „ 
Duálne vzdelávanie a 
zvýšenie atraktivity a 

kvality OVP“. 
 

ŠIOV 

Zabezpečiť podporu  
digitálnej gramotnosti a 

zručností, IKT zamerať na  
používanie  aplikačného 

softvéru, používanie novej 
výrobnej techniky, 

automatizáciu, digitalizáciu 
a BIG dáta. Zaradením do 

obsahu študijných odborov 
v skupine 21. Termín: 

12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
 
 
 
 

Súčasť zmeny kurikulu 
v „pláne obnovy“. 

ŠIOV 

Vypracovanie obsahu ŠVP 
stredných škôl a profilov 
absolventov o kognitívne 

zručnosti ako napr. pamäť, 
pozornosť, predstavivosť, 

priestorová orientácia, 
rozhodovanie a plánovanie. 

Termín: 12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
 

Otvorenie ŠVP zatiaľ 
v pláne nie je. Možno 

budú tiež súčasťou 
zmeny kurikulu v „pláne 

obnovy“. 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

ŠIOV 

Tvorba vzdelávacích 
štandardov nových 

študijných programov č. 21 
tak, aby bola zohľadnená 

požiadavka  na kvalitu 
prírody a kvalitu ťažby 

nerastov. Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

Nové študijné programy 
a ich úprava zatiaľ sú iba 

v návrhu. Tieto 
požiadavky sú 

zapracované len vo 
vzdelávacích 

poriadkoch, ktoré ešte 
nie sú schválené. 

Pripravuje sa na to 
legislatíva. 

ŠIOV 

V novom modulovom 
študijnom odbore "Ťažobný 

technik" zaradiť výučbu:                                                                                                                    
-ochrany životného 
prostredia (OŽP),                                                                                                                   

- plánovanie procesov ťažby 
s minimalizáciou dopadu na 

okolité prostredie,                                                                                                        
- zahladenie následkov 
dobývania nerastných 

surovín. Termín: 12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
 
 
 
 

Sú súčasťou 
vzdelávacích poriadkov, 

ktoré sú vypracované 
pracovnou skupinou 
a odovzdané do NP. 

ŠIOV 

Spracovanie propagačného 
videa k profesii v rámci NP 

Duálne vzdelávanie. Termín: 
12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

Slovenská banská 
komora v októbri 

zabezpečila spracovanie 
propagačného videa pre 
študijný odbor Technik 

mineralurg. 

ŠIOV, SOŠ 

Tvorba vzdelávacích 
štandardov nových 

modulových skupín č. 21, 
tak aby bola zohľadnená 

požiadavka na kvalitu 
prírody a kvalitu 

spracovania surovín. 
Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

Nové študijné programy 
a ich úprava zatiaľ sú iba 

v návrhu. Tieto 
požiadavky sú 

zapracované len vo 
vzdelávacích 

poriadkoch, ktoré ešte 
nie sú schválené. 

Pripravuje sa na to 
legislatíva. 

ŠIOV, SŠ, 
zamestnávateli

a 

Propagácia štúdia vo 
vzdelávacích programoch 
zameraných na ťažbu a na 

klasické a moderné 
technológie razenia 

podzemných diel a tunelov. 
Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

Zatiaľ len propagácia v 
online diskusii dňa 

27.10. v BBSK. 

Fakulta BERG 
TUKE, ŠIOV 

Tvorba vzdelávacích 
štandardov zameraných na 

čisté a environmentálne 
technológie ťažby nerastov 

a identifikácia nutných 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

kompetencií absolventov v 
skupine odborov 21. 

Termín: 12/2020 

Prebieha neformálna 
diskusia na úrovni 
Odborovej komisie 
fakulty a na úrovni 

garantov študijných 
programov; 

príprava konceptu 
študijných programov 

v zmysle nových 
štandardov vzdelávania. 

Fakulta BERG 
TUKE, SAV 

Tvorba vzdelávacích 
štandardov zameraných na 

čisté a environmentálne 
technológie ťažby nerastov 

a identifikácia nutných 
kompetencií absolventov v 

skupine odborov 21. 
Termín: 12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
Prebieha neformálna 

diskusia na úrovni 
Odborovej komisie a na 

úrovni garantov 
študijných programov; 

príprava konceptu 
študijných programov. 

 
 
 

Fakulta BERG 
TUKE, SAV 

Definovanie a vytvorenie 
obsahu nového študijného 

programu  – Prírodné zdroje 
a získavanie surovín. 

Termín: 12/2020 
 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
Pracovný názov 
perspektívneho 

študijného programu, 
pre ktorý zatiaľ nie 
spracovaný návrh 

konceptu; 
študijný program je 

pripravený na diskusiu 
vo Vedeckej rade fakulty 

a kruhu Odborovej 
komisie. 

Fakulta BERG 
TUKE 

V prechodnom období (do 
akreditácie nových 

študijných programov) 
podporovať propagáciu 

štúdia v programe :  
- Riadenie kvality procesov 

získavania a spracovania 
surovín (Bc. a Ing.). Termín: 

12/2020 

Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, 

geológiu 

 
 

Študijný program   
RKPZS je na fakulte 
aktuálny, vhodne 

propagovaný 
a študentmi 

obsadzovaný. 
 

Fakulta BERG 
TUKE 

Príprava nového študijného 
programu pod názvom: 
– Inovácie, technológie, 

procesy. Termín: 12/2020 

Prostredníctvom 
sektorovej rady pre NSK 

 
Pracovný názov 
perspektívneho 

študijného programu, 
pre ktorý zatiaľ nie 
spracovaný návrh 

konceptu; 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Študijný program je 
pripravený na diskusiu 

vo Vedeckej rade fakulty 
a kruhu Odborovej 

komisie fakulty. 
 

Fakulta BERG 
TUKE 

V prechodnom období 
podporovať propagáciu 

štúdia v programe:  
- Riadenie kvality procesov 

získavania a spracovania 
surovín (Bc. a Ing.). Termín: 

12/2020 

Prostredníctvom 
sektorovej rady pre NSK 

 
 

Študijný program   
RKPZS je na fakulte 
aktuálny,  vhodne 

propagovaný 
a študentmi 

obsadzovaný. 

Fakulta BERG 
TUKE 

Príprava nového študijného 
programu s pracovným 

názvom: 
– Energie a suroviny Zeme. 

Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

 
Pracovný názov 
perspektívneho 

študijného programu, 
ktorý bude predmetom 

diskusie; 
návrh konceptu zatiaľ 

nie spracovaný. 
 

Fakulta BERG 
TUKE 

V prechodnom období 
propagovať štúdium v 

programoch:  
– Obnoviteľné zdroje 

energie (Bc., Ing.). 
- Baníctvo a geotechnika 

(Bc.). 
– Technológie baníctva a 

tunelárstva (Ing.). 
– Technológie v 
naftárenskom a 

plynárenskom priemysle 
(Ing.). Termín: 12/2020 

Slovenská banská komora 

 
 
 

Všetky študijné 
programy sú na fakulte 

aktuálne ponúkané, 
primerane propagované 

ale študentmi málo 
resp. nedostatočne 

obsadzované; 
perspektívne bude 

potrebné uvažovať so 
študijným programom 

zameraným na 
plánovanie ťažby 

nerastov. 
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Sektorová rada pre potravinárstvo 

zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Potravinárske 
samosprávy 

Vypracovať 
medzi zamestnávateľmi a 
zväzmi prieskum ohľadom 

zamerania / dopytu na 
ďalšie odborné vzdelávanie 

manažérov (podľa 
výrobných odvetví); 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Potravinárske 
samosprávy 

Vypracovať prieskumy 
ohľadom zamerania / 

dopytu na ďalšie odborné 
vzdelávanie manažérov 
v oblasti automatizácie, 
digitalizácie, Big Data; 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Potravinárske 
samosprávy 

Vypracovať  prieskumy 
ohľadom zamerania / 

dopytu na ďalšie odborné 
vzdelávanie manažérov 

v oblasti komunikačných 
techník; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Potravinárske 
samosprávy 

Vypracovať 
medzi zamestnávateľmi a 

zväzmi prieskumy ohľadom 
zadefinovania resp. určenia 
rôznych spôsobov flexibility 

vzdelávania v oblastiach 
inovácie, digitalizácie, 

automatizácie, legislatívy, 
hygieny, bezpečnosti 

potravín; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, 
vybrané univerzity na 

Slovensku (podľa 
záujmu) 

Nastaviť vzdelávacie aktivity 
pre pracovníkov štátnej 
a verejnej správy podľa 

vypracovaných požiadaviek 
potravinárskeho priemyslu 
vrátane ich financovania; 

jún 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Potravinárske 
samosprávy, 

prevádzkovatelia 
potravinárskych 

podnikov 

Vypracovať požiadavky 
potravinárskeho priemyslu 
na vedomosti a zručnosti 

pracovníkov štátnej 
a verejnej správy v oblasti 

procesov akreditácie, 
certifikácie, kalibrácie, 

úradnej kontroly v súvislosti 
s uvádzaním špičkových 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

a inovatívnych technológií; 
december 2020 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR 

Navrhnúť zmenu 
normatívneho financovania 

vo vzdelávaní 
z financovania na žiaka na 
kvalitatívne ukazovatele 

(napr. na základe 
náročnosti vzdelávania 
a požiadaviek praxe); 

december 2020 

Prostredníctvom 

vybraného 

člena/členov 

Sektorovej rady  

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, Štátny 
inštitút odborného 

vzdelávania 

Prijať opatrenia 
a legislatívne zmeny 

v systéme stredoškolského 
a vysokoškolského 

vzdelávania, vrátane 
podmienok na uplatnenie 

absolventov v štátnych 
inštitúciách; december 

2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, jeho 
podriadené výskumné 
agentúry, Ministerstvo 
investícií, regionálneho 

rozvoja 
a informatizácie SR 

Vypracovať požiadavky na 
rovnomerné nastavenie 

možnosti čerpania 
finančných prostriedkov 

z fondov EÚ na rozvoj 
infraštruktúry v oblasti 

potravinárstva; december 
2020 

Aliancia sektorových 

rád 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, jeho 
podriadené výskumné 

agentúry, Úrad 
podpredsedu vlády SR 

pre investície a 
informatizáciu 

Vypracovať požiadavky na 
čerpanie finančných 

prostriedkov z fondov EÚ na 
rozvoj infraštruktúry 
v Bratislavskom kraji 

v plnom rozsahu; december 
2020 

Aliancia sektorových 

rád 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 

a potravinárska 
komora, Potravinárska 

komora Slovenska 
a profesijné zväzy 

a združenia 
v spolupráci s: 
Ministerstvom 

pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, 

Ministerstvom 
životného prostredia 

Zriadiť pracovnú skupinu na 
vypracovanie návrhov 

vzdelávacích programov so 
zameraním na zvyšovanie 

environmentálneho 
povedomia a udržateľnosť 

výroby, povedomia o vplyve 
a dopadoch odpadového 

a obalového hospodárstva 
v potravinárskom priemysle 
na ŽP, o separácii odpadov, 

a pod. pre vlastníkov a 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

SR a Ministerstvom 
školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

manažérov potravinárskych 
podnikov; november 2020 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

prostredníctvom 
Národnej platformy 

predchádzania 
potravinovým stratám 

a plytvaniu 
potravinami, 

Ministerstvo životného 
prostredia SR, 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, 
v spolupráci so: 

Slovenskou 
poľnohospodárskou 

a potravinárskou 
komorou, 

Potravinárskou 
komorou Slovenska 

a profesijnými zväzmi 
a združeniami 

Dopracovať „Plán 
predchádzania plytvaniu 

potravinami“ (viď 
ďalšie aktivity) 

o vzdelávanie zamerané na 
zvyšovanie 

environmentálneho 
povedomia v oblasti nákupu 

lokálnych potravín, 
zeleného verejného 

obstarávania, výpočtu 
uhlíkovej stopy potravín, 

využívania krátkych 
dodávateľských reťazcov 
pre zamestnancov štátnej 

a verejnej správy 
a vypracovanie návrhu 

obsahu a formy 
vzdelávacích programov; 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

prostredníctvom 
Národnej  platformy 

predchádzania 
potravinovým stratám 

a plytvaniu 
potravinami, 

Ministerstvo životného 
prostredia SR, 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, 
v spolupráci so: 

Slovenskou 
poľnohospodárskou 

a potravinárskou 
komorou, 

Potravinárskou 
komorou Slovenska 

a profesijnými zväzmi 
a združeniami 

Dopracovať „Plán 
predchádzania plytvaniu 

potravinami“ o vzdelávanie 
zamerané na nákup 
lokálnych potravín 

a znižovanie plytvania 
potravinami pre 
spotrebiteľov a 

vypracovanie návrhu 
obsahu a formy 

vzdelávacích programov; 
december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

prostredníctvom 
Národnej  platformy 

predchádzania 
potravinovým stratám 

a plytvaniu 
potravinami, 

Ministerstvo životného 
prostredia SR, 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR, 
v spolupráci so: 

Slovenskou 
poľnohospodárskou 

a potravinárskou 
komorou, 

Potravinárskou 
komorou Slovenska 

a profesijnými zväzmi 
a združeniami 

Dopracovať „Plán 
predchádzania plytvaniu 

potravinami“ o vzdelávanie 
zamerané na zvyšovanie 

environmentálneho 
povedomia, využívaním 
krátkych dodávateľských 
reťazcov, predchádzaním 

potravinových strát 
a znižovaním plytvaniu 

potravín pre podnikateľskú 
sféru; vypracovať návrh 

obsahu a formy 
vzdelávacích programov; 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Potravinárske 

samosprávy 

v spolupráci so 

zamestnávateľmi 

 

Vypracovať obsahy 
vzdelávacích programov 
v oblasti nových foriem 
komunikácie a predaja 

výrobkov, s ohľadom na 
preferencie spotrebiteľa, 

vývojové trendy, 
preferenciu domácich 
výrobkov a domácej 

produkcie, vyjednávacie 
schopnosti; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Aliancia sektorových 
rád, Ministerstvo 

investícií, regionálneho 
rozvoja a 

informatizácie 
Slovenskej republiky 

Identifikácia možností 
finančnej podpory ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov 
potravinárskych podnikov; 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 
technická univerzita 

v Bratislave 

Analyzovať legislatívne 
požiadavky a politiky EÚ 
v sektore potravinárstva 

a zapracovať ich do systému 
vysokoškolského 

vzdelávania; december 
2020 

Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, 

Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 

Univerzita 

veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

v spolupráci so 
väzmi, potravinárskymi 

samosprávami, 
profesijnými 

a stavovskými 
organizáciami 

Košiciach, 

potravinárske 

samosprávy 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v 
Bratislave, Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, Slovenská 

akadémia vied 

Analyzovať súčasný stav 
v popularizácii vedy, 

výskumu a vzdelávania; 
december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 
technická univerzita 

v Bratislave, Slovenská 
akademická asociácia 

pre medzinárodnú 
spoluprácu 

Analyzovať súčasný stav 
v rámci mobility (mobility 
študentov a pedagógov); 

december 2020 

Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, 

Univerzita 

veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v 

Bratislave 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v 
Bratislave 

Analyzovať súčasný stav 
a spôsob zvyšovania 

atraktivity VŠ vzdelania 3. 
stupňa na Slovensku 

a porovnanie so zahraničím; 
december 2020 

Slovenská akreditačná 

agentúra pre vysoké 

školstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v 
Bratislave, Sektorová 

Zvýšiť informovanosť o 
možnostiach štúdia 3. 

stupňa a jeho výhodách a 
možnosti uplatnenia; 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

rada pre 
potravinárstvo 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v 
Bratislave 

Analyzovať aktuálny stav a 
zistenie stavu v zahraničí 

(pozrieť sústavu kvalifikácií 
napr. v ČR, ktoré kvalifikácie 

majú 3. stupeň VŠ); 
december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

v spolupráci 
s potravinárskymi 

samosprávami 

Analyzovať súčasný stav 
a porovnať ho so 

zahraničím (Zaviesť 
pravidelné vzdelávanie 
a osvetu spotrebiteľov 

pomocou marketingovo-
propagačnej komunikácie); 

december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Agroinštitút Nitra, 
Národné 

poľnohospodárske 
a potravinárske 

centrum, 
potravinárske 
samosprávy, 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu 

a športu SR 

Analyzovať a vyhodnotiť 

funkčnosť súčasného 

systému poradenstva 

(Vytvoriť koncepčný systém 

poradenstva); december 

2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, Slovenská 

akadémia vied, 
univerzity,  

samosprávne 
organizácie 

Vytvoriť poradné orgány na 
úrovni vedeckých inštitúcií 

pre potreby výrobného 
sektora s cieľom zabezpečiť 

vedecké riešenia pre 
potreby praxe (Zlepšenie 

systému prenosu výsledkov 
vedy a výskumu do praxe); 

september 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, Slovenská 

akadémia vied, 
univerzity, 

samosprávne 
organizácie 

Vytvoriť nástroje pre 
organizovanie konferencií, 

seminárov, workshopov 
a propagačných podujatí 

zameraných na 
informovanie o originálnych 
výsledkoch vedy a výskumu, 

realizovaných inováciách 
a ich význame pre 

spoločnosť (Zlepšenie 
systému prenosu výsledkov 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

vedy a výskumu do praxe); 
december 2020 

Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, Slovenská 

akadémia vied, 
univerzity 

Vypracovať systém prenosu 
výsledkov vedy a výskumu 

v prístupnej a modernej 
forme - webové aplikácie, 

interaktívne riešenia, 
desktopové aplikácie 

a pod.; (Zlepšenie systému 
prenosu výsledkov vedy 

a výskumu do praxe); 
december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, Slovenská 

akadémia vied, 
univerzity 

Vytvoriť a zverejniť zoznam 
všetkých dostupných 
vedeckých inštitúcií a 

služieb, ktoré ponúkajú pre 
potreby výrobcov; 

(Zlepšenie systému prenosu 
výsledkov vedy a výskumu 
do praxe); december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Centrum vedecko-
technických informácii 
SR, vedecko-výskumné 

inštitúcie (Slovenská 
akadémia vied, 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach), Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum 

Vytvoriť systém 
pravidelného informovania 

výrobcov o novinkách v 
oblasti prostredníctvom 

konferencií, workshopov, 
kongresov; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Centrum vedecko-
technických informácii 
SR, vedecko-výskumné 

inštitúcie (Slovenská 
akadémia vied, 

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 

Univerzita 
veterinárskeho 

Vytvoriť elektronické 
informačné médium, ktoré 
bude obsahovať aktuálne 
informácie z oblasti vedy 

a výskumu; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 



   
 

154 
 

zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach), Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum 

Národné 
poľnohospodárske 

a potravinárske 
centrum, vedecko-
výskumné inštitúcie 
(Slovenská akadémia 

vied, Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach) 

Vytvoriť poradné orgány na 
úrovni vedeckých inštitúcií 

pre potreby výrobného 
sektora (analýza situácie 

v rámci univerzít); 
september 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Vedecko-výskumné 
inštitúcie (Slovenská 

akadémia vied, 
Slovenská 

poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 

Univerzita 
veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v 
Košiciach), profesijné 

združenia, 
zamestnávateľské 

subjekty 

Navrhnúť systém 
spolupráce vedeckých 

inštitúcií a výrobcov pri 
riešení praktických 

problémov, zadávanie 
projektov pre vedecké 
inštitúcie na základe 
požiadaviek z praxe; 

december 2020 
(kontinuálne) 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Centrum vedecko-
technických informácií 

SR 

Vytvoriť a zverejniť 
databázu všetkých 

dostupných vedeckých 
inštitúcií a služieb, ktoré 

ponúkajú pre potreby 
výrobcov; december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 

a potravinárska 
komora; 

Potravinárska komora 
Slovenska; 

Profesijné zväzy 

Identifikovať možné 
nástroje k motivácii 

podnikateľského prostredia 
na účasti na vzdelávacom 

procese (podnikové 
štipendiá); december 2020 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný subjekt 
názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 

a potravinárska 
komora; 

Potravinárska komora 
Slovenska; 

Profesijné zväzy 

Vytvoriť nástroje na 
hmotnú zainteresovanosť 
podnikateľských subjektov 
na praktickom vyučovaní 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Slovenská 
poľnohospodárska 

a potravinárska 
komora; 

Potravinárska komora 
Slovenska; 

Profesijné zväzy 

Vytvoriť nástroje 
zabezpečujúce prenos 
poznatkov, skúseností, 

výsledkov vedy a výskumu 
do podnikateľskej sféry 

formou tréningov 
a workshopov 

Prostredníctvom 

členov Sektorovej rady 

pre potravinárstvo 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný za 

monitoring 
Monitoring plnenia 

aktivity 

Riaditelia ZŠ, 
zamestnávatelia 

Vypracovanie návrhu a organizácia 
súťaží v spolupráci s textilnými, 

odevnými, kožiarskymi 
a obuvníckymi firmami 

zameranými na zvyšovanie 
praktických skúseností 

a povedomia žiakov o náplni práce 
v danom odbore (DOD, family day, 

exkurzie, dni otvorených dielní). 
Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

MŠVVaŠ SR, 
Aliancia 

sektorových 
rád, IOZ 

Identifikácia námetov na zmenu 
zákona o duálnom vzdelávaní 

(Zákon č. 61/2015 Z.z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých 

zákonom v znení neskorších 
predpisov). 

Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 

textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

VÚC, IOZ, 
Ústredie PSVR, 
Sektorová rada 

pre textil, 
odevy, obuv 

a spracovanie 
kože 

Návrh systémového zapojenia 
zástupcov sektora výroby textilu, 
odevov, obuvi a spracovanie kože 

do regionálnych platforiem pre 
definovanie a verifikáciu potrieb 

trhu práce. 
Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 

textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 
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IOZ, 
zamestnávatelia 
(Nyna, Domin, 

Lykotex, 
Ďumbier, 
Ligarex, 
Mjartan) 

Vytypovanie organizácií v sektore 
výroby textilu, odevov, obuvi 
a spracovania kože a škôl pre 
vstup do duálneho systému 

vzdelávania na rozšírenie siete 
dualistov. 

Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 

textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

Sektorová rada 
pre textil, 

odevy, obuv 
a spracovanie 

kože 

Návrh zmien na financovanie 
stredných škôl podľa potrieb trhu 

práce v odvetví výroby textilu, 
odevov, obuvi a spracovanie kože 
a podľa merateľných ukazovateľov 

ako napr. uplatniteľnosť 
absolventov v príslušnom odbore.  

Termín: december 2020 

IOZ 
doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

Sektorová rada 
pre textil, 

odevy, obuv 
a spracovanie 
kože, MK SR, 

MPSVR SR, MH 
SR 

Vypracovanie návrhu na zapojenie 
Ministerstva kultúry SR a RTVS do 

popularizácie nedostatkových 
povolaní na trhu práce v odvetví 

výroby textilu, odevov, obuvi 
a spracovania kože formou 

pravidelne vysielanej 
relácie/magazínu s cieľom 

poskytovať informácie, a tým 
vplývať na širokú verejnosť. 

Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 

textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

Vytvorená 
pracovná 
skupina 

Analýza príbuznosti zamestnaní so 
zamestnaniami v sektore výroby 

textilu, odevov, obuvi 
a spracovania kože a ich 

identifikácia na rýchlejšiu 
a efektívnejšiu rekvalifikáciu pre 

aktuálne potreby trhu práce. 
Termín: december 2020 

Sektorová rada pre 

textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože 

doposiaľ nezačali 
práce na plnení 

tejto aktivity 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný 

za monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

MPRV SR, MŽP 
SR 

Organizovanie odborných okrúhlych 
stolov, raz ročne 

Záverečná správa 
MPRV SR 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

Sektorová rada 
pre lesné 

hospodárstvo 
a drevospracujúci 
priemysel, ŠIOV 

Vytvorenie expertnej skupiny 
Sektorovej rady na prehodnotenie 

a doplnenie štandardov špecifických 
pre drevárske učebné a študijné 
odbory v ŠVP 33  na stredných 

odborných školách zameraných na 

Ročná monitorovacia 
správa Sektorovej 

rady pre lesné 
hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel 

analýza 
odborov 

v súčinnosti 
s aktivitou 
rankingu 



   
 

157 
 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný 

za monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

technológie v drevárskom 
a nábytkárskom priemysle, výrobu 
stavebno-stolárskych výrobkov a 

drevostavieb; december 2020 

poskytovateľov 
vzdelávania  

ZSD SR 

Vytvoriť koncept obsahu kontinuálnej 
mediálnej kampane Viac dreva/lesa do 

života , vrátane jej personálnych 
a ekonomických požiadaviek; 

december 2020 

Ročná monitorovacia 
správa Sektorovej 

rady pre lesné 
hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel 

vytvorenie 
pracovnej 

skupiny 

ZSD SR 
Realizácia školenia manažérov a PR 
špecialistov pre ďalšie pokračovanie 

kampane; december 2020 

Ročná monitorovacia 
správa Sektorovej 

rady pre lesné 
hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

Sektorová rada 
pre lesné 

hospodárstvo 
a drevospracujúci 

priemysel - 
sekcia 

drevospracujúci 
priemysel 

Analýza súčasnej štruktúry povolaní 
a prognózovanie tendencie zmeny 

pracovných činností súvisiacich 
s nasadzovaním nových CNC zariadení 

a robotizácia v drevospracujúcom 
priemysle; december 2020 

Ročná monitorovacia 
správa Sektorovej 

rady pre lesné 
hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel 

vytvorenie 
pracovnej 

skupiny  

 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity,  
termín plnenia 

Subjekt 
zodpovedný za 

monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

relevantné 
školy, ÚPSVR 

Organizovanie rekvalifikačných školení 
v oblasti digitalizácie relevantnými školami 

podľa stupňa národných štandardov 
zamestnaní (špecialista/ riadiaci 

pracovník); december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

MŠVVaŠ SR 

Spracovanie legislatívnej úpravy činnosti 
a financovania aktivít kariérového 

poradenstva v Talent centre; účinnosť od 
septembra 2020 

Prostredníctvom 
Rady vlády pre 

odborné 
vzdelávanie a 

prípravu 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

MŠVVaŠ SR, 
ŠIOV 

Spracovanie legislatívnej úpravy pre účasť 
zamestnávateľov na činnosti kariérového 
poradenstva v Talent centre; účinnosť od 

septembra 2020 

Prostredníctvom 
Rady vlády pre 

odborné 
vzdelávanie a 

prípravu 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity,  
termín plnenia 

Subjekt 
zodpovedný za 

monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

MŠVVaŠ SR 
Upravenie organizačnej štruktúry celulózo-
papierenského a polygrafického priemyslu; 

účinnosť od septembra 2020 

Prostredníctvom 
Rady vlády pre 

odborné 
vzdelávanie a 

prípravu 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

zamestnávatelia 
a poskytovatelia 

celoživotného 
vzdelávania 

Zavádzanie inovatívnych metód 
vzdelávania do zaškoľovania súčasných aj 
nových zamestnancov prostredníctvom 
interaktívnych videí,  príprava lektorov 

a mentorov na vzdelávanie dospelej 
populácie inovatívnymi formami a v súlade 
s najaktuálnejšími trendmi v sektore; 2020 

Spätná väzba 
cez AZZZ SR 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

ŠIOV 

Vypracovanie návrhu na úpravu štátneho 
vzdelávacieho programu v skupine 

odborov č. 34 Polygrafia a médiá a 28 
Technická a aplikovaná chémia a doplniť 
doň environmentálny náhľad (ekologickú 
stopu jednotlivých procesov ale aj celého 

životného cyklu výrobku) a prístupy, 
používané technológie a materiály 

s využitím informačných technológií; 
december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

ŠIOV 

Vypracovanie návrhu na úpravu štátneho 
vzdelávacieho programu v skupine 

odborov č. 34 Polygrafia a médiá a 28 
Technická a aplikovaná chémia a doplniť 
doň Obsah smerujúci k environmentálnej 

gramotnosti žiakov a k získaniu 
kompetencií pre využívanie technológií a 

materiálov v súlade so smerovaním k 
zlepšovaniu životného prostredia; 

december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

ŠIOV 

Vypracovanie návrhu na úpravu štátneho 
vzdelávacieho programu v skupine 

odborov č. 34 Polygrafia a 28 Technická 
a aplikovaná chémia a doplniť doň 

možnosti využitia biologicky 
degradovateľných polymérov 

a progresívnych postupov biotechnológií; 
december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

ZPNS, ZCPP SR 

Zabezpečenie odborných stáží, návštev či 
exkurzií pre odborných učiteľov a majstrov 

odbornej výchovy v podnikoch, ktoré 
zavádzajú ekologické riešenia a postupy 
minimálne v rozsahu 1 týždňa za školský 

rok; december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity,  
termín plnenia 

Subjekt 
zodpovedný za 

monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

ŠIOV 

Revízia štátnych vzdelávacích programov 
zameraná na rozvoj zručností pri vedení 

kolektívu, tímovú spoluprácu a analytické 
myslenie; december 2020 

ZPNS, ZCPP SR, 
ŠŠI 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

ŠIOV 

Doplnenie štátnych vzdelávacích 
programov o aspekty softvérových 

nástrojov – pre automatizáciu tlačovej 
prípravy, vrátane prípravy zákazky, tlač 
a dokončovacie spracovanie, skladové 

hospodárstvo – pre robotizáciu pri príprave 
tlačovej formy, tlače, dokončujúceho 

spracovania a skladovom hospodárstve 
a expedícii, aby sa dosiahlo skrátenie 

výrobných časov, zvýšenie 
produktivity, zníženia chybovosti vo 

výrobnom procese a zvýšenia bezpečnosti 
pri práci.  Ďalej doplniť o aspekty 

smerujúce k prehĺbeniu analytického 
myslenia a schopnosti riadenia kolektívov; 

december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

AZZZ SR 

Asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení Slovenskej republiky podá 

podnet na MŠVVaŠ SR (odbor SŠ) v prípade 
definovania rozsahu hodín na SŠ (exkurzie 

a krátke prezentácie a pod.) a v prípade 
nového predmetu na ŠIOV; december 2020 

Sektorová rada 
pre celulózo-
papierenský 

a polygrafický 
priemysel 

doposiaľ bez 
konkrétnych 

krokov 
k naplneniu 

aktivity 

 
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu  

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný 

za monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

SPK 

Vytvorenie systému zamestnávania 
študentov VŠ v odboroch a 

medziodboroch zameraných na 
spracovanie plastov prostredníctvom 

SPK vo firmách zameraných na 
aplikovaný výskum, alebo vo firmách, 
ktoré potrebujú vytvoriť nové riešenia 

(akademický rok 2020/2021) 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu - 

ročná správa o 
realizácii 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

FCHPT STU 

Prestavba študijného programu 
„Riadenie technologických procesov v 
chémii a potravinárstve“ podľa návrhu 

spracovaného v rámci Projektu 
INNOCHEM -  „Inovatívne vzdelávanie 

talentov pre podnikateľský úspech“  
MSP chemického priemyslu 
(akademický rok 2020/2021) 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu, 
ZCHFP SR - ročná 
správa o realizácii 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný 

za monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

SOŠ a VŠ, ŠIOV, 
ZCHFP SR 

Vypracovanie prehľadu súčasných 
popularizačných aktivít (október 2020) 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

MPSVR SR, MF 
SR 

Tvorba relaxačných zón na pracovisku, 
zavádzanie relaxačných aktivít (napr. 

fyzioterapeut na pracovisku) a opatrení 
na zvládanie stresu (firemný alebo 

zazmluvnený psychológ) (december 
2020) 

zamestnávateľské 
zväzy (AZZZ SR, RÚZ a 

pod.), odborové 
organizácie 

doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

ŠIOV - DUAL 
POINTY, SŠ, VŠ, 
zamestnávatelia 

Príprava marketingovej 
kampane zameranej na 

zvýšenie atraktivity sektora. 
Vyčlenenie pôsobnosti 

úspešných 
zamestnávateľov v Dual 

Pointoch v rámci 
propagácie uplatnenia sa 
na trhu práce. Realizácia 

náborovej kampane na ZŠ. 
Termín: 10/2020 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, 

zlievarenstvo, 
kováčstvo 

Vytvorený 
marketingový plán pre 

propagáciu 
hutníckeho sektora a  

technického 
vzdelania. Príprava 
a realizácia online 

webinárov pre 
propagáciu sektora. 
Vytvorená pracovná 
skupina U. S. Steel 

Košice, SOŠ Šaca, ŠIOV 
za účelom aktualizácie 

osnov a školských 
vzdelávacích 

programov pre odbor 
hutník operátor. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE 

Definovanie nového obsahu 
študijných programov pre 
vysoké školy pripravujúce 

absolventov pre výkon 
povolania v hutníctve 

zameraného na doplnenie 
oblasti získania kľúčových 

kompetencií pre 
celoživotné vzdelávanie a aj 

ďalších  potrebných 
kompetencií ako sú: 

komunikácia v 
materinskom jazyku 
(aktívne počúvanie, 

prezentovanie, efektívna 
argumentácia a 

presadzovanie názoru, 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Bola vytvorená 
pracovná skupina 

v zložení: 
Dekanka FMMR, 
riaditeľ UMET, 

zástupca riaditeľa 
UMET, prodekan pre 
vzdelávanie. Skupina 
stanovila štruktúru 
a orientáciu nových 

pripravovaných 
študijných programov. 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

atď.), komunikácia v 
cudzích jazykoch,  

matematická kompetencia 
a základné kompetencie v 

oblasti vedy a techniky,  
digitálna kompetencia, 
riešenie problémov a 

rozhodovanie, tímová práca 
a ďalšie. Termín: 9/2020 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE 

Vypracovať rozšírenie 
obsahu študijných 

programov pre prípravu 
absolventov pre sektor 

hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v oblasti podpory 

získavania digitálnych 
kompetencií – dátová 

analýza, práca s dátami, 
tvorba digitálneho obsahu, 

bezpečnosť a riešenie 
problémov. Termín: 9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Na FMMR vznikla pod 
vedením doc. Ing. 

Branislava Buľka, PhD. 
skupina „DIGI team“, 

ktorá sa venuje oblasti 
využívania IT 

a simulačných 
technológií. Táto 

skupina sa okrem inej 
činnosti aktívne 

podieľa na príprave 
nových študijných 

programov. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE 

Inovácia študijných 
programov tak, aby zahŕňali 
najnovšie poznatky z oblasti 

procesného inžinierstva a 
technológií formou 
kreatívnych riešení 

prípadových štúdií. Termín: 
9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

V pripravovaných 
študijných 

programoch sú 
implementované aj 

oblasti riadenia 
a modelovania 

procesov s využitím 
vlastných prípadových 
štúdií a výskumných 

úloh s aktívnym 
zapojením študentov. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE 

Študijné programy zostaviť 
tak, aby bola cielene 
rozvíjaná kreativita 

študentov v oblasti riadenia 
procesov. Termín: 9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Novo pripravované 
študijné programy 

vytvárajú široký 
priestor pre využitie 
kreativity študentov. 
Aktuálne je v ponuke 

študijný program 
„Simulácia a riadenie 

metalurgických 
procesov“ a v príprave 

sú ďalšie programy. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE 

Študentov a absolventov 
priebežne pripravovať na 

využívanie digitálnych 
technológií, smart riešení a 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Študenti FMMR 
v čoraz väčšej miere 
využívajú digitálne 

technológie a aplikujú 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

na rozvíjanie inžinierskeho 
prístupu. Termín: 9/2020 

ich pri riešení zadaní 
a záverečných prác. 

Úrad PSVR, VÚC, 
zamestnávatelia 

Aktívnejšie zviditeľnenie 
projektov NSP, NSK, Trendy 

práce za účelom zvýšenia 
atraktivity sektora a aj 

jednotlivých 
zamestnávateľov. Termín: 

9/2020 

Štatistické zisťovanie 

Vytvorená pracovná 
skupina U. S. Steel 

Košice, SOŠ Šaca pre 
komunikáciu 

s útvarom MŠVVaŠ SR 
pre štatistické 

zisťovanie 
v Michalovciach za 

účelom lokalizácie a 
cieleného smerovania 
náborových kampaní. 

Prezentácia  
informácii zo stránky 

Trendy práce na 
náborových akciách. 

Podieľanie sa na 
plánovaní počtu 
žiakov pre nový 

školský rok – podpora 
pri dohodovacom 

konaní. 

VÚC, Krajské rady 
pre odborné 
vzdelávanie, SŠ, VŠ, 
zamestnávatelia,  
ŠIOV 

Propagácia štúdia vo 
vzdelávacích programoch 
pre hutníctvo na základe 
potrieb zamestnávateľov. 

Realizácia náborovej 
kampane na ZŠ, resp. SŠ. 
Prostredníctvom aktívnej 

spolupráce s výchovnými a 
kariérovými poradcami v 
jednotlivých regiónoch a 
Centrami orientácie pre 
výber povolania. Termín: 

9/2020 

Štatistické zisťovanie 

Komunikácia U. S. 
Steel Košice,  s Dual 
Point KE. Vytvorená 

pracovná skupina U. S. 
Steel Košice  SOŠ 

Šaca, ONE CLICK. Pre 
propagáciu 

hutníckeho sektora a 
technického vzdelania 
realizované - kampaň 

Facebook, Google 
analytik nástroje, 

billboardová kampaň. 
Naplánované 

stretnutie  
kariérovými 
poradcami – 

nerealizované 
COVID19 bude 
stanovený nový 

termín podľa situácie. 
Vytvorená pracovná 
skupina U. S. Steel 
Košice, SOŠ Šaca, 
FMMR za účelom 
kampane na SŠ – 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

prednášky za 
prítomnosti 
vrcholových 

manažérov U. S. Steel 
Košice na stredných 

školách. 
 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE, 
zamestnávatelia 

Rozvoj zručností študentov 
VŠ pre aktívne samostatné 
vyhľadávanie a intenzívne 

využívanie moderných 
poznatkov a nástrojov pri 

vytváraní a aplikácií 
technológií s cieľom 

maximálneho využitia 
výrobného potenciálu a 
produktového portfólia. 

Termín: 9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Doplnenie ŠP 
zameraných na 

hutníctvo 
a zlievarenstvo 

o predmety 
rozvíjajúce vedomosti, 
poznatky a zručnosti 

pri aplikovaní IT 
a metód počítačového 

riadenia hutníckych 
procesov. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE, 
zamestnávatelia 

Definovanie vedomostí a 
zručností v oblasti 

základných princípov 
chemických, 

vysokoteplotných a 
fyzikálnych procesov, 

popísať, zmapovať, nastaviť 
a navrhnúť ľubovoľný 

technologický proces v 
rámci sektora do 

vzdelávacích výstupov v 
študijnom programe. 

Termín: 9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Revízia OŠP 
predmetov  

orientovaných na 
hutníctvo, 

zlievarenstvo 
a tvárnenie kovov. 
Štúdium prúdenia 
tekutej ocele pri 

plynulom odlievaní – 
na fakulte 

zhotovenom 
unikátnom vodnom 

modeli plynulého 
odlievania ocele,  

možnosť zostavenia 
matematického 
a riadenia liatia 
tekutej ocele. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE, 
zamestnávatelia 

Zavedenie certifikovaných 
interdisciplinárnych blokov 

a ďalších samostatných 
predmetov relevantných k 

študijným programom. 
Termín: 9/2020 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

Zostavené a 
pripravené na 

akreditáciu - nové 
predmety orientované 
na rozvoj digitálnych 

zručností a aplikácie IT 
v klasických, na 

hutníctvo 
orientovaných ŠP. 

Fakulta materiálov, 
metalurgie 
a recyklácie TUKE, 
zamestnávatelia 

Vzdelávací proces prepojiť s 
inštitúciami trhu práce, 

využívať aktuálne 
informácie o potrebe 

Sektorová rada pre 

hutníctvo, 

Zapájanie odborníkov 
z priemyselnej sféry 

do výučbového 
procesu a do tvorby 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

zručností a povolaní. 
Termín: 9/2020 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

obsahovej náplne 
študijných programov. 

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

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

ŠIOV, Považská 
cementáreň, a.s. 
Ladce 
 

 

Dopracovanie stredoškolského 
vzdelávacieho obsahu technik sklárskej 
výroby alebo iného študijného odboru 

o oblasť cementárskej výroby 
 

 Termín: šk. rok 2020/2021 

ŠIOV, Sektorová rada 
pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky 

a nekovové materiály 

Vzdelávací 
obsah bol 
spracovaný 
a odovzdaný 
na MŠVVaŠ 
SR. Oblasť 
cementárskej 
výroby bude 
premietnutá 
do výučby 
chémie. 

 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo   

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný za 

monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

Štátny 
pedagogický 

ústav/členovia 
Sektorovej rady 

 

Vytváranie a podpora systému 
celoživotného vzdelávania v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
viesť deti už od útleho veku k 

uvedomovaniu si hodnoty zdravia, že 
bezpečnosť a ochrana zdravia je 
súčasťou každodenných činností. 

Vypracovanie inovatívneho obsahu do 
systému výučby v materských školách, 

príprava prvkov podprahového 
vnímania bezpečnosti, nastavenie 

edukatívnych hier na rozvíjanie 
vnímania bezpečnosti u detí (napr. aj 

exkurzie či možnosť interaktívnej 
prednášky vedenej špecialistom BOZP 
priamo v konkrétnych spoločnostiach). 

 
Termín plnenia aktivity: december 

2020 

Prostredníctvom 
vybraného 

člena/členov 
Sektorovej rady pre 

automobilový 
priemysel a strojárstvo  

Doposiaľ 
nezačali práce 

na plnení 
tejto aktivity  

 
 
 
 
 

Vypracovanie inovatívneho obsahu do 
systému výučby v základných školách, 

príprava prvkov podprahového 
vnímania bezpečnosti, nastavenie 

edukatívnych hier na rozvíjanie 
vnímania bezpečnosti u detí(napr. aj 

 

Prostredníctvom 

vybraného 

člena/členov 

Sektorovej rady pre 

Doposiaľ 
nezačali práce 

na plnení 
tejto aktivity 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt zodpovedný za 

monitoring 

Monitoring 
plnenia 
aktivity 

Štátny 
pedagogický 

ústav/členovia 
Sektorovej rady 

exkurzie či možnosť interaktívnej 
prednášky vedenej špecialistom BOZP 
priamo v konkrétnych spoločnostiach). 

 
Termín plnenia aktivity: december 

2020 

automobilový 

priemysel a strojárstvo 

 
 
 
 
 
 

ŠIOV/členovia 
Sektorovej rady 

Vypracovanie inovatívneho obsahu 
štátnych vzdelávacích programov v 
skupine odborov 23 a 24 v oblasti 

podprahového vnímania  bezpečnosti v 
automobilovej výrobe a strojárstve. 
Vytváranie možností spolupráce s 

konkrétnymi spoločnosťami, zapojenie 
konkrétnych odborníkov z praxe BOZP 

v rámci výučby. 
 

Termín plnenia aktivity: december 
2020 

Prostredníctvom 

vybraného 

člena/členov 

Sektorovej rady pre 

automobilový 

priemysel a strojárstvo 

Doposiaľ 
nezačali práce 

na plnení 
tejto aktivity 

ZAP SR/Členovia 
Sektorovej rady 

pre 
automobilový 

priemysel a 
strojárstvo 

Vytvorenie doškoľovacieho systému 
pre remeselníkov – pracovníkov s 

dlhodobejšou praxou v autoservisoch 
na získanie odbornej spôsobilosti a 

vykonanie kvalifikačnej skúšky v zmysle 
štandardizácie NSK. 

 
Termín plnenia aktivity: september 

2020 

Prostredníctvom 

vybraného 

člena/členov 

Sektorovej rady pre 

automobilový 

priemysel a strojárstvo 

Doposiaľ 
nezačali práce 

na plnení 
tejto aktivity 

 
Sektorová rada pre elektrotechniku 

Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

MPSVR SR, 
MŠVVaŠ SR, 
APZ 

Cielené ale pravdivé 
vytváranie dobrého mena v 

dostupných médiách o 
Slovensku, o slovenskom 

školstve, o firmách 
pôsobiacich na Slovensku a 

elektrotechnickom 
priemysle. 

 Termín: 9/2020 
 
 

 
 
 
 
 

Aliancia sektorových rád 

Pozitívna propagácia 
sektora na debate 
„Vzdelávanie 
budúcnosti?“ pod 
záštitou Stálej 
konferencie aktérov vo 
vzdelávaní; snaha 
o zameranie projektu 
individuálne vzdelávacie 
účty na elektrotechniku; 
články a rozhovory 
s firmami na webe 
spolupracuj.me; 
pripravovaný dotazník 
pre firmy zameraný na 
potreby trhu práce. 
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Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 

Sektorová rada pri tvorbe sektorovej stratégie nenastavila začiatok plnenia aktivít pre rok 2020. 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

Sektorová rada pri tvorbe Sektorovej stratégie pre vodu, odpad a životné prostredie nastavila začiatok 

plnenia jednotlivých aktivít až na obdobie rokov 2021-2023. 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
dopravy 

a výstavby SR v 
spolupráci so 
Slovenskou 
komorou 

stavebných 
inžinierov 

Príprava návrhu novely 
zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších 
predpisov  s cieľom úspešnou 
skúškou podmieniť výkon 
činnosti stavbyvedúceho, 
prípravára, rozpočtára a 
technológa pre zhotovenie 
vyhradených stavieb   
Termín: jún 2020 

Členovia Sektorovej 
rady pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

Tajomník Sektorovej 
rady kontaktoval 
zástupcu Ministerstva 
dopravy a výstavby SR 
a zástupcu Slovenskej 
komory stavebných 
inžinierov, s cieľom 
zistiť aktuálny stav 
v tejto veci. Ing. 
Martin Hlinka, 
zastupujúci Slovenskú 
komoru stavebných 
inžinierov informoval 
tajomníka v mesiaci 
december o aktuálne 
finalizujúcom novom 
Stavebnom zákone. 
Zatiaľ nie je úplne isté, 
či sa v rámci tejto 
novelizácie zákona 
podarí presadiť aj 
uvedenú aktivitu – 
návrh novely zákona č. 
138/1992 Zb.   

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

Sektorová rada pri tvorbe sektorovej stratégie nenastavila začiatok plnenia aktivít pre rok 2020. 
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Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  

Zodpovedný subjekt  Názov aktivity, termín plnenia Subjekt zodpovedný za monitoring 
Monitoring 

plnenia aktivity 

Vyššie územné 
celky – odbor 
regionálneho 

školstva 

Minimálne raz ročne 
organizovanie odborného 
semináru o inováciách pre 
majstrov odbornej prípravy 
v SOŠ v skupine odborov 37 

v spolupráci so 
zamestnávateľmi  

Termín: raz ročne - október 

Členovia Sektorovej rady pre 
dopravu, logistiku, poštové 

služby 
Nerealizované 

Štátny inštitút 
odborného 

vzdelávania; SOŠ; 
zamestnávatelia 

so zmluvnými 
vzťahmi so 

školami 

Pravidelné zapracovanie 
najnovších trendov v 

oblasti automatizácie, 
robotizácie a kybernetiky s 

ohľadom na vývoj 
modernizácie (zdroj 

zamestnávateľ, V4, výskum) 
Termín: priebežne (raz 

ročne) 

Štátna školská inšpekcia pre 
stredné školy; 

Vyššie územné celky; 
Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR; 

Nerealizované 

UNIZA, vysoké 
školy a univerzity, 

ktoré majú 
akreditované 

študijné programy 
v rámci študijného 
odboru Doprava 

Pravidelné zapracovanie 
najnovších trendov v 
oblasti informačných 

technológii, automatizácie, 
robotizácie,  kybernetiky, 

umelej inteligencie a 
logistiky 4.0 s ohľadom na 

vývoj modernizácie do 
skupiny študijných 

programov 
Priebežne, raz ročne v 

rámci interného systému 
riadenia kvality a vždy 

komplexne pred 
pravidelnou akreditáciou 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR; 

Zväz logistiky a zasielateľstva 
SR; 

ČESMAD Slovakia; 
Združenie MHD a ďalšie 

združenia v oblasti dopravy, 
logistiky 

Nerealizované 

Zamestnávateľské 
združenia (AZZZ 
SR, ZZ MHD SR, 

Združenie 
prepravcov, Únia 

dopravy,...) 
Za legislatívnu 

zmenu 
zodpovedné: 
Ministerstvo 

vnútra SR 

Vypracovanie požiadavky 
na zmenu zákonného 

ustanovenia minimálneho 
veku žiadateľov na vedenie 

motorových vozidiel 
skupiny Da DE na 21 rokov; 

20 rokov na vedenie 
železničného vozidla, 

električky; 21 rokov, ak ide 
o vedenie trolejbusu 

Termín: september 2020 

Zamestnávateľské združenia 
(AZZZ SR, ZZ MHD SR, Združenie 

prepravcov, Únia dopravy,...) 
Nerealizované 

Ministerstvo práce 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Vypracovanie metodiky 
analýzy dopytu po 
špecializovaných 

zamestnancoch (napr. 
forma dotazníkov, ankety v 

spolupráci so 

Zamestnávateľské združenia 
(AZZZ SR, ZZ MHD SR, Združenie 

prepravcov, Únia dopravy,...) 
Nerealizované 
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Zodpovedný subjekt  Názov aktivity, termín plnenia Subjekt zodpovedný za monitoring 
Monitoring 

plnenia aktivity 

zamestnávateľmi) 
Termín: september 2020 

Ministerstvo práce 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Vypracovanie analýzy 
dopytu po špecializovaných 

zamestnancoch formou 
zberu informácií o voľných 
pracovných miestach od 

zamestnávateľov 
(legislatívna povinnosť 
oznamovania voľných 
pracovných pozícií  na 
príslušné úrady PSVR) 

Termín: september 2020 

Zamestnávateľské združenia 
(AZZZ SR, ZZ MHD SR, Združenie 

prepravcov, Únia dopravy,...) 
Nerealizované 

Ministerstvo 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR; 

Ministerstvo 
financií SR 

Daňové úľavy pre 
záujemcov vstupujúcich do 

vzdelávacieho procesu 
dospelých pre schválené 

školenia a kurzy 
Termín: 2020 

Členovia Sektorovej rady pre 
dopravu, logistiku, poštové 

služby 
Nerealizované 

Ministerstvo 
práce, sociálnych 

vecí a rodiny 
SR, Ministerstvo 

financií SR 

Identifikácia finančného 
nástroja na podporu 

ďalšieho vzdelávania – vo 
forme tzv. individuálnych 

vzdelávacích účtov. 
Ustanovenie podmienok a 
postupov zavedenia, ako aj 

administrácie 
individuálnych vzdelávacích 

účtov v hodnote pre 
jednotlivcov mimo 

formálneho vzdelávania a 
odpočtu výdavkov na 

vzdelávanie zamestnancov 
od základu dane pre firmy 

Termín: 2020 

Implementačný plán 
Národného programu rozvoja 

výchovy a vzdelávania 
Nerealizované 

Implementačný 
plán Národného 

programu rozvoja 
výchovy a 

vzdelávania 

Pilotné overenie a následné 
zavedenie finančného 
nástroja na podporu 

ďalšieho vzdelávania - tzv. 
individuálnych vzdelávacích 

účtov 
Termín: 2020 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR;  

Ministerstvo financií SR 
Nerealizované 

Ministerstvo 
financií SR; 

Ministerstvo 
dopravy a 

výstavby SR 

Návrh efektívnych 
motivátorov pre 
zamestnávateľov 

k využívaniu prvkov 
intermodálnej dopravy na 

organizáciu dopravy 
Spracovanie analýzy vplyvu 
zavádzania a rozširovania 

Členovia Sektorovej rady pre 
dopravu, logistiku, poštové 

služby 
Nerealizované 
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Zodpovedný subjekt  Názov aktivity, termín plnenia Subjekt zodpovedný za monitoring 
Monitoring 

plnenia aktivity 

prvkov intermodálnej 
dopravy na zamestnanosť 
podľa jednotlivých profesií 

a regiónov 
Termín: priebežne 

 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
financií SR 

Inovácia systému podpory 
pre neformálne vzdelávanie 

a popularizáciu štúdia 
informatiky a matematiky – 
návrh grantového systému.  

TERMÍN: 2Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita sa 
neuskutočnila a zmeny 

nenastali. 

Ministerstvo 
investícií, 

regionálneho 
rozvoja a 

informatizácie SR 

Zriadenie a prevádzkovanie 
inštitucionálnej národnej 

platformy  združujúcej 
verejný a súkromný sektor 
pre digitálnu ekonomiku a 
spoločnosti ako strešnej 
organizácie po vzore EU.  

TERMÍN: 4Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Vznikla Slovenská 
platforma 

technologického 
líderstva (Slovak 

Technology Leadership 
Platform, STLP), ktorá 
zastrešuje doménové 

platformy založené pre 
jednotlivé domény 

inteligentnej 
špecializácie. 

MŠVVaŠ SR 

Schválenie opatrení a 
postupu skvalitnenia 

matematického vzdelávania 
– na základe vypracovaných 
a verejne komunikovaných 

odporúčaní.  
TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Ukončené verejné 
pripomienkové 

konanie, informáciu o 
schválení koncepcie 
zatiaľ neevidujeme 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie expertnej 
skupiny na inováciu všetkých 

študijných odborov a ich  
kurikulárnu transformáciu.  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita sa 
neuskutočnila a zmeny 

nenastali. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie novej 
predmetovej komisie pre 

informatiku.  
TERMÍN: 2Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita sa 
neuskutočnila a zmeny 

nenastali. 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie programu 
transformácie vzdelávania 

v stredných školách pre 
digitálnu dobu ("definícia" 

digitálnej školy).  
TERMÍN: 2Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Program bol vytvorený. 
V súčasnosti prebieha 

vzdelávanie v rámci NP 
IT Akadémia. Do 
09.12.2020 sa do 
procesu digitálnej 
transformácie (do 

vzdelávania riaditeľov a 
digitálnych 

koordinátorov) 
prihlásilo 319 

základných a stredných 
škôl. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie programu 
transformácie vzdelávania 
v základných školách pre 

digitálnu dobu ("definícia" 
digitálnej základnej školy).  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Program bol vytvorený. 
V súčasnosti prebieha 

vzdelávanie v rámci NP 
IT Akadémia. Do 
09.12.2020 sa do 
procesu digitálnej 
transformácie (do 

vzdelávania riaditeľov a 
digitálnych 

koordinátorov) 
prihlásilo 319 

základných a stredných 
škôl. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie systému 
identifikácie a podpory 
talentov na stredných 

školách.  
TERMÍN: 4Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita sa 
neuskutočnila a 

systémové zmeny 
nenastali. Evidujeme 

aktivity na strane 
tretieho sektora. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie systému 
identifikácie a podpory 
talentov na základných 

školách.  
TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita sa 
neuskutočnila a 

systémové zmeny 
nenastali. Evidujeme 

aktivity na strane 
tretieho sektora. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie systému na 
podporu využitia výstupov 

národného projektu IT 
Akadémia vo vyučovaní na 
všetkých SŠ na Slovensku.  

TERMÍN: 3Q/ 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Boli vydané zbierky 
inovatívnych metodík a  
učebné texty pre nové 

predmety pre SŠ (s 
ISBN), prístupné budú 

(online) začiatkom 
januára 2021. 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie systému pre 
podporu využitia výstupov 

národného projektu IT 
Akadémia vo vyučovaní na 
všetkých ZŠ  na Slovensku.  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Boli vydané zbierky 
inovatívnych metodík a  
učebné texty pre nové 

predmety pre ZŠ (s 
ISBN), prístupné budú 

(online) začiatkom 
januára 2021. 

MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie systému 
priebežnej inovácie 

študijných programov s 
vysokou pridanou hodnotou 

vo väzbe na najnovšie 
vedecké výsledky a prioritné 

oblasti digitálnej 
transformácie na Slovensku, 

spolu s modelom 
zvýhodneného financovania.  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Systémové riešenie 
nebolo zatiaľ 

implementované a 
absentuje, nebol 
vytvorený, resp. 
zmenený model 
financovania a 

priebežná inovácia 
študijných programov 

je individuálna. 

MŠVVaŠ SR 

Zmena štruktúry 
vysokoškolskej prípravy 

budúcich učiteľov a 
zriadenie študijných 
odborov Učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 
predmetov ZŠ a Učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 
predmetov  SŠ.  

TERMÍN: 2Q/2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Zatiaľ sa zmena 
nerealizovala a 

nemáme informáciu, že 
by sa vôbec 

pripravovala. 

NP IT Akadémia  

Príprava programu 
postgraduálneho 

vzdelávania učiteľov 
informatiky.  

TERMÍN: 2Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Program je pripravený a 
realizuje sa rozširujúce 
štúdium informatiky a 
inovačné vzdelávanie 
učiteľov informatiky. 

NP IT Akadémia  

Zavedenie systému 
metodickej podpory pre 
koncept informatických 

tried v rámci ŠkVP.  
TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Metodická podpora 
bola zavedená  v rámci 

NP IT Akadémia. 

SAAVŠ  

Stanovenie štandardov na 
inováciu študijných 

programov z pohľadu 
digitálnej transformácie.  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Štandardy neboli 
stanovené, Slovenská 
akreditačná agentúra 
pre vysoké školstvo 
zverejnila 1.12.2020 
výzvu na zapojenie 

expertov. 



   
 

172 
 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Zamestnávateľské 
zväzy 

Inzerovať  trhu signály o 
potrebách  zručností  pre 

digitálnu ekonomiku 
(mäkké, digitálne, 

podnikateľské ) a potrebe 
talentov.  

TERMÍN: 3Q 2020 

Aliancia sektorových 
rád 

Aktivita prebieha 
čiastočne v rámci 

existujúcich riešení, 
napr. revízia NŠZ na 
sustavapovolani.sk s 

dôrazom na 
identifikáciu takýchto 

zručností, ale hľadajú sa 
aj formy, nástroje a 

metódy ďalšie 
systémové riešenia.  

Zamestnávateľské 
zväzy 

Podporovať investície do 
pracovných a vzdelávacích  
partnerstiev, ktoré budujú 

nové zručnosti (mäkké 
,digitálne ,podnikateľské ).  

TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Evidujeme viaceré 
aktivity - Catching-up 
program Európskej 
komisie a Svetovej 

banky, aktivity 
telekomunikačných 

operátorov - Orange, 
Telekom, ako aj vznik 
samostatných Open-

labov 

Zamestnávateľské 
zväzy 

Zdôrazňovať  vzdelávanie a 
kariérne stratégie zamerané 
na inovácie pre uchádzačov 

o prácu ,novo prijatých 
zamestnancov ako aj 

súčasným zamestnancom.  
TERMÍN: 3Q 2020 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 

a telekomunikácie 

Aktivita 
prebieha(izolovane) - 

existujú viaceré 
samostatné výstupy, 

ktoré zdôrazňujú 
potrebu vzdelávania a 

kariérnych stratégií 
zameraných na inovácie 

vo forme vystúpení 
jednotlivých zástupcov 

zamestnávateľských 
zväzov, či sektorových 
rád na webinároch a 

konferenciách. Príklad 
je účasť zástupcov 
Sektorových rád na 

online debatách Stálej 
konferencie aktérov vo 

vzdelávaní - Deti 
nepočkajú! - Budúcnosť 

vzdelávania 
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Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, 
termín plnenia 

Subjekt zodpovedný 
za monitoring 

Monitoring plnenia aktivity 

Aliancia 
sektorových 

rád 

Konštituovať orgán 
na podporu finančnej 

gramotnosti. 
Termín : 10/2020 

Sektorová rada BFSP 

Schválenie konštituovania stálej 
pracovnej skupiny pre finančnú 
gramotnosť Sektorovou radou, 
oslovený štátny integrátor aktivít 
pre finančnú gramotnosť - Národná 
banka Slovenska, ktorá sa do stálej 
pracovnej skupiny prisľúbila 
zapojiť. 

 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

Zodpovedný 

subjekt  

Názov aktivity, 

termín plnenia  

Subjekt zodpovedný 

za monitoring  
Monitoring plnenia aktivity  

Sektorová rada 
pre kultúru a 

vydavateľstvo  

Kreovanie expertnej 
pracovnej skupiny k 
problematike tém 

mediálnej, 
informačnej a 

digitálnej 
gramotnosti  

  
Termín: december 

2020  
  
  

prerokovanie na 
zasadnutí Sektorovej 

rady pre kultúru a 
vydavateľstvo  

Na 6. rokovaní Sektorovej rady pre kultúru 
a vydavateľstvo bola uložená 

úloha vedúcemu pracovnej skupiny 
zodpovednej za oblasť podpory mediálnej 

výchovy v kontexte celoživotného 
vzdelávania, rozvoja mediálnej, 

informačnej a digitálnej gramotnosti, 
schopnosti využívania a práce s novými 

médiami, komunikačnými prostriedkami 
a technológiami v rámci sektorovej 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov prof. 
PhDr. Jaroslavovi Šušolovi, PhD. navrhnúť 

zloženie, ciele a hlavné témy expertnej 
pracovnej skupiny k problematike tém 

mediálnej, informačnej a digitálnej 
gramotnosti zodpovednej za pravidelné a 
kontinuálne vyhodnocovanie stavu v tejto 

oblasti.  
Termín: 31. január 2021  

 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

MŠVVaŠ SR, 
stredné školy 
so skupinou 
odborov 76 

Pri výbere uchádzačov na 
štúdium odboru vzdelania 76 
Učiteľstvo kladenie dôrazu na 
kvalitu osobnosti, doplnenie 

prijímacieho procesu 
o psychologickú diagnostiku. 

 
Termín plnenia: september 

2020 
 

 
 
 
 

Štátna školská inšpekcia 

 
 
 
 

Doposiaľ nezačali práce 
súvisiace s touto 

aktivitou  
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Sektorová rada pre verejné služby a správu  

Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

RVC; ZMOS; 
Združenie K8; 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 

kurzu na zvýšenie právneho 
povedomia poslancov 

a volených predstaviteľov 
samosprávy 

Termín plnenia: december 
2020 

 

 
 

 
ZMOS; Sektorová rada 

pre verejné služby a 
správu 

 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

Asociácia 
prednostov 

úradov 
miestnej 

samosprávy 

 
Vytvorenie kurzu pre 

prednostov samospráv 
 

Termín plnenia: december 
2020 

 
 

 
Sektorová rada pre 

verejné služby a správu; 
počet vyškolených 
účastníkov kurzu; 

Profesijná organizácia 

 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

RVC; 
Ministerstvo 

dopravy a 
výstavby SR 
(prenesený 

výkon štátnej 
správy v oblasti 

stavebného 
zákona 

a stavebného 
poriadku) 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 
kurzu pre zamestnancov 

pôsobiacich v oblasti 
stavebného konania 

v spoluprácu 
s Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR, do ktorého 

odvetvovej pôsobnosti tento 
úsek preneseného výkonu 

štátnej správy patrí. 
 

Termín plnenia: december 
2020 

 
 
 
 
 
 

Poverený člen 
Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu 

 
 
 
 

 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

RVC, ZMOS, 
Únia miest, 

VÚC 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 

kurzu manažérskych a 
riadiacich zručností 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

Poverený člen 
Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu 

 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

ZMOS, Únia 
miest, RVC, 

VÚC, MŽP SR( 
prenesený 

výkon  štátnej 
správy 

v odvetvovej 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 
kurzu pre zamestnancov 

pôsobiacich v oblasti 
nakladania s odpadmi (v 

spolupráci s Ministerstvom 
životného prostredia SR) 

 
 

Poverený člen 
Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu; 
počet vyškolených 
účastníkov kurzu 

 
 

 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

pôsobnosti 
MŽP SR) 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

RVC 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 
kurzu pre zamestnancov 

pôsobiacich v oblasti 
územného plánovania 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 

 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

RVC 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 
kurzu pre zamestnancov 

pôsobiacich v oblasti 
verejného obstarávania 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

RVC; Asociácia 
komunálnych 
ekonómov SR; 

Združenie 
hlavných 

kontrolórov 
miest a obcí SR 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 

kurzu pre hlavných 
kontrolórov a zamestnancov 

samosprávy pôsobiacich 
v oblasti ekonómie 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

Asociácia 
matrikárov 
Slovenska; 

akreditované 
vzdelávacie 

inštitúcie, RVC 
(regionálne 
vzdelávacie 

centrá), 
Ministerstvo 

vnútra SR 

 
Vytvorenie požiadaviek na 
vzdelávanie a kompletného 

vzdelávacieho kurzu 
matrikárov v spolupráci 

v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra SR, ktoré v zmysle 
zákona č. 154/1994 Z. z. 
o matrikách v zn. n. pr. 

vykonáva skúšku matrikára 
 

Termín plnenia: december 
2020 

 

 
 
 
 

Poverený člen 
Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu 

 
 
 
 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

ZMOS, Únia 
miest, RVC, 

VÚC 

 
Pri výbere uchádzačov na 

štúdium odboru vzdelania 76 
Učiteľstvo kladenie dôrazu 

na kvalitu osobnosti, 
doplnenie prijímacieho 

procesu o psychologickú 
diagnostiku. 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

ZMOS, Únia 
miest 

Slovenska, RVC, 
VÚC 

 
Vytvorenie vzdelávacieho 

kurzu pre pracovníkov 
sociálnych služieb 

v samospráve 
 

Termín plnenia: december 
2020 

 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

ZMOS, Únia 
miest, RVC, 

VÚC 

 
Vytvorenie kurzu moderných 

digitálnych zručností 
v samospráve 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady pre 
verejné služby a správu 

 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

Relevantné 
vysoké školy  

(majúce 
napríklad 
katedry 

verejnej správy 
a verejnej 
politiky) 

subjekty štátnej 
správy, ZMOS, 
VÚC, Slovenská 

akreditačná 
agentúra pre 

vysoké 
školstvo; 

Sektorová rada 
pre verejné 

služby a správu; 
Ministerstvo 

školstva, vedy, 

 
Vytvorenie pracovnej 

skupiny pri Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zloženej 
z predstaviteľov 
zamestnávateľov 

(samospráva, štátna správa, 
členovia Sektorovej rady) 

a vysokých škôl 
pripravujúcich zamestnancov 

pre verejnú správu. 
 

Termín plnenia: Prvá etapa 
do septembra 2020, potom 

priebežne každé 2 roky 
 

 
 
 
 

Každoročné 
vyhodnotenie činnosti 

pracovnej skupiny 

 
 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

výskumu 
a športu SR; 

Ministerstvo 
investícií, 

regionálneho 
rozvoja 

a informatizácie 
SR v spolupráci 
s Úradom vlády 

SR 

 
Legislatívny zámer – novela 

katalógu pracovných 
činností. 

 
Termín plnenia: 4.štvrťrok 

2020 
 
 

 
 

Správa o progrese 
vypracovaná Úradom 
podpredsedu vlády SR 

pre investície 
a informatizáciu 

(Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

 
 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

Ministerstvo 
investícií, 

regionálneho 
rozvoja 

a informatizácie 
SR; Rada vlády 

pre digitalizáciu 
verejnej správy 

Vytvorenie modelu zdieľania 
best practice medzi 

subjektami a zamestnancami 
verejnej správy ako 

aj odbornou verejnosťou 
 

Termín plnenia:  4.štvrťrok 
2020 

 
 

 
 

 
Poverený člen 

Sektorovej rady 

 
 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

ZMOS, RVC, 
akreditovaní 
vzdelávatelia 

Vzdelávanie za účelom 
získania zručností pre prácu 
s informačnými systémami 

verejnej správy (napr. DCOM 
a iné) 

 
Termín plnenia: december 

2020 
 
 

 
 
 
 

počet vyškolených 
účastníkov kurzu 

 
 
 
 

plnenie aktivity 
nezačalo 

ZMOS, Rada 
vlády pre vedu, 

techniku 
a inovácie, 

 
Identifikovanie inovátorov vo 

verejnej správe 
 

Termín plnenia: december 
2020 

 
 

 
 

Sektorová rada na 
rokovaní zhodnotí 

vytvorenie zoznamu 
inovátorov 

 
 

 
plnenie aktivity 

nezačalo 

Štátny 
pedagogický 
ústav; Štátny 

inštitút 
odborného 
vzdelávania 

 
Štátny vzdelávací program 

pre gymnáziá so štvorročným 
a päťročným vzdelávacím 

programom rozšíriť o výučbu 
základov fungovania verejnej 

správy. Štátny vzdelávací 

 
 
 
 
 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

 
 
 
 
 

 
plnenie aktivity nezačalo 
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Zodpovedný 
subjekt 

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

program pre gymnáziá 
s osemročným vzdelávacím 

programom rozšíriť o výučbu 
základov fungovania verejnej 

správy 
 

Termín plnenia: Schválenie 
31.12.2020; Účinnosť 

01.09.2021 

monitoruje zverejnenie 
inovovaného SVP 

 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

Zodpovedný subjekt Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt 

zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring 
plnenia aktivity 

MPSVR SR 

Vypracovanie návrhov na nové 
formy zamestnávania, ako 

podklad na rokovania k úprave 
zákonníka práce. 

 
Termín: 12/2020 

Sektorová rada 
pre 

administratívu, 
ekonomiku a 
manažment  

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity  

ŠIOV, RÚZ 

Optimalizácia počtu 

učebných/študijných odborov 

vzdelávania v rámci 

ekonomických odborov, 

odstránenie duplicitných 

odborov, zavedenie nových 

atraktívnych odborov podľa 

požiadaviek trhu práce v 

prierezových zamestnaniach. 

Termín: 7/2020 

Sektorová rada 
pre 

administratívu, 
ekonomiku a 
manažment  

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
 

Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie 

Vytvorenie vzdelávacích aktivít v 
oblasti inovatívnych metód 

riadenia s dôrazom na 
všeobecné spôsobilosti, 

odborné vedomosti a odborné 
zručnosti v oblasti projektového 

manažmentu (inovatívne 
metódy plánovania a kontroly 
ľudských zdrojov v projekte, 

vedenia pracovného kolektívu, 
finančného manažmentu, 

plánovania časového priebehu 
interného/externého projektu a 

pod.) 
 

Termín: priebežne 

Sektorová rada 
pre 

administratívu, 
ekonomiku a 
manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
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Zodpovedný subjekt Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt 

zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring 
plnenia aktivity 

Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie v spolupráci s 

Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

Príprava obsahu kurzov v oblasti 
rozvoja soft skills, analytického a 
kritického myslenia, kreativity, 

finančného riadenia a 
rozhodovania, matematickej 
gramotnosti, ekologickej a 

environmentálnej gramotnosti, 
komunikačných zručností a 

orientácie v príslušnej legislatíve 
a pod. 

 
Termín: priebežne 

Sektorová rada 

pre 

administratívu, 

ekonomiku a 

manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 

Akreditované vzdelávacie 

inštitúcie v spolupráci s 

Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Ponuka kurzov v oblasti rozvoja 

soft skills, analytického a 

kritického myslenia, kreativity, 

jazykových zručností, 

finančného riadenia a 

rozhodovania, matematickej 

gramotnosti, ekologickej a 

environmentálnej gramotnosti, 

komunikačných zručností a 

orientácie v príslušnej legislatíve 

a pod. formou on-line výuky. 

Termín: priebežne 

Sektorová rada 

pre 

administratívu, 

ekonomiku a 

manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
 

Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie v spolupráci s 

Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

Podpora zapojenia  žiakov 

obchodných akadémií a SOŠ v 

ekonomických odboroch do 

systému duálneho vzdelávania 

vo všetkých sektoroch  

hospodárstva. 

Termín: priebežne 

Sektorová rada 

pre 

administratívu, 

ekonomiku a 

manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
 

ŠIOV,RUZ 

Rozšírenie štátnych vzdelávacích 

programov a školských 

vzdelávacích programov pre 

školy ekonomického zamerania 

o oblasti ako napr.: zvyšovanie 

právneho povedomia, 

ekologického a 

environmentálneho 

manažmentu, tvorba projektov, 

verejné obstarávanie, aplikácia 

predpisov GDPR, ochrana 

Sektorová rada 

pre 

administratívu, 

ekonomiku a 

manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
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Zodpovedný subjekt Názov aktivity, termín plnenia 
Subjekt 

zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring 
plnenia aktivity 

zdravia a životného prostredia a 

pod. 

Termín: priebežne 

ŠIOV,RUZ, Duál Pointy 

Rozšírenie obsahu študijných 

programov na vysokých školách 

ekonomického zamerania o 

oblasti ako napr.: zvyšovanie 

právneho povedomia, 

ekologického a 

environmentálneho 

manažmentu, tvorba projektov, 

verejné obstarávanie, aplikácia 

predpisov GDPR, ochrana 

zdravia a životného prostredia a 

pod. Zapracovanie daných 

problematík do profilu 

absolventa. 

Termín: priebežne 

SAAVŠ 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
 

ŠIOV,RUZ 

Rozšírenie obsahu vzdelávacích 

programov o oblasti ako napr.: 

zvyšovanie právneho 

povedomia, ekologického a 

environmentálneho 

manažmentu, tvorba projektov, 

verejné obstarávanie, aplikácia 

predpisov GDPR, ochrana 

zdravia a životného prostredia a 

pod. 

Termín: priebežne 

Sektorová rada 

pre 

administratívu, 

ekonomiku a 

manažment 

Doposiaľ 
nezačali práce 
na plnení tejto 

aktivity 
 

 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

Vymedziť potrebu, benefity 
a limity etablovania-nového 
zdravotníckeho povolania  

alebo pracovnej pozície alebo 
kompetencií zdravotníckeho 

pracovníka 
Termín: 4Q 2020 

 
 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 

služby  

 
 
 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 
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Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

 
Identifikovať platné 

legislatívne normy, ktoré 
súvisia s etablovaním 

zamestnania: Hospitalista, aj 
vo vzťahu k novému 

zdravotníckemu povolaniu 
alebo pracovnej pozície alebo 
kompetencií zdravotníckeho 

pracovníka 
Termín: 4Q 2020 

  

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 

služby  

 
 
 
 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

 
Konzultovať postavenie 

a kompetencie zamestnania: 
Hospitalista so stavovskými 
a odbornými spoločnosťami 

Termín: 4Q 2020 
 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 

služby 
 

Do zoznamu 
garantovaných NŠZ bol 

zaradený NŠZ 
Hospitalista, ktorý bude 

spracovaný podľa 
časového 

harmonogramu členom 
Sektorovej rady 

zastupujúcim Asociáciu 
nemocníc Slovenska 

Ministerstvo 
zdravotníctva 
Slovenskej 
republiky 

Komunikovať zaradenie 
zamestnania: Hospitalista so 

Štatistickým úradom SR 
Termín: 4Q 2020 

 

Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne 

služby 

 Štatistická klasifikácia 

zamestnaní / SK ISCO-08 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

Pripraviť legislatívny proces 
na zaradenie zamestnania: 
Hospitalista do Štatistickej 
klasifikácie zamestnaní / SK 

ISCO-08 
Termín: 4Q 2020 

 

Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne 

služby 

 Štatistická klasifikácia 

zamestnaní / SK ISCO-08 

 

 
Zatiaľ nebola aktivita 

splnená 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

 
Komunikovať zaradenie 
zamestnania: Klinický 

asistent so Štatistickým 
úradom SR 

Termín: 4Q 2020 
 

Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne 

služby 

 Štatistická klasifikácia 

zamestnaní / SK ISCO-08 

 

Do zoznamu 
garantovaných NŠZ bol 
zaradený NŠZ Klinický 
asistent, ktorý bude 

spracovaný podľa 
časového 

harmonogramu členom 
Sektorovej rady 

zastupujúcim Asociáciu 
nemocníc Slovenska 
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Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

 
Pripraviť legislatívny proces 
na zaradenie zamestnania: 

Klinický asistent do 
Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní / SK ISCO-08 
Termín: 4Q 2020 

 

Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne 

služby 

 Štatistická klasifikácia 

zamestnaní / SK ISCO-08 

 

 
 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

 
Slovenská 

zdravotnícka 
univerzita 

 
Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

 
 Asociácia 
nemocníc 
Slovenska 

 
 

 
 

Vypracovanie návrhu inovácií 
špecializačného študijného 

programu v odbore Urgentná 
medicína s dôrazom na 
uplatnenie absolventov 
na prácu na urgentnom 

príjme ústavných 
zdravotníckych zariadení 

Termín: 12/2020 
 

1 x ročne kontrola stavu 

na urgentnom príjme 

ústavných 

zdravotníckych zariadení 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
 

Univerzita 
Komenského 

 
 Univerzita 

Pavla Jozefa 
Šafárika 

 
  Asociácia 
nemocníc 
Slovenska 

 

 
 

Identifikovanie súvisiacich 
platných právnych predpisov 

– národné i nadnárodné, 
ktoré súvisia s 

uplatniteľnosťou 
lekára/absolventa s 

inovovanou špecializáciou v 
špecializačnom odbore 

Urgentná medicína 
Termín: 9/2020 

 

Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

 Príslušné právne 

predpisy 

 
 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
 

Univerzita 
Komenského 

 
 Univerzita 

Pavla Jozefa 
Šafárika 

 

 
 

Konzultovať uplatniteľnosť 
lekára/absolventa 

s inovovanou špecializáciou 
v špecializačnom odbore 

Urgentná medicína so 
stavovskými a odbornými 

organizáciami 
Termín: 9/2020 

 

Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

 Príslušné právne 

predpisy 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 
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Zodpovedný 
subjekt  

Názov aktivity, termín 
plnenia 

Subjekt zodpovedný za 
monitoring 

Monitoring plnenia 
aktivity 

  Asociácia 
nemocníc 
Slovenska 

 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
 

Univerzita 
Komenského 

 
 Univerzita 

Pavla Jozefa 
Šafárika 

 
  Asociácia 
nemocníc 
Slovenska 

 

 
 

Implementovať zmeny do 
príslušných právnych 
predpisov v súlade so 
zásadami ich tvorby 

a procesu 
Termín: 9/2020 

 

Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

 Príslušné právne 

predpisy 

 
 
 

Zatiaľ nebola aktivita 
splnená 

 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  

zodpovedný 
subjekt 

názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vypracovať prehľad 
očakávaných možných 

inovácií (Ďalšie vzdelávanie 
odborných pedagogických 

zamestnancov s ohľadom na 
inovácie v sektore); október 

2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vytvoriť balík servisných 
služieb pre  inovácie a 

kooperácie s MSP (systém 
podpory malého a stredného 
podnikania); december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vytvoriť program na podporu 
podnikateľských  zručností 

pre žiakov SOŠ (Zvyšovanie a 
transformácia mäkkých 

zručností do vzdelávacích 
procesov); október 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vytvoriť koncept ďalšieho 
(aktualizačného) vzdelávania  

poskytovateľa mäkkých 
zručností súvisiaci 

s profesiou; december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 
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zodpovedný 
subjekt 

názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vytvoriť  kontaktné 
informačné stredisko 

a internetovú platformu; 
december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vypracovať požiadavky na 
digitálne zručností do 
študijných a učebných 

odborov; december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Identifikovať požadované 
digitálne zručnosti 

a kompetencie pre budúce 
pracovné profily; december 

2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Vytvoriť koncept ďalšieho 
vzdelávania, rozšíriť 

povedomie končiacich žiakov 
stredných škôl o tomto 
koncepte a zabezpečiť 

kontinuálne prepojenie 
vzdelávania, spojené 

s digitálnym pracoviskom 
a vyštudovanou školou; 

december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Zmeniť profily pracovných 
miest a prispôsobiť sa vývoju 
na trhu práce v závislosti na 
zmene procesov; október 

2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Aktívne podporovať 
absolventov pri príprave 

mobility a hľadaní 
pracovných príležitosti; 

december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie 

Pripraviť akčný plán 
zameraný na prispôsobenie 

odborného vzdelávania 
požiadavkám trhu práce; 

december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie, 
Slovenská 
národná 

akreditačná 
služba 

Iniciovať krátkodobú  
a strednodobú revíziu 

profilov národných 
štandardov zamestnaní 

a identifikácia 
novovznikajúcich profesií na 

trhu práce (do dvanástich 
mesiacov); október 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 



   
 

185 
 

zodpovedný 
subjekt 

názov aktivity,  
termín plnenia 

subjekt zodpovedný za 
monitoring 

monitoring plnenia 
aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie, 
Slovenská 
asociácia 
malých 

podnikov 

Analyzovať dopady na 
kvalifikácie v dôsledku 
transferu technológií 

a spracovať kvalifikačné karty 
pre proces overovania 

kvalifikácií; december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Profesijné a 
stavovské 

organizácie, 
Slovenská 
asociácia 
malých 

podnikov 

Vytvoriť neformálne 
vzdelávacie programy 

a vzdelávacie moduly na 
využívanie inovatívnych 

technológií s predpokladom 
na ich certifikáciu a overenie 

profesijnej kvalifikácie; 
december 2020 

Prostredníctvom členov 

Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby 

doposiaľ bez 
konkrétnych krokov 
k naplneniu aktivity 

Zdrojom informácií v horeuvedených prehľadoch sú sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

vypracované sektorovými radami.  

Jednotlivé aktivity a ich termíny plnenia budú aktualizované v rámci celkovej aktualizácie sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov v roku 2021. 

1.4.5 Prehľad prístupu, podnetov a kritérií navrhnutých členmi sektorových rád k 

dotazníkovému prieskumu Ranking poskytovateľov vzdelávania v SR  

Jedným z bodov programu piatych rokovaní sektorových rád bola téma Ranking poskytovateľov 

vzdelávania. Výklad slova ranking uvádza wikipédia ako priraďovanie a zaradovanie vecí do hodnôt, 

rebríčkov či stupňov. Zároveň však ide aj o zber údajov, prieskum či hodnotenie a práve s týmto účelom 

je vhodné ranking realizovať v systéme celoživotného vzdelávania na Slovenku. Zameranie sa na 

poskytovateľov vzdelávania znamená, že hodnotenie by sa malo týkať tak predstaviteľov formálneho, 

ako aj neformálneho vzdelávania. Za účasti prítomných členov, sa s cieľom rozpútať aktívnu diskusiu 

v úvode predstavili tri základné otázky, ktorých odpovede budú tvoriť odrazový mostík pre nastavenie 

parametrov spomínaného rankingu. A nimi sú:  

1. Akú formu hodnotenia poskytovateľov vzdelávania zástupcovia sektorových rád navrhujú. 

2. Kritéria výberu – čo by zástupcovia zamestnávateľov dokázali relevantne vyhodnotiť vo vzťahu 

k poskytovateľom vzdelávania. 



   
 

186 
 

3. Aká je predstava zástupcov sektorových rád v rámci hodnotenia poskytovateľov z úrovne 

sektora, resp. centrálne/systémovo na úrovni SR. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID -19 sa väčšina piatych rokovaní uskutočnila 

online formou, čo sa odzrkadlilo aj na rozsahu očakávaných diskusií, ktoré sú pri online forme 

komplikovanejšie. Napriek pandemickej situácii niektoré sektorové rady stihli uskutočniť svoje piate 

rokovania fyzicky, resp. kombinovane, čo znamená, že časť členov bola na rokovaní pripojená 

online, ide napr. o Sektorovú radu pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorovú radu pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo, Sektorovú radu pre vodu, odpad a životné prostredie a Sektorovú radu pre 

vzdelávanie, výchovu a šport a iné. Na rokovaniach spomínaných sektorových rád prebehla živá 

diskusia, kde si jednotliví členovia vymenili prvotné postrehy, myšlienky a nápady na spomínanú tému. 

Výnimočné bolo rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, kde boli členovia 

rozdelení na dve skupiny. Každá skupina mala k dispozícii stanovený časový priestor a flipchart, kam 

zaznamenávali návrhy k rankingu poskytovateľov vzdelávania a následne vybraný zástupca skupiny 

prezentoval výsledky práce ostatným prítomným členom na rokovaní.   

Pri online rokovaniach mali členovia sektorových rád kratší časový úsek na prezentovanie prvotných 

názorov a myšlienok a mnohí sa pred vyslovením názoru potrebovali zamyslieť, ako najlepšie 

formulovať odpovede na prezentované otázky. Z tohto dôvodu, tajomníci po skončení piatych rokovaní 

rozposlali členom sektorových rád dotazník s troma vyššie uvedenými otvorenými otázkami. Na 

vyplnenie dostali členovia niekoľko pracovných dní, aby mohli predmetnú tému diskutovať vo svojich 

pracovných kolektívoch, prípadne vytvoriť pracovné skupiny. Vyhodnotené odpovede za každú 

sektorovú radu sa nachádzajú v príslušnej informácii tajomníka, ktorá tvorí prílohu tejto priebežnej 

správy. Vyplnenie dotazníka bolo dobrovoľné, napriek tomu sa prieskumu zúčastnilo všetkých 24 

sektorových rád. Nižšie v tabuľke je zobrazený počet členov jednotlivých sektorových rád, ktorí 

dotazník vyplnili v sledovanom období. Individuálny prehľad odpovedí za konkrétnu sektorovú radu sa 

nachádza v príslušnej Informácii tajomníka tejto Priebežnej správy č. 8.  

 Počet členov sektorových rád zúčastnených na dotazníkovom prieskume 

Názov sektorovej rady 

Počet zúčastnených 

členov 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 7 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 
zosumarizované 

predsedom 
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Názov sektorovej rady 

Počet zúčastnených 

členov 

Sektorová rada pre potravinárstvo 12 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 13 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 5 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 3 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 14 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
zosumarizované 

predsedom 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 

materiály 

9 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 7 

Sektorová rada pre elektrotechniku 11 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 21 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 12 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 13 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 12 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 9 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 6 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 10 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 12 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 7 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 13 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 8 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 12 
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Názov sektorovej rady 

Počet zúčastnených 

členov 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 16 

Zdroj: Trexima Bratislava 

Členovia sektorových rád pri formulovaní odpovedí vychádzali nielen z vlastných poznatkov 

a skúsenosti, ale zdrojom boli aj rôzne čiastkové hodnotenia, ktoré boli alebo aj aktuálne sú vo 

vzdelávacom procese, prípadne iné strategické dokumenty alebo príklady dobrej praxe, či už 

v okolitých krajinách alebo oblastiach. V rámci procesu kreovania základných parametrov na 

vytvorenie hodnotenia poskytovateľov vzdelávania, bolo jednou z inšpirácií aj hodnotenie škôl 

inštitútu INEKO. Toto hodnotenie vzniklo v roku 2012 a hodnotí prioritne základné a stredné školy. 

Základnými kritériami je monitoring celonárodných testov (pri základných školách), výsledky maturity 

(pri stredných školách), mimoriadne výsledky (účasť na súťažiach) v závislosti od pridelených 

finančných prostriedkov a nezamestnanosť absolventov (váha je v závislosti od typu strednej školy). 

Do tohto hodnotenia sa nedostávajú základné umelecké školy a konzervatóriá. Inštitút vyhodnocuje 

hodnotenie aj za iné oblasti, napr. nezamestnanosť, regionálne uplatnenie, pokračovanie na vysoké 

školy, inšpekcia riadenia školy, hodnotenie vzdelávacieho procesu, riadenie školy, podiel učiteľov na 

100 žiakov/študentov, využívanie IKT/DK alebo zdroje na žiaka, ale všetky menované oblasti 

nevstupujú do celkového hodnotenia školy rovnakou mierou. Hodnotenie predstavuje vážený priemer 

za vybrané oblasti. Do úvahy sa berú posledné štyri roky podľa vzorca, kde jednotlivé vstupné údaje 

majú rozdielnu váhu.   

Na základe zozbieraných informácií z rôznych zdrojov a diskusií zosumarizovali členovia sektorových 

rád názory do odpovedí a analýz, ktoré predložili tajomníkom. Členovia pristúpili k tejto úlohe 

svedomite a aktívne, Realizačný tím SRI sa po dôkladnom oboznámení s výsledkami prieskumu, 

rozhodol jednotlivé odpovede rozdeliť do dvoch skupín. Prvou je skupina s konkrétnymi, priamo 

identifikovateľnými odpoveďami na otázky a druhou sú odpovede naznačujúce východiská a charakter 

pre tému rankingu poskytovateľov vzdelávania. Všetky identifikované odpovede sú rozdelené podľa 

otázok a uvedené nižšie.   
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Otázka č. 1: Akú formu hodnotenia poskytovateľov navrhujete?  

V rámci všetkých odpovedí bolo na prvú otázku identifikovaných 127 konkrétnych návrhov. Jednotlivé 

odpovede sa naprieč všetkými sektorovými radami prelínajú, čo nasvedčuje tomu, že vízia a problémy  

sektorových rád sú v mnohých prípadoch totožné. Odpovede sú graficky vyhodnotené formu obrátenej 

pyramídy, ktorá má na vrchole najčastejšie sa opakujúcu konkrétnu odpoveď a vzostupne sa 

opakovanosť odpovedí znižuje.  

Obrázok č. 3 Odpovede sektorových rád na otázku č. 1 

Zdroj: Trexima Bratislava 

Získané konkrétne odpovede všetkých sektorových rád na prvú otázku sú vyhodnotené aj 

percentuálnym podielom, ktorý je zobrazený v grafe č. 2.  
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 Podiel jednotlivých konkrétnych odpovedí k forme hodnotenia  

Zdroj: Trexima Bratislava 

Druhú skupinu odpovedí uvedených členmi sektorových rád pri prvej otázke tvoria východiská, ktoré 

sú neodmysliteľnou súčasťou kreovania formy hodnotenia poskytovateľov vzdelávania a sú to:  

▪ transparentná, porovnateľná, objektívna a presná forma hodnotenia,  

▪ forma rozdelená na formálne a neformálne vzdelávacie inštitúcie, 

▪ zabezpečenie hodnotenia bez zbytočnej administratívnej záťaže,  

▪ na základe kritérií vychádzajúcich z Akreditačných štandardov vypracovaných a schválených SAA 

VŠ, 

▪ forma rozdelená na interné a externé hodnotenie,  

▪ forma mala by sa odvíjať od typu poskytovateľa vzdelávania, 

▪ stanovenie či bude hodnotenie anonymné alebo verejné, 
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▪ stanovenie či bude hodnotenie dobrovoľné alebo povinné, 

▪ uplatnenie námetov z príkladov dobrej praxe okolitých krajín (https://okvalite.sk/wp-

content/uploads/2020/10/Priklady-dobrej-praxe-publikacia-EQAVET-FINAL-ONLINE.pdf)  a iné.  

Otázka č.2: Aké by mali byť kritéria hodnotenia poskytovateľov?  

Druhá otázka so sebou priniesla množstvo úvah na aké aspekty je potrebné prihliadať pred samotným 

stanovením kritérií, na základe ktorých bude hodnotenie prebiehať. Finálny výber si bude vyžadovať 

ešte množstvo konzultácií či diskusií, aby bol výsledný efekt hodnotenia pre konečného užívateľa 

prínosný a zároveň motivačný pre poskytovateľov vzdelávania. V rámci tejto otázky identifikoval 

Realizačný tím SRI 224 konkrétnych odpovedí. Hierarchicky sú usporiadané ako odpovede pri prvej 

otázke.  

Obrázok č. 4 Odpovede sektorových rád na otázku č. 2 

Zdroj: Trexima Bratislava 

 

https://okvalite.sk/wp-content/uploads/2020/10/Priklady-dobrej-praxe-publikacia-EQAVET-FINAL-ONLINE.pdf
https://okvalite.sk/wp-content/uploads/2020/10/Priklady-dobrej-praxe-publikacia-EQAVET-FINAL-ONLINE.pdf
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Percentuálny pomer konkrétnych odpovedí za všetkých zúčastnených členov sektorových rád sa 

nachádza zobrazený v grafe č. 3. 

 Podiel jednotlivých konkrétnych odpovedí ku kritériám hodnotenia 

Zdroj: Trexima Bratislava 

Druhá skupina odpovedí udávajúca východiská alebo charakter kritérií zahŕňa odpovede ako:  

▪ prihliadnutie na kompatibilitu profilu absolventa s potrebami zamestnávateľov,  

▪ zapracovanie kvantifikátorov, 

▪ rozdelenie podľa mäkkých/tvrdých zručností (merateľné/nemerateľné), 

▪ využitie už existujúcich noriem kvality (TQM, ISO 9000, EFQM, Model CAF...), 

▪ použitie klasických marketingových nástrojov (produkt, cena, miesto, ľudia, benefity...) a iné. 
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Otázka č. 3: Ako si predstavujete toto hodnotenie? (centrálne, sektorovo) 

Odpoveďou na tretiu otázkou v dotazníku sa členovia sektorových rád vyjadrili k preferenciám 

zamerania hodnotenia poskytovateľov vzdelávania. Na výber mali možnosti: sektorovo, centrálne. 

Keďže už na prvých fyzických rokovaniach bolo zjavné, že mnohí uvažujú nad kombináciou sektorovo 

a centrálne orientovaným hodnotením, Realizačný tím SRI pridal do vyhodnotenia aj možnosť 

kombinovaného hodnotenia, ktoré si však bude vyžadovať správne rozdelenie a špecifikáciu kritérií. 

Podiel odpovedí za jednotlivé sektorové rady z počtu členov, odpovedajúcich na otázky v dotazníku je 

uvedený v nasledujúcom grafe č.4. 
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 Podiel (%) odpovedí členov konkrétnych sektorových rád k orientácii hodnotenia poskytovateľov vzdelávania 

 

Zdroj: Trexima Bratislava 
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Pre ucelený pohľad na vyhodnotenie otázky č. 3 slúži graf č. 5, ktorý zobrazuje podiel odpovedí v rámci 

troch možností orientácie rankingu poskytovateľov vzdelávania.  

 Podiel možností orientácie rankingu poskytovateľov vzdelávania za sektorové rady 

 
Zdroj: Trexima Bratislava 

V rámci množstva diskusií sa paralelne diskutovali aj podnety súvisiace s problémami alebo nástrahami, 

ktoré môže takéto hodnotenie prinášať. Snahou Realizačného tímu SRI je v spolupráci s expertmi 

navrhnúť parametre hodnotenia tak, aby sa jednotlivé úskalia čo v najväčšej miere eliminovali. Prvým 

takýmto podnetom je rôznorodosť poskytovateľov vzdelávania a ich špecifickosť. Ide napr. o stredné 

školy, vysoké školy alebo inštitúcie ďalšieho vzdelávania. Členom sektorových rád bola predstavená aj 

otázka týkajúca sa hľadania kompetentnej inštitúcie/organizácie/združenia na hodnotenie kvality 

poskytovateľov vzdelávania. Ďalším úskalím môže byť vnímanie odbornej, ale i laickej verejnosti 

hodnotenia ako určovania „ligových tabuliek“. Taktiež boli vyslovené pochybnosti, či je systém 

celoživotného vzdelávania dostatočné pripravený a zvyknutý na objektívne sebahodnotenie, či 

hodnotenie založené na „vonkajších“ kritériách (mimo oblasti vzdelávania). V mnohých vzdelávacích 

inštitúciách je nevyváženosť kompetencií a zodpovedností na všetkých úrovniach riadenia. Prvkom 

nevôle môže byť averzia voči zvýšeniu byrokracie súvisiacej s hodnotením pre vzdelávacie inštitúcie. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj lobbing, či vytváranie kultúry nepriateľstva voči 

inštitúciám so slabšími výsledkami hodnotenia. Snahou tejto aktivity nie je poukazovať na slabších, ale 

práve naopak, dať verejnosti informáciu, ktoré vzdelávacie inštitúcie majú najväčší prínos v podobe 

prípravy kvalitných absolventov pre trh práce a pre samotných zamestnávateľov. Taktiež je potrebné 

začať vnímať hodnotenie ako cestu vlastného zlepšovania a napredovania, t.j. ak poskytovateľ 

vzdelávania vie o nedostatkoch a slabých miestach, má príležitosť sa zlepšovať a napredovať. 
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Vzhľadom na rôznorodosť názorov, preferencií a návrhov navrhuje Realizačný tím SRI pre ďalšiu 

realizačnú etapu vybrať pilotné sektorové rady, v rámci ktorých sa vyhodnotí ako najpreferovanejšie 

kritérium uplatniteľnosť absolventov, na základe ktorého sa zrealizuje hodnotenie na úrovni stredných 

a vysokých škôl. Následne sa výsledky prerokujú na najbližších rokovaniach vybraných sektorových rád 

a stanoví sa ďalší postup. 

1.4.6 Analýza znaleckých činností a s nimi súvisiace posúdenie NŠZ, v rámci ktorých sa 

znalecké činnosti vykonávajú 

Úloha zanalyzovať znalecké činnosti a v súvislosti s tým posúdiť NŠZ, v rámci ktorých sa znalecké 

činnosti vykonávajú, vznikla v rámci pripomienkovania NŠZ Alianciou. Podnet dala predsedníčka 

Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo a členka Aliancie. Podnet sledoval zabezpečenie 

systematického prístupu k spracovaniu znaleckých činností v procese tvorby NŠZ.  Sektorové rady by 

mali identifikovať tie NŠZ, v rámci ktorých sa najčastejšie vykonávajú znalecké činnosti. Nemali by sa 

vypracovávať samostatné NŠZ znalcov, pokiaľ je možné výkon znaleckej činnosti obsiahnuť v rámci 

základného štandardu zamestnania.  

V súvislosti s úlohou, sektorové rady vytypovali relevantné NŠZ na základe analýzy znaleckých odborov, 

resp. znaleckých odvetví, ktoré sú uvedené v prílohách Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 

228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.  382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ide o nasledovné prílohy citovanej vyhlášky: 

▪ Príloha č. 1: Zoznam znaleckých odborov; 

▪ Príloha č. 2- 1. časť: Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví; 

▪ Príloha č. 2 – 2. časť: Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví; 

▪ Príloha č. 4: Zoznam odborov s povinnosťou absolvovania špecializovaného vzdelávania. 

Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa 

zákona 382/2004 Z. z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZZTP“) ktorá je: 

▪ zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo 
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Pozn.: vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu 

▪ nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 

15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“). 

Pozn.: môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci, ak má potrebné 

predpoklady, súhlasí s ustanovením v prípade, že v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná 

žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo 

spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. (Väčšinou sú takto priberaní znalci na 

jednorazové úkony). 

Podmienkami na zápis do zoznamu znalcov sú: 

▪ Žiadateľ o zápis do zoznamu musí byť osoba: 

a) spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) bezúhonná, 

c) nadobudla vzdelanie v odbore; znalci - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 

odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 

inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore, 

d) úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej 

len „odborné minimum“), 

e) po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní 

najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov, 

f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou 

preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“), 

g) úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo 

odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom,  
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h) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je 

predmetom písomnej žiadosti o zápis, 

i) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu,  

j) zložila sľub. 

Znalci sa do zoznamu znalcov zapisujú do príslušného znaleckého odboru, a pokiaľ sa odbor člení na 

odvetvia, tak aj do znaleckého odvetvia. 

Tajomníci sektorových rád vykonali analýzu garantovaných NŠZ a vypracovali prehľady v zmysle príloh 

citovanej vyhlášky.  

Napr. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov uvádza nasledovný prehľad NŠZ, 

u ktorých sa predpokladá výkon znaleckej činnosti: 

  Zoznam NŠZ s predpokladom výkonu znaleckej činnosti 

   
zaradenie NŠZ podľa Vyhlášky č. 228/2018 

Z.z  Príloha č.1 a č.2 

P.č. SK ISCO-08 Názov NŠZ 
Príloha č.1 

 ODBOR 
Príloha č.2 
 ODVETVIE 

1 3142005 Fytoinšpektor 
29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 01 01 Odhad 
hodnoty 
poľnohospodárskej 
pôdy 

2 3240003 Inseminačný technik 
45 00 00 
Veterinárstvo 

29 03 03 Živočíšna 
produkcia 

3 3240004 
Inšpektor plemenárskej 
inšpekcie 

45 00 00 
Veterinárstvo 

29 03 03 Živočíšna 
produkcia 

4 2132001 
Špecialista v rastlinnej výrobe, 
agronóm 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 02 02 Rastlinná 
produkcia 
29 01 01 Odhad 
hodnoty 
poľnohospodárskej 
pôdy 

5 2132002 
Špecialista v živočíšnej výrobe, 
zootechnik 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 03 03 Živočíšna 
produkcia 

6 2132012 
Špecialista agrochemickej 
kontroly 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 08 08 Odhad škôd 
poľnohospodárskej 
pôdy 

7 2250001 
Veterinárny lekár terénnej a 
ambulantnej praxe 

45 00 00 
Veterinárstvo 

45 04 00 Súdne 
veterinárske lekárstvo 

8 2250002 
Veterinárny lekár laboratórnej 
diagnostiky 

45 00 00 
Veterinárstvo 

45 01 00 Choroby 
zvierat 
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zaradenie NŠZ podľa Vyhlášky č. 228/2018 

Z.z  Príloha č.1 a č.2 

P.č. SK ISCO-08 Názov NŠZ 
Príloha č.1 

 ODBOR 
Príloha č.2 
 ODVETVIE 

9 2250003 Úradný veterinárny lekár 
45 00 00 
Veterinárstvo 

45 04 00 Súdne 
veterinárske lekárstvo 

10 1311001 
Riadiaci pracovník (manažér) 
živočíšnej výroby 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 03 03 Živočíšna 
produkcia 

11 1311002 
Riadiaci pracovník (manažér) 
rastlinnej výroby 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 02 02 Rastlinná 
produkcia 

12 1311003 
Riadiaci pracovník (manažér) 
služieb v poľnohospodárstve 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

 odvetvie podľa 
poskytovanej služby a 
praxe 

13 1312000 
Riadiaci pracovník (manažér) v 
akvakultúre 

46 00 00 Vodné 
hospodárstvo 

46 02 01 Rybárstvo a 
rybnikárstvo 

14 1439011 
Riadiaci pracovník (manažér) 
 v oblasti veterinárnych 
činností 

45 00 00 
Veterinárstvo 

45 04 00 Súdne 
veterinárske lekárstvo 

15 2132003 
Špecialista výživy a technológie 
výroby krmív 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

  

16 1311004 
Riadiaci pracovník (manažér) 
poľnohospodárskej techniky 

39 00 00 Strojárstvo 

39 12 00 
Poľnohospodárska a 
lesnícka technika 
39 06 00 Časti a 
mechanizmy strojov  
39 05 00 
Mechatronika 

17 2131009 Fytopatológ 
29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 08 08 Odhad škôd 
poľnohospodárskej 
pôdy 
29 09 09 Dendrológia 

18 nové NŠZ 
Špecialista pre precízne 
poľnohospodárstvo 

29 00 00 
Poľnohospodárstvo 

29 02 02 Rastlinná 
produkcia 
29 08 08 Odhad škôd 
poľnohospodárskej 
pôdy 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Celkom bolo za sektorové rady do Zoznamu NŠZ s predpokladom výkonu znaleckých činností 

tajomníkmi sektorových rád zapísaných viac ako 300 NŠZ. Tento prehľad bude využitý v ďalších 

realizačných etapách pri usmerňovaní autorov NŠZ v procese tvorby a revízie NŠZ.  

1.4.7 Identifikácia prínosov Národného projektu SRI pre sektory národného hospodárstva 

SR   

Národný projekt SRI možno považovať za platformu tvorby systémového riešenia prenosu potrieb trhu 

práce do systému celoživotného vzdelávania v nadväznosti na identifikáciu inovačných trendov, 
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moderných technológií, nových režimov práce a prvkov riadenia. Na tomto procese sa podieľajú najmä 

zástupcovia zamestnávateľov, zamestnávateľských a odborových zväzov pod garanciou a pri aktívnej 

účasti sociálnych partnerov, ale aj zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy 

a zástupcov ďalších odborných inštitúcií.  

Prínosmi Národného projektu SRI pre všetky sektory hospodárstva je najmä: 

▪ Zabezpečenie prenosu požiadaviek trhu práce na odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie,  

na kvalifikačnú úroveň absolventov, ale aj zamestnancov na výkon zamestnaní do vzdelávacieho 

systému. 

▪ Vytváranie databázy inovácií v každom sektore s potenciálom vytvoriť komplexnú národnú 

databázu inovačných trendov v krajine v nadväznosti na ich identifikáciu v SR ako aj  v zahraničí. 

▪ Databáza inovácií, ktorá v SR aktuálne absentuje, môže v blízkej budúcnosti významne 

napomôcť pri transformácii Slovenska na digitálnu krajinu. 

▪ Vytvorenie sektorových rád a ich funkčnosť je zárukou úzkej súčinnosti medzi trhom práce 

a vzdelávacím systémom v záujme tvorby takých vzdelávacích a študijných programov, ktoré 

pripravia absolventov SŠ a VŠ pre aktuálny a budúci trh práce.  

▪ Kontinuálna komunikácia členov sektorových rád na pravidelných rokovaniach prispieva 

k stmeľovaniu členskej základne týchto odborných tímov, výmene poznatkov a vytváraniu 

platforiem na spoluprácu zástupcov odvetví spadajúcich pod sektor, ale aj naprieč sektorovými 

radami (napr. odvetvie lesné hospodárstvo a odvetvie drevospracujúci priemysel v Sektorovej 

rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel). 

▪ Zoskupenie zástupcov zamestnávateľov v členskej základni sektorových rád dáva predpoklad 

objektívnej a komplexnej identifikácie požiadaviek, návrhov a podnetov jednotlivých sektorov 

pri formulovaní ich budúcich potrieb, stratégií a vízií v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. 

▪ Formulovanie požiadaviek na pracovnú silu v národných štandardoch zamestnaní vytvára 

predpoklady na odstraňovanie nedostatkov vzdelávacieho systému. 

▪ Priebežná revízia a tvorba národných štandardov zamestnaní zabezpečuje aktuálnosť kariet 

zamestnaní s cieľom zabezpečiť pripravenosť vzdelávacieho systému na nové spoločenské výzvy.  

▪ Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov vyúsťujú do akčných plánov a aktivít 

sprehľadnených zodpovednosťou príslušných subjektov vzdelávacieho systému a ďalších 

inštitúcií zodpovedných za zvyšovanie úrovne kvalifikovanosti aktuálnych aj budúcich účastníkov 

trhu práce.    

▪ TOP opatrenia sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov možno považovať za základné 

stavebné kamene tvorby národnej stratégie Práca 4.0. 
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Detailizácia konkrétnych prínosov NP SRI pre jednotlivé sektory hospodárstva je zaznamenaná 

v dokumentoch sektorových rád a tvorí prílohu č. 11 k Priebežnej správe č. 8. 

Všetky podrobné informácie týkajúce sa činností sektorových rád v sledovanom období sú 

zaznamenané v Informáciách tajomníkov, ktoré sú samostatnými prílohami č. 12 až 35 k tejto 

priebežnej správe.  

1.4.8 Analýza dobrých prvkov zahraničnej praxe v rámci odmeňovania zamestnancov  

štátnej službe ako východisko spolupráce Sektorovej rady pre verejné služby a 

správu s Úradom vlády SR   

V dňoch 3. septembra 2020 a 24. novembra 2020 sa konali pracovné rokovania na Úrade vlády SR s jej 

vedúcim Mgr. Júliusom Jakabom. Účelom rokovaní bolo predstavenie činnosti Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu a otvoriť diskusiu na vzájomnú spoluprácu v rámci realizácie jedného 

z prioritných bodov Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024 v oblasti zvyšovania kvality 

ľudských zdrojov v štáte. Ide najmä o „Vláda SR posilní strategické aspekty riadenia zamestnanosti a 

odmeňovania verejných zamestnancov, vrátane plánovania počtu a koordinovaného výberu 

pracovníkov, diferencovaného prístupu k profesiám a zohľadnenia regionálnych rozdielov. Dôjde k 

sflexibilneniu odmeňovacích predpisov spojenému s nárastom variabilnej zložky mzdy pri pozíciách s 

vyššou mierou zodpovednosti. Nástrojmi na zvýšenie vnútornej efektivity úradov a lepšie 

odmeňovanie budú optimalizačné audity v štátnych úradoch aj podnikoch realizované v čo najväčšej 

miere internými kapacitami.”13. Zástupcovia Realizačného tímu SRI navrhli vypracovanie porovnania 

foriem a rozsahu odmeňovania zamestnancov v štátnej službe v okolitých krajinách, ako podkladu na 

ďalšiu spoluprácu. Nižšie sa uvádzajú zistenia a porovnania. 

Verejná správa v Slovenskej republike je tvorená štátnou správou a územnou samosprávou. Štátnym 

zamestnancom je občan, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom 

úrade. Riadenie ľudských zdrojov v štátnej službe, ako aj spôsob a možnosti ich odmeňovania je 

dôležitou spoločenskou i odbornou témou. Ak sa majú ľudské zdroje v štátnej službe rozširovať 

o talentovaných odborníkov je nevyhnutné zodpovedajúco nastaviť aj systém odmeňovania. 

 
 

13 Zdroj https://www.mpsr.sk/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-na-obdobie-rokov-2020-
2024/800-17-800-15434/ 
  

https://www.mpsr.sk/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-na-obdobie-rokov-2020-2024/800-17-800-15434/
https://www.mpsr.sk/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-na-obdobie-rokov-2020-2024/800-17-800-15434/
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V prvom rade treba povedať, že štátni zamestnanci nepracujú podľa Zákonníka práce, ale podľa 

osobitných predpisov. Pre zamestnancov v štátnej službe je najdôležitejšou normou Zákon č. 55/2017 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). Štátna 

služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu. V prípade výkonu štátnej služby je 

zamestnávateľom služobný úrad, ktorý so zamestnancom uzatvára služobnú zmluvu. Súčasťou 

služobnej zmluvy je aj opis štátnozamestnaneckého miesta a oznámenie o výške a zložení funkčného 

platu.  

Štátna služba sa podľa zákona o štátnej službe delí na stálu a dočasnú štátnu službu. Stála štátna služba 

je na dobu neurčitú a dočasná štátna služba na dobu určitú. Okrem iných podmienok musí na prijatie 

do štátnej služby žiadateľ splniť aj kvalifikačné predpoklady. Väčšina štátnozamestnaneckých pozícií si 

vyžaduje vysokoškolské vzdelanie aspoň I. stupňa. Pri štátnozamestnaneckých miestach sa vykonáva 

výberové konanie, menšia časť štátnozamestnaneckých miest na riadiacich pozíciách býva 

obsadzovaná tzv. politicky, teda nie výberovým konaním, ale priamym vymenovaním bez výberového 

konania. 

Súčasný zákon o štátnej službe ustanovuje, že štátnemu zamestnancovi patrí funkčný plat, ktorý sa 

skladá z niekoľkých zložiek.  

Prvou zložkou funkčného platu zamestnanca v štátnej službe je tarifný plat (tabuľkový plat), ktorého 

výšku určuje zaradenie zamestnanca do platovej triedy definovanej v zákone (platová tabuľka).  

Druhou zložkou funkčného platu sú roky služobnej praxe v štátnej službe. Podľa zákona o štátnej 

službe sa platová tarifa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1 %. 

Treťou zložkou funkčného platu zamestnanca v štátnej službe sú rôzne príplatky. Z pohľadu svojej 

možnej výšky je najdôležitejším príplatkom k tarifnému (tabuľkovému) platu osobný príplatok, ktorý 

môže byť až do výšky 100% z tarifného platu. Pre riadiacich pracovníkov v štátnej službe je svojou 

výškou zaujímavý aj príplatok za riadenie, ktorý sa v závislosti od stupňa riadenia môže pohybovať 

v rozmedzí 5,5% až do 90% platovej tarify.   

Ďalšie príplatky (popri osobnom príplatku) už sú v menšom finančnom rozmedzí. Ide o príplatky za 

zastupovanie, príplatok za zmennosť, príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti, príplatok za nadčasy, 

príplatok za štátnu službu v noci, cez víkend alebo vo sviatok, príplatok za sťažené vykonávanie štátnej 

služby, príplatok za mentoring alebo príplatok za vedenie služobného motorového vozidla.  



   
 

203 
 

Zamestnanci v štátnej službe môžu dostať aj jednorazové odmeny, napríklad koncoročné, ktoré sú 

nenárokovateľné a ich výška nie je zákonom limitovaná.  

 Platové tarify štátnych zamestnancov v Slovenskej republike (v eurách mesačne) 

Platová trieda Platová tarifa 

1. 480 

2. 505 

3. 589,5 

4. 625 

5. 704,5 

6. 754,5 

7. 856 

8. 973,5 

9. 1107,5 

Zdroj: Trexima Bratislava (na základe zákona o štátnej službe)   

V rámci súčasnej koncepcie odmeňovania v štátnej službe je ešte zaujímavý inštitút osobného platu, 

ktorý je vždy vyšší ako funkčný plat, na ktorý by mal príslušný štátny zamestnanec nárok v bežnom 

prípade. Štátnemu zamestnancovi môže byť osobný plat priznaný pri plnení mimoriadne významných 

úloh. Zjednodušene sa teda dá povedať, že osobný plat je špeciálny typ vyššieho platu v štátnej službe, 

ktorý dostáva zamestnanec plniaci významné úlohy. Osobný plat štátnemu zamestnancovi určuje 

generálny tajomník služobného úradu s príslušným písomným odôvodnením. 

Z pohľadu zamestnanca v štátnej službe je teda dôležité najmä zaradenie do platovej triedy (tarify), 

počet rokov odpracovaných v štátnej službe, výška priznaného osobného príplatku a prípadné 

priznanie ďalších príplatkov a odmien. Z takto nastaveného systému je evidentné, že pri fixnej časti 

funkčného platu hrá dôležitú úlohu formálne vzdelanie, náročnosť vykonávanej práce (súvisí 

s umiestnením v platovej tabuľke) a dĺžka praxe v štátnej správe.  

Pri variabilnej časti funkčného platu by mala mať rozhodujúcu úlohu produktivita a výsledky 

zamestnanca. Práve príplatky ako variabilná časť funkčného platu štátneho zamestnanca by mali byť 
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prideľované na základe služobného hodnotenia. Napríklad osobný príplatok by mal byť priznaný za 

kvalitné plnenie služobných úloh, avšak stáva sa, že napríklad s osobným príplatkom priznaným 

v určitej výške sa operuje už pri výberovom konaní tak, aby bola výsledná mzda pre potenciálnych 

uchádzačov zaujímavá. Odmeny i príplatky v štátnej správe by však mali byť v prvom rade motivačným 

nástrojom a nemali by slúžiť ako nástroj na dorovnávanie základného platu do dohodnutej výšky.  

V prípade nízkej platovej konkurencie štátneho sektora sa môže stať, že na zvyšovanie mzdového 

ohodnotenia v štátnej správe sa používajú aj rôzne umelé a neštandardné spôsoby (dopredu 

dohodnutá výška osobného príplatku bez ohľadu na pracovný výkon, fiktívne nadčasy, neodôvodnené 

pridelenie osobného platu a podobne). Samozrejme, toto nie je koncepčným riešením ako prilákať 

alebo udržať potrebné ľudské zdroje vo verejnom sektore. 

Treba však konštatovať, že štátna správa má skutočne reálny problém úspešne angažovať 

vysokokvalifikovaný personál (napríklad IT špecialisti, právnici), a to najmä v regiónoch, kde sú platové 

možnosti štátnozamestnaneckých mzdových tabuliek pod úrovňou mzdy ponúkanej súkromným 

sektorom. Prácu týchto odborníkov potom neraz musí štátna správa zabezpečovať dodávateľsky 

(externou firmou). Nízke finančné ohodnotenie v porovnaní s komerčným sektorom je evidentné 

nielen pri IT špecialistoch, ale aj pri pracovných pozíciách, kde sa vyžaduje vysoká psychická odolnosť 

a profesionalita (služby zamestnanosti, sociálna kuratela...) a výsledné finančné ohodnotenie 

nezodpovedá náročnosti vykonávanej práce.  

Konkurencieschopnosť štátnej správy so súkromným sektorom môže (okrem odmeňovania) zabezpečiť 

aj dobrý manažment ľudských zdrojov. Mimo finančnej kompenzácie je dôležité nastaviť a využívať aj 

nefinančné benefity, ktoré sú bežné v súkromnom sektore (pohyblivá pracovná doba, možnosť práce 

z domu a iné). 

Dôležité je, aby bol systém mzdového hodnotenia v štátnej službe prehľadný, jasný a vedel 

zohľadňovať a reagovať aj na mzdový vývoj v súkromnom sektore v danom regióne. V tomto smere sú 

nezastupiteľné dáta o regionálnej diferenciácii platov pri jednotlivých profesiách. Dôležitým nástrojom 

je pravidelné služobné hodnotenie zamestnanca, ktoré by v ideálnom prípade malo prebiehať nielen 

raz, ale aj viackrát do roka. Dôležité tiež je, aby služobné hodnotenie nebolo len formalita alebo 

povinnosť, ale aby skutočne slúžilo na motiváciu (aj finančnú cez osobný príplatok) hodnotených 

zamestnancov. Zároveň je to priestor na spätnú väzbu pre vedúcich štátnych zamestnancov.  
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Pred samotným zvýšením platov v štátnej správe (ale i celej verejnej správe) je žiadúce zreformovať 

verejnú správu. Je to kvôli tomu, že zvýšením platov by sa mohla zvýšiť nákladovosť verejnej správy 

bez zvýšenia efektivity a zlepšenia služieb poskytovaných verejnou správou. 

Trexima Bratislava s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s personálnymi auditmi, ktoré ukazujú, že je žiaduce, 

aby zvyšovaniu platov zamestnancov predchádzal odborne vykonaný personálny audit s následnou 

optimalizáciou počtu zamestnancov. Práve optimalizáciou ušetrené zdroje je možné použiť na lepšie 

mzdové ohodnotenie zamestnancov. V záujme objektívneho nastavenia odmeňovania zamestnancov 

v štátnej službe je žiaduce porovnať systém odmeňovania so systémami odmeňovania v okolitých 

štátoch. 

Česká republika: 

Verejná správa v Českej republike sa delí na štátnu správu a územnú samosprávu. Ústredná vláda je 

rozdelená na ministerstvá, pod ktoré patria konkrétne oblasti štátnej správy. Nasleduje množstvo 

výborov či iných (najmä poradných) orgánov. Existujú aj vládne organizácie (agentúry), ktoré sú 

podriadené ministerstvám. Vo všetkých týchto inštitúciách pracujú zväčša zamestnanci v štátnej službe 

(štátni zamestnanci). Ďalšou kategóriou sú zamestnanci vo verejnej správe. Do tejto kategórie patria 

aj zamestnanci samosprávy. V Českej republike je 14 samosprávnych krajov a obce sú kategorizované 

na obce bežnými úradmi (najmenšie obce), obce s poverenými obecnými úradmi a obce s úradmi 

s rozšírenou pôsobnosťou.  

Agenda štátnej služby v Českej republike patrí pod Ministerstvo vnútra ČR (sekcia štátnej správy). 

Vedením tejto sekcie je poverený námestník ministra vnútra ČR pre štátnu službu. Na Slovensku patrí 

táto agenda pod Úrad vlády SR.  

Štátni zamestnanci (štátna služba) spadajú pod Zákon  číslo 234/2014 Sbírky (ďalej zákon o štátnej 

službe  v ČR). Zákon o štátnej službe v Českej republike sa vzťahuje na štátnych zamestnancov, ktorí 

vykonávajú v správnych úradoch štátnu správu a na ďalšie fyzické osoby, u ktorých to stanovuje zákon. 

Z osobnej pôsobnosti zákona sú vyňatí členovia vlády a ich poradcovia, námestníci člena vlády, ako aj 

ostatní zamestnanci pracujúci pre člena vlády alebo jeho námestníka. Zákon neplatí napríklad na 

predsedov a podpredsedov niektorých správnych úradov a zamestnancov zaradených v 

bezpečnostnom zbore. Zákon sa tiež nevzťahuje na tých zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré 

nie sú štátnou službou – napr. pomocné a manuálne práce.  
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Český zákon o štátnej službe stanovuje pravidlá finančného odmeňovania zamestnancov podľa 

tabuľkového zaradenia. Platové tarify sa stanovujú v 16-tich platových triedach a v rámci každej z nich 

v 12-tich platových stupňoch. Zaradenie do platovej triedy vychádza z druhu práce vykonávanej 

zamestnancom, pričom platí (podobne ako v Slovenskej republike), že sa zohľadňuje najnáročnejšia 

práca, ktorú daný zamestnanec riadi alebo vykonáva. Platový stupeň zase zohľadňuje počet rokov 

v štátnej službe.  

 Odmeňovanie štátnych zamestnancov v služobnom pomere v Českej republike (plat 
v českých korunách) 

Platový 

stupeň  
Prax  5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 

1 
 do 1 

roku 

14 66

0 

15 77

0 

16 98

0 

18 30

0 

19 73

0 

21 26

0 

22 98

0 

25 13

0 

27 98

0 

31 67

0 

36 20

0 

41 74

0 

2 
 do 2 

rokov 

15 

200 

16 

330 

17 

560 

18 

950 

20 

400 

22 

010 

23 

780 

26 

010 

28 

940 

32 

780 

37 

470 

43 

220 

3 
 do 4 

rokov 

15 

700 

16 

890 

18 

180 

19 

610 

21 

130 

22 

800 

24 

660 

26 

970 

30 

010 

34 

020 

38 

880 

44 

870 

4 
 do 6 

rokov 

16 

250 

17 

480 

18 

810 

20 

300 

21 

870 

23 

610 

25 

510 

27 

910 

31 

090 

35 

230 

40 

090 

46 

490 

5 
 do 9 

rokov 

16 

800 

18 

080 

19 

470 

21 

010 

22 

640 

24 

440 

26 

410 

28 

920 

32 

200 

36 

490 

41 

740 

48 

170 

6 

 do 

12 

rokov 

17 

380 

18 

690 

20 

150 

21 

770 

23 

430 

25 

290 

27 

360 

29 

950 

33 

360 

37 

810 

43 

250 

49 

940 

7 
do 15 

rokov 

17 

970 

19 

350 

20 

840 

22 

520 

24 

290 

26 

200 

28 

340 

31 

030 

34 

580 

39 

200 

44 

850 

51 

780 

8 
do 19 

rokov 

18 

600 

20 

020 

21 

560 

23 

310 

25 

140 

27 

120 

29 

340 

32 

130 

35 

810 

40 

620 

46 

480 

53 

670 

9 
do 23 

rokov 

19 

250 

20 

720 

22 

330 

24 

130 

26 

020 

28 

100 

30 

380 

33 

270 

37 

080 

42 

050 

48 

150 

55 

610 

10 
do 27 

rokov 

19 

330 

21 

450 

23 

090 

25 

000 

26 

960 

29 

090 

31 

470 

34 

470 

38 

420 

43 

600 

49 

920 

57 

640 
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Platový 

stupeň  
Prax  5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 

11 
do 32 

rokov 

20 

640 

22 

210 

23 

940 

25 

910 

27 

920 

30 

150 

32 

610 

35 

710 

39 

820 

45 

180 

51 

740 

59 

760 

12 

nad 

32 

rokov 

21 

370 

22 

990 

24 

780 

26 

830 

28 

920 

31 

240 

33 

790 

37 

030 

41 

290 

46 

840 

53 

650 

62 

000 

*K takto stanovenému platu treba prirátať osobný príplatok, ktorý môže byť do výšky 50% tabuľkového platu.  
Zdroj: Trexima Bratislava (na základe českého zákona o štátnej službe)   

Plat v štátnej službe v Českej republike má podobné zloženie ako v Slovenskej republike. Prvou zložkou 

je fixne stanovená tabuľková mzda vychádzajúca z praxe, úrovne vzdelania a náročnosti práce (vyššie 

uvedená tabuľka). Druhou zložkou sú príplatky ako napríklad osobný príplatok, príplatok za vedenie, 

za nadčasy, prácu cez víkend a podobne. Treťou zložkou sú jednorazovo udeľované odmeny.  

 Základný plat štátnych zamestnancov v služobnom pomere v Českej republike 
prepočítaný na eura* pri praxi v štátnej službe do 1 roka, po 5-tich, 10-tich, 20-tich a 
30-tich rokoch v štátnej službe 

Prax 
Platová trieda 

 5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 

0 - 1 
rok 

557 600 646 696 750 808 874 956 1064 1204 1376 1587 

5 
rokov 

618 665 715 772 832 898 970 
106

1 
1182 1340 1524 1768 

10 
rokov 

661 711 766 828 891 962 1040 
113

9 
1268 1438 1644 1899 

20 
rokov 

732 788 849 917 989 1068 1155 
126

5 
1410 1599 1831 2114 

30 
rokov 

785 844 910 985 1062 1146 1240 
135

8 
1514 1718 1967 2272 

*prepočet z CZK na eurá pri kurze 1 euro = 26,30 CZK 
**K takto stanovenému platu treba prirátať osobný príplatok, ktorý môže byť do výšky 50% tabuľkového platu.  
Zdroj: Prepočet Trexima Bratislava (na základe českého zákona o štátnej službe)   

V Českej republike výberové konania do štátnej služby pozostávajú povinne iba z ústnej časti, 

v Slovenskej republike z písomnej a ústnej časti. Na rozdiel od Slovenskej republiky musí štátny 
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zamestnanec v Českej republike zložiť tzv. úradnícku skúšku, a to po určitom období od nástupu do 

zamestnania.  

Podobne ako na Slovensku aj v Českej republike hrá osobný príplatok dôležitú úlohu platu zamestnanca 

štátnej správy. V Slovenskej republike môže byť osobný príplatok do výšky 100% tabuľkového platu, 

v Českej republike má štátny zamestnanec nárok na osobný príplatok najviac do 50 % platu. 

Rozdiel je aj v tom, že podľa českej právnej úpravy je možné priznať osobný príplatok (alebo meniť 

výšku osobného príplatku) len na základe služobného hodnotenia. V Českej republike (na rozdiel od 

Slovenska) si služobné orgány môžu samé zvoliť intervaly vykonávania služobných hodnotení, ktoré 

môžu byť jedno, dvoj alebo trojročné. 

Pri stanovení osobného príplatku sa prihliada aj na prehlbovanie vzdelávania. V českom zákone 

o štátnej službe má zamestnanec určených do roka 6 dní voľna na vzdelávanie. Okrem osobného 

príplatku sú príplatky za nadčas, príplatky za vedenie, príplatky za služobnú pohotovosť a odmeny.  

Poľská republika 

V Poľskej republike sa verejná správa taktiež člení na štátnu správu a územnú samosprávu. Poľská 

republika delí na 16 vojvodstiev, 373 okresov (powiatov) a 2 489 obcí (gmín). Správa na úrovni 

vojvodstiev sa delí medzi štátnu správu a samosprávu. Treba spomenúť, že reforma územnej 

samosprávy a alokácia kompetencií na úrovni obcí prebehla v Poľskej republike už dávnejšie. Je to 

vidieť aj na efektívnejšom počte obcí v Poľskej republike, kde počet obcí je nižší ako v niekoľkonásobne 

menšej Slovenskej republike. 

V Poľskej republike sa za zamestnancov v štátnej službe považujú zamestnanci centrálnej štátnej 

správy z ministerstiev a ministerských agentúr. Najvýznamnejší právny predpis je Zákon o štátnej 

službe (Ustawa o służbie cywilnej), ktorý obsahuje aj pravidlá odmeňovania zamestnancov. Centrálnym 

orgánom pre štátnu službu v Poľskej republike je Riaditeľstvo štátnej služby (Szef służby cywilnej). 

Tento orgán pripravuje zákon o štátnej službe, vzdelávacie aktivity pre štátnu službu, analytické 

hodnotenie štátnej služby. Podľa zákona o štátnej službe pracuje v Poľsku približne 120 tisíc 

zamestnancov.  

V porovnaní so SR je rozdiel v tom, že dôležitú úlohu tu hrá takzvaná základná platová suma (kvóta) 

v štátnej službe – „Średnia kwota bazowa (służba cywilna)“, ktorá sa každý rok určuje v zákone 
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o štátnom rozpočte. Základná platová suma (základná kvóta) v štátnej správe na rok 2020 je určená vo 

výške 2 031,96 poľských zlotých (ďalej PLN), čo je približne 457 eur (pri kurze 1Euro= 4,45PLN). Mzda 

štátneho zamestnanca v Poľskej republike sa potom zvyšuje na základe multiplikačnej tabuľky.  

Základný plat zamestnanca štátnej služby v Poľskej republike sa určuje pomocou násobiteľa základnej 

platovej sumy (kvóty). Základná suma (základná platová kvóta) je určená zákonom o rozpočte na daný 

rok (takže si ju netreba mýliť s minimálnou mzdou, priemernou mzdou alebo niečím podobným). 

Úroveň násobiteľa – multiplikátora je určená tabuľkou platových tried, ktorá je súčasťou prílohy 

poľského zákona o štátnej službe.  

Tabuľka platových tried obsahuje 9 stupňov-kategórií, ktoré zohľadňujú druh vykonávanej práce, počet 

odpracovaných rokov a dosiahnuté vzdelanie zamestnancov v štátnej službe. Na základe týchto 

deviatich platových tried sa potom násobí základná suma (základná platová kvóta v štátnej službe), 

ktorej výška je určená v každoročnom štátnom rozpočte (zákon o rozpočte).  
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 Platové triedy určujúce násobenie základnej sumy (základnej platovej kvóty) 
v štátnej správe pre jednotlivé pracovné zaradenia zamestnancov štátnej služby 

Platová 
trieda 

Multiplikátor 
(prináležiaci k danej 

platovej triede) 

Výška základnej 
sumy (základnej 
platovej kvóty) v 

štátnej službe na rok 
2020 (v PLN) 

Základná mzda v 
danej platovej 
triede (v PLN)* 

Základná mzda 
v danej platovej 

tabuľke 
prepočítaná na 

eura ** 

1 0,47 

2031,96 

955,02 214,61 

2 0,65 1320,77 296,80 

3 0,85 1727,17 388,13 

4 1,05 2133,56 479,45 

5 1,25 2539,95 570,78 

6 1,45 2946,34 662,10 

7 1,65 3352,73 753,42 

8 1,85 3759,13 844,75 

9 2,05 4165,52 936,07 

*základná mzda zamestnanca v štátnej službe v Poľskej republike sa určuje ako výška základnej platovej kvóty v 
štátnej službe vynásobená multiplikátorom prináležiacim k danej platovej triede 
**prepočet pri kurze 1 euro = 4,45 PLN 
Zdroj: Trexima Bratislava (na základe poľského zákona o štátnej službe a zákona o rozpočte)   

Výška platovej triedy určuje akým násobkom bude základná platová suma vynásobená. Výsledná suma 

je platovým základom daného zamestnanca štátnej správy. Tento základný plat sa môže navyšovať 

o osobitný príspevok, ktorý je obdobou osobného príplatku v slovenskej štátnej službe. V Poľsku je 

výška tohto osobného príplatku opäť určovaná multiplikátorom (násobkom) základnej sumy (základnej 

platovej kvóty určenej zákonom). Tento multiplikátor však už nie je pevný (ako v prípade určenia 

platových tried), ale má stanovenú dolnú a hornú hranicu. Vyhláškou je presne stanovená horná 

a dolná hranica možného príplatku (horná a dolná hranica multiplikátora) podľa skupiny pracovných 

pozícií, do ktorých sú príslušní zamestnanci štátnej správy zaradení. V tomto príplatku je už zohľadnené 

aj riadenie zamestnancov. Priradenie osobného príplatku je v kompetencie príslušného úradu štátnej 

správy.  
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 Odmeňovanie (príplatky) pre jednotlivé množiny zamestnancov štátnej služby v 
Poľsku (určená v násobkoch základnej sumy-základnej platovej kvóty) 

Pozícia v štátnej správe 

Násobo
k 

(určený 
zákono

m o 
štátnej 
službe) 

Výška 
základnej 

sumy 
(základnej 
platovej 
kvóty) v 
štátnej 

službe na rok 
2020 (v PLN) 

Vynásobe
ná výška 
možného 
osobitnéh
o príplatku 

v PLN 

Vynásoben
á výška 

možného 
osobitného 

príplatku 
(prepočítan
á na eura) 

bližšie neurčené pozície-ostatné 2 

2031,96 

4064 913 

vyššie miesta v štátnej službe 
2,2 - 8,0 

4470 - 16 
256 913 - 3653 

pozície riadenia na strednej úrovni v 
štátnej službe 

1,5 - 7,0 
3048 - 
14224 685 - 3196 

koordinačné pozície v štátnej službe 
1,0 - 6,0 

2032 - 
12192 457 - 2740 

špecializované miesta v štátnej službe 
1,0 - 3,5 

2032 - 
7112 457 - 1598 

vedľajšie funkcie v štátnej službe 
1,0 - 2,7 

2032 - 
5486 457 - 1233 

Zdroj: Trexima Bratislava (na základe poľského zákona o štátnej službe a zákona o rozpočte)  

Zamestnanec štátnej služby v Poľsku má ešte nárok na príplatky pri nočnej práci, práci v nedeľu alebo 

práci v sťaženom prostredí. Taktiež je aj možnosť ročných odmien, ktoré sú však nenárokovateľné.  

Poľská novela zákona o štátnej službe z roku 2016 presadila, že riadiace pozície v štátnej službe sú 

obsadzované skôr menovaním, než výberovým konaním. V tejto novele zákona sa tiež zrušila 

požiadavka, aby vedúci zamestnanec štátnej služby nebol členom politickej strany počas 5-tich rokov 

pred nástupom do tejto funkcie. Dôležitou súčasťou štátnej služby v Poľskej republike sú tiež 

hodnotiace pohovory, pričom sú presne určené zoznamy kritérií, ktoré by mal nadriadený zamestnanec 

pri osobných pohovoroch s podriadenými hodnotiť.  

Maďarská republika 

Aj v systéme verejnej správy v Maďarskej republike popri sebe fungujú dve správne zložky, a to štátna 

správa a územná samospráva. Orgány štátnej správy sú podriadené vláde a ministerstvám a ich 

pôsobnosť pokrýva všetky oblasti spoločenského života. 
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Koncepcia odmeňovania v štátnej službe v Maďarskej republike je, rovnako ako v Slovenskej republike, 

upravená tabuľkou záväzných platov. Na rozdiel od Slovenskej republiky však v Maďarskej republike 

nie je stanovený presný základný plat, ale zákonom je stanovená jeho dolná (minimálna) a horná 

(maximálna) hranica pre danú pracovnú pozíciu v štátnej správe. V rámci takto stanoveného rozmedzia 

sa môže pohybovať výsledná mzda zamestnanca pracujúceho v štátnej službe.  

 Platové rozmedzie zamestnancov štátnej služby v Maďarskej republike  

Pracovná pozícia v štátnej 
službe 

Dolná 
hranica 

(HUF 

Horná 
hranica 
(HUF) 

Dolná hranica 
(prepočet na 

eurá) 

Horná hranica 
(prepočet na 

eurá)  

vládny poradca 250 000 500 000 704 € 1 408 € 

vedúci vládny radca 350 000 650 000 986 € 1 831 € 

generálny radca 400000 750 000 1 127 € 2 113 € 

hlavný generálny radca 600 000 1500000 1 690 € 4 225 € 

vedúci oddelenia 700 000 1400000 1 972 € 3 944 € 

hlavný vedúci oddelenia 800000 1500000 2 254 € 4 225 € 

zástupca štátneho tajomníka 1300000 1650000 3 662 € 4 648 € 

štátny tajomník  1500000 1900000 4 225 € 5 352 € 

*prepočet pri kurze 1 euro = 355 HUF 
Zdroj: Trexima Bratislava (na základe zákona o štátnej službe platného v Maďarskej republike)  

Podobne ako v Slovenskej republike aj v Maďarskej republike je veľký regionálny rozdiel v príjmoch a 

v životných nákladoch medzi hlavným mestom a periférnymi regiónmi štátu. Keďže systém 

odmeňovania je tabuľkový a pomerne fixný (presne stanovená horná hranica platu), tak nedokáže 

reagovať na akcelerujúci rast mzdy v súkromnom sektore. 

Začiatkom roka 2020 vstúpili v Maďarsku do platnosti sprísnené pravidlá týkajúce sa práce štátnych 

úradníkov. Pracovná doba trvá 9 hodín a prestávka na obed vypadla z pracovného času. Okrem toho 

sa dovolenka skrátila z 25 na 20 dní. Zamestnanci štátnej správy v Maďarskej republike tak prišli 

o viaceré benefity. 
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1.4.9 Aktuálny stav NŠZ v garancii jednotlivých sektorových rád  

V nižšie uvedenej tabuľke sú zaznamenané sumárne zmeny v 24-och sektorových radách v súvislosti 

s počtami garantovaných NŠZ ku dňu 10.-teho januára 2021. Najnovšie zmeny sa uvádzajú 

v predposlednom14 a v poslednom15 stĺpci. Celkovo je možné konštatovať, že oproti predchádzajúcemu 

obdobiu sa stav nezmenil. Za všetky sektorové rady je garantovaných v sledovanom období spolu 1969 

NŠZ. 

Najväčší nárast garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre kultúru a vydavateľstvo (+3 

NŠZ). O jeden NŠZ menej bol počet upravený v nasledujúcich sektorových radách: 

a) Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

b) Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a 

c) Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. 

U 20-tich sektorových rád nenastala v sledovanom období žiadna zmena v počte garancie NŠZ (oproti 

predchádzajúcemu obdobiu), čo predstavuje 83,3% zo všetkých sektorových rád. 

V súvislosti so sledovaním sektorových rád, ktoré si dlhodobejšie udržiavajú rovnaký počet 

garantovaných NŠZ je možné konštatovať, že u nasledujúcich 13-tich sektorových rád sa počet 

dlhodobo nezmenil: 

1. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (nezmenený počet NŠZ od PS 6 

do PS 8), 

2. Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (nezmenený počet NŠZ od PS 5 do PS 8), 

3. Sektorová rada pre potravinárstvo (nezmenený počet NŠZ od PS 5 do PS 8),  

4. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel (nezmenený počet NŠZ od 

PS 3 do PS 8), 

5. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (nezmenený počet NŠZ od PS 5 do PS 8), 

 
 

14 tu je vyznačený prírastok/úbytok počtu garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady ku konci sledovaného obdobia 
15 tu sa uvádza aktuálny stav garantovaných NŠZ na konci sledovaného obdobia za jednotlivé sektorové rady 
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6. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (nezmenený počet NŠZ od PS 1 do PS 

8),  

7. Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (nezmenený počet 

NŠZ od PS 6 do PS 8), 

8. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (nezmenený počet NŠZ od PS 6 do PS 

8), 

9. Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (nezmenený počet NŠZ od PS 6 do PS 8), 

10. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (nezmenený počet NŠZ od PS 6 

do PS 8), 

11. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo (nezmenený počet NŠZ od PS 

6 do PS 8), 

12. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment (nezmenený počet NŠZ od PS 6 do 

PS 8) a  

13. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby (nezmenený počet NŠZ od PS 6 do PS 8). 

 Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
sektor
ovej 
rady 

NSP II NSP III SRI Stav k 10. 1. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garanto
vaných 

NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
2019 

Stav k 
10. 10. 
2019 

Stav 
k 10. 1. 

2020 

Stav 
k 10. 3. 

2020  

Stav 
k 10. 6. 

2020 

Stav 
k 10. 10. 

2020 

Zmena 
v počte 

garantova
ných NŠZ 

za 
sektorovú 

radu 

Aktualizova
ný počet 

garantovan
ých NŠZ za 
sektorovú 

radu 

1 71 71 0/71 +6/77 0/77 -1/76 -1/75 0/75 0 75 

2 47 48 -1/47 +6/53 +3/56 -5/51 0/51 0/51 0 51 

3 52 52 0/52 0/52 +1/53 0/53 0/53 0/53 0 53 

4 73 59 -3/56 0/56 -1/55 -2/53 0/53 +1/54 0 54 

5 58 67 +1/68 0/68 0/68 0/68 0/68 0/68 0 68 

6 30 30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 +2/32 0 32 

7 23 27 0/27 +10/37 -2/35 +10/45 0/45 0/45 0 45 

8 50 50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0 50 

9 47 53 0/53 0/53 0/53 0/53 +8/61 0/61 0 61 

10 56 56 0/56 0/56 +6/62 0/62 -2/60 0/60 0 60 

11 26 35 0/35 0/35 0/35 -2/33 +2/35 -1/34 0 34 

12 71 74 0/74 +2/76 0/76 +4/80 -1/79 -1/78 0 78 

13 53 53 0/53 +4/57 -2/55 -1/54 +1/55 +3/58 -1 57 

14 64 69 0/69 +2/71 0/71 0/71 +8/79 0/79 -1 78 

15 110 98 -6/92 -2/90 -2/88 -6/82 +5/87 -1/86 0 86 
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P.č. 
sektor
ovej 
rady 

NSP II NSP III SRI Stav k 10. 1. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garanto
vaných 

NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
2019 

Stav k 
10. 10. 
2019 

Stav 
k 10. 1. 

2020 

Stav 
k 10. 3. 

2020  

Stav 
k 10. 6. 

2020 

Stav 
k 10. 10. 

2020 

Zmena 
v počte 

garantova
ných NŠZ 

za 
sektorovú 

radu 

Aktualizova
ný počet 

garantovan
ých NŠZ za 
sektorovú 

radu 

16 99 101 0/101 0/101 0/101 0/101 +6/107 0/107 0 107 

17 41 42 0/42 +1/43 0/43 0/43 +12/55 0/55 0 55 

18 80 87 0/87 0/87 0/87 0/87 +2/89 0/89 0 89 

19 0 149 0/149 +7/156 +4/160 -4/156 +2/158 -2/156 +3 159 

20 
0 142 

0/142 -
29/113 

-30/83 -3/80 -5/75 +1/76 -1 75 

21 0 175 0/175 +2/177 -6/171 +1/172 -2/170 +1/171 0 171 

22 102 103 0/103 +1/104 0/104 0/104 +6/110 0/110 0 110 

23 0 227 0/227 +4/231 +2/233 -2/231 +4/235 +3/238 0 238 

24 77 84 0/84 0/84 +1/85 0/85 -2/83 0/83 0 83 

Spolu 1230 1952 
-9/1943 +14/19

57 
-

26/193
1 

-
11/192

0 

+43/19
63 

+6/1969 0 1969 

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 

1.5 Vyhodnocovanie ukazovateľov tvorby pracovných miest  

Trh práce možno označiť ako dynamický neživý organizmus, pričom jeho jednotlivé segmenty tvoria 

jeho „bunky“. Tieto segmenty je obvykle možné merať a merateľné segmenty trhu práce sa dajú chápať 

ako ukazovatele, ktoré je následne možné kvantitatívne vyhodnocovať. Predkladaná správa tematicky 

nadväzuje na predtým realizované priebežné správy, pričom okrem celkového vývoja zamestnanosti 

sa zameriava aj na iné segmenty, kam patria napríklad zelené pracovné miesta, voľné pracovné miesta 

a zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. Zamestnanosť a vytváranie pracovných miest sa 

čoraz viac stávajú kľúčovým zameraním rozvoja na národnej aj regionálnej úrovni. Pracovné miesta 

slúžia na zvýšenie životnej úrovne, produktivity a sociálnej súdržnosti. Avšak aj napriek skutočnosti, že 

rastúca zamestnanosť je kľúčový faktor znižovania chudoby, je veľký problém realizovať úspešné 

politiky, ktoré by mohli pomôcť pri vytváraní a udržiavaní pracovných príležitostí. V podmienkach SR 

ide najmä o prílišnú odvetvovú špecializácia a tvorbu pracovných miest, ktoré si nevyžadujú výrazné 



   
 

216 
 

vzdelanostné predpoklady. Dôležitosť pracovných miest pre trh práce má význam z hľadiska 

monitoringu a zvyšovania ich dopadov na zamestnanosť. Meranie tvorby pracovných miest je náročné, 

keďže zamestnanosť má niekoľko rozmerov. Úspešný rozvoj záleží nielen na vytváraní nových 

pracovných miest, dôležité sú aj ostatné aspekty, kam patrí napríklad kvalita alebo udržateľnosť 

pracovných miest. V prípade tejto časti Priebežnej správy č. 8 ide o monitoring základných aspektov 

zamestnanosti, ktoré indikujú celkovú zamestnanosť. 

Novou výzvou, ktorej čelí nielen naše hospodárstvo, ale je problémom na celosvetovej úrovni, je 

pandémia COVID-19, ktorá začiatkom roka zasiahla všetky aspekty života, vrátane trhu práce. Pri 

riešení stavu núdze spôsobeného pandémiou COVID-19 je potrebné realizovať núdzové opatrenia, 

ktoré sa zameriavajú na podporu firmám, ktoré sú vystavené obmedzeniam, karanténnym opatreniam 

a výrazným poklesom v tržbách. Medzi opatrenia by mali patriť nové spôsoby zamestnávania a mzdové 

dotácie, aby sa minimalizovala strata pracovných miest. Základné aspekty by sa dali zhrnúť ako pomoc 

podnikom prežiť a udržať si pracovníkov. Následne poskytovať podporu zamestnancom, po strate 

zamestnania, aby sa eliminoval negatívny vplyv tejto životnej situácie na ich životnú úroveň. Tretím 

aspektom je realizácia špecifických aktívnych opatrení na trhu práce za účelom podpory alternatívneho 

zamestnávania pre tých, ktorí sú bez práce. 

  Vývoj počtu zamestnancov v hospodárstve Slovenskej republiky za jednotlivé 
štvrťroky od I. štvrťroka 2016 po III. štvrťrok 2020 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR 
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Z grafu vyplýva, že zamestnanosť mala počas sledovaného obdobia rastúci trend. Výraznejší rast 

zamestnanosti možno vidieť od IV. štvrťroku 2016, pričom v tomto štvrťroku bol počet zamestnancov 

v hospodárstve SR vo výške približne 1,36 mil. Nárast pokračoval až do I. štvrťroka 2019, kedy počet 

zamestnancov dosiahol približne 1,44 mil. Neskôr nastal mierny pokles, ktorý začal akcelerovať po I. 

štvrťroku 2020, t. j. prejavil sa od II. štvrťroka 2020, pričom medzi jednotlivými štvrťrokmi prišlo k 

poklesu o približne 26 tis. zamestnancov. Pokles pokračoval až do III. štvrťroku 2020, kedy počet 

zamestnancov v hospodárstve SR dosiahol hodnotu približne 1,39 mil. Pokles počtu zamestnancov v 

roku 2020 je možné dať do priamej súvislosti s pandémiou COVID-19. Úlohou štátu by malo byť 

podporovať zamestnávateľov, aby sa spomalilo toto prudké znižovanie počtu pracovných miest, kedy 

sa SR vrátila z hľadiska počtu zamestnancov na úroveň roku 2017. Problémom je neistota a pravidlá, 

ktoré sa často menia. Na druhej strane by mal štát vytvárať podmienky, aby bývalí zamestnanci, ktorí 

stratili zamestnanie v dôsledku problémov spôsobených pandémiou nestratili pracovné návyky a aby 

sa zamedzilo ich ohrozeniu chudobou. 

 Vývoj podielu zamestnancov z hlavnej triedy SK ISCO-08 2 Špecialisti vzhľadom na 
zamestnancov z hlavnej triedy 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 
v hospodárstve Slovenskej republiky za jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 2016 do II. 
štvrťroka 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR 

Zaujímavým je porovnanie podielu špecialistov na operátoroch, keďže ide o typických predstaviteľov 

kvalifikovanej pracovnej sily a pracovnej sily s nízkou kvalifikáciou. Počas celého sledovaného obdobia 

prevládal trend rastu podielu špecialistov. Kým na začiatku sledovaného obdobia ich podiel na 
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operátoroch bol 79,9 %, v III. štvrťroku 2016 dokonca len 77,2 %, tak do konca sledovaného obdobia, 

t.j. k druhému štvrťroku 2020 ich podiel tvoril až 104,6 %. To indikuje zrejmý posun v ekonomike SR od 

manuálne orientovanej na intelektuálne orientovanú. 

 Vývoj podielu zamestnancov z hlavnej triedy SK ISCO-08 2 Špecialisti vzhľadom na 
zamestnancov z hlavnej triedy 3 Technici a odborní pracovníci v hospodárstve 
Slovenskej republiky za jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 2016 do II. štvrťroka 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Vyššie zobrazený graf pojednáva o podiele špecialistov na technikoch, keďže ide o dve hlavné triedy, 

ktoré možno v rámci klasifikácie SK ISCO-08 označiť ako susedné. Počas celého sledovaného obdobia 

bol počet špecialistov nižší, ako počet technikov, avšak trend vývoja ich vzájomného pomeru možno 

označiť ako konvergenciu, t. j. ich vzájomný podiel sa blíži k rovnovážnemu stavu. Na začiatku 

sledovaného obdobia bol ich podiel na technikoch 75,1 %, v II. štvrťroku 2016 dokonca len 74,6 %. Do 

druhého štvrťroka 2020 ich podiel dosiahol 91,3 %. Zaujímavou anomáliou z hľadiska vývoja bolo 

znižovanie podielu špecialistov od III. štvrťroka 2017 do II. štvrťroka 2018, kedy pokles dosiahol 6,3 

percentuálneho bodu. 
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 Vývoj podielu zamestnancov z hlavnej triedy SK ISCO-08 7 Kvalifikovaní pracovníci a 
remeselníci vzhľadom na zamestnancov z hlavnej triedy 8 Operátori a montéri 
strojov a zariadení v hospodárstve Slovenskej republiky za jednotlivé štvrťroky od I. 
štvrťroka 2016 do II. štvrťroka 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Analyzovaným ukazovateľom z hľadiska celkovej zamestnanosti je aj pomer kvalifikovaných 

remeselníkov vzhľadom na operátorov, pričom ide o susediace hlavné triedy z hľadiska kvalifikácie SK 

ISCO-08. Počas celého sledovaného obdobia počet kvalifikovaných remeselníkov prevyšoval počet 

operátorov. Jednoznačný trend z hľadiska vývoja je však komplikované určiť, skôr je možné sa zamerať 

na určité vývojové etapy. Medzi I. štvrťrokom 2016 a III. štvrťrokom 2018 bola situácia pomerne 

vyrovnaná, počas tohto obdobia je možné evidovať pokles o cca 4 percentuálne body. Do začiatku roka 

2019 však nastal prudký nárast, kedy prišlo ku zvýšeniu o 15,3 percentuálneho bodu. Trend rastu však 

od II. štvrťroka 2019 skončil a od tohto štvrťroka do konca sledovaného obdobia bol evidovaný pokles 

o 11,9 percentuálneho bodu. Na základe toho možno skonštatovať, že od roku 2019 rastie dopyt po 

operátoroch na úkor kvalifikovaných remeselníkov.  

V čase pretrvávajúcej pandemickej situácie je z hľadiska sociálnej ochrany občanov dôležité sledovať 

údaje o voľných pracovných miestach. Voľné pracovné miesta determinujú dopyt zamestnávateľov po 

pracovnej sile. Práve možnosti zamestnať sa pomáhajú znižovať nezamestnanosť a umožňujú súčasne 

úspešne bojovať s chudobou a sociálnym vylúčením. Konkurencia a boj o najkvalitnejších 

zamestnancov podporujú okrem hospodárskeho rastu aj rast miezd a signalizujú ekonomický rozvoj. 

V nasledujúcej časti správy bude analyzovaný vývoj počtu voľných pracovných miest, ako aj vývoj miery 
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voľných pracovných miest. Mieru voľných pracovných miest možno chápať ako stonásobok 

priemerného počtu voľných pracovných miest vzhľadom k súčtu priemerného počtu voľných 

pracovných miest a priemerného počtu obsadených pracovných miest. 

 Vývoj počtu voľných pracovných miest v hospodárstve Slovenskej republiky za 
jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 2016 po II. štvrťrok 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Vývoj počtu voľných pracovných miest možno rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa prebiehala od II. 

štvrťroka 2016 až do IV. štvrťroka 2018, išlo o obdobie rastu počtu voľných pracovných miest, pričom 

zvýšenie predstavovalo z 19,6 tis. voľných pracovných miest na 27,2 tis. voľných pracovných miest, čo 

je nárast o 7,6 tis. voľných pracovných miest. Následne nastal prudký prepad, pri ktorom do II. štvrťroka 

2020 prišlo k poklesu o 11,5 tis. voľných pracovných miest, na konečných 15,7 tis. voľných pracovných 

miest, čo bolo najmenej z hľadiska celého sledovaného obdobia. 
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 Vývoj počtu miery voľných pracovných miest v hospodárstve Slovenskej republiky za 
jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 2016 po II. štvrťrok 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera voľných pracovných miest vykazovala obdobný trend ako celkový vývoj počtu voľných 

pracovných miest. Keď hodnota 1 sa dá považovať za dôležitú z hľadiska zachovania konkurenčného 

prostredia, tak do IV. štvrťroka 2019 sa hodnota miery držala vyššie ako 1 s maximom vo IV. štvrťroku 

2018, kedy to bolo 1,3. Po tomto štvrťroku nasledoval pokles, ktorý pretrval do konca sledovaného 

obdobia. V súvislosti s pandémiou COVID-19 možno hovoriť negatívne o prvých dvoch štvrťrokoch roku 

2020, kedy miera voľných pracovných miest dosiahla 0,9 a neskôr dokonca 0,8. 

V nadväznosti na predchádzajúce priebežné správy a na základe vyhodnotenia plnenia Národnej 

stratégie zamestnanosti, aj táto kapitola predkladanej Priebežnej správy č. 8 prináša analýzu zelených 

pracovných miest. Zelené pracovné miesto možno chápať ako zamestnanie, ktoré prispieva k ochrane 

životného prostredia a k boju proti klimatickým zmenám. Tieto miesta teda pokrývajú celý reťazec od 

výskumu po výrobu, distribúciu a služby. Zelené pracovné miesta predstavujú dôležitý element na trhu 

práce a je ich možné chápať v dvoch aspektoch. Prvým je ich mapovanie na úrovni konkrétnych 

zamestnaní naprieč všetkými odvetviami, k tomu je dôležité vytvoriť zoznam zamestnaní, ktoré majú 

dôležitý dopad na parametre, ktoré ovplyvňujú biodiverzitu a ekologickú stabilitu. Druhou možnosťou 

je považovať za zelené pracovné miesta zamestnancov v odvetví najvýraznejšie spojenom s ekológiou. 

Pod pojmom zelené pracovné miesta sú chápané zamestnania v odvetví dodávky vody, čistenia a 

odvodu odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov. V oboch prípadoch je však 

problematické určiť presný počet zelených pracovných miest. Nakoľko neexistuje jednoznačná 
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definícia zeleného pracovného miesta, na základe dátovej dostupnosti bolo pristúpené k analýze 

zelených pracovných miest na základe odvetvovej príslušnosti zamestnancov. 

 Vývoj počtu zamestnancov v odvetví dodávka vody; čistenie a odvod odpadových 
vôd; odpady a služby odstraňovania odpadov za jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 
2016 do III. štvrťroka 2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z grafu vyplýva jednoznačný trend rastu počtu zamestnancov v odvetví dodávka vody; čistenie a odvod 

odpadových vôd; odpady a služby odstraňovania odpadov. Na začiatku sledovaného obdobia v I. 

štvrťroku 2016 tu bolo zamestnaných 19,8 tis. zamestnancov, čo je súčasne najmenej z hľadiska 

všetkých sledovaných štvrťrokov. Maximum bolo dosiahnuté vo IV. štvrťroku 2018, kedy bolo v tomto 

odvetví zamestnaných 21,8 tis. zamestnancov. Na konci sledovaného obdobia bolo v tomto odvetví 

zamestnaných 21 tis. zamestnancov. Rast počtu zamestnancov medzi začiatkom a koncom 

sledovaného obdobia dosiahol 1 150 zamestnancov, čo v relatívnom vyjadrení predstavuje nárast o 

5,8 %. 
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 Vývoj podielu počtu zamestnancov v odvetví dodávka vody; čistenie a odvod 
odpadových vôd; odpady a služby odstraňovania odpadov vzhľadom k celkovému 
počtu zamestnancov v SR za jednotlivé štvrťroky od I. štvrťroka 2016 do III. štvrťroka 
2020 

 

Zdroj: datacube, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Vývoj podielu zamestnancov v odvetví dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd; odpady a 

služby odstraňovania odpadov na celkovom počte zamestnancov v slovenskom hospodárstve možno 

rozdeliť na dve etapy. Prvou je etapa od I. štvrťroka 2016 do III. štvrťroka 2018, kedy možno hovoriť o 

raste podielu zamestnancov zamestnaných v odvetví dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd; 

odpady a služby odstraňovania odpadov na celkovom počte zamestnancov v slovenskom 

hospodárstve, pričom prišlo k nárastu z 1,46 % na 1,53 %. Nasledoval pokles a následná stagnácia, 

pričom v III. štvrťroku 2020 na konci sledovaného obdobia predstavoval ich podiel 1,51 %. Zaujímavým 

je aj pokles medzi IV. štvrťrokom 2018 a I. štvrťrokom 2019, ktorý predstavoval 0,06 percentuálneho 

bodu.  
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Obrázok č. 5 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v členení na kraje za IV. štvrťrok 2019 v Slovenskej republike 

 

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

Z mapy vyplýva, že najvyšší počet zamestnancov zo sektora voda, odpad a životné prostredie sa 

nachádzal v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde ich bolo zhodne približne 4,7 tisíca. Väčšina krajov 

spadala z hľadiska počtu zamestnancov v tomto sektore do strednej kategórie, v ktorej sa počet 

zamestnancov pohyboval približne od 3,6 tis. v Prešovskom kraji po takmer 4 tis. zamestnancov v 

Bratislavskom kraji. Najnižší počet zamestnancov bol v Trenčianskom kraji, a to cca 3,2 tis. 

Ďalšou skupinou v rámci zamestnancov, ktorým by mala byť venovaná zvýšená pozornosť sú zdravotne 

postihnutí zamestnanci. Zamestnanci so zdravotným postihnutím však nie sú homogénnou skupinou, 

ide o jednotlivcov s rozličnými schopnosťami a potrebami. Dôležité je preto realizovať inkluzívne 

aktivity. Zdravotne postihnutí pôsobia v širokom spektre zamestnaní, z čoho vyplýva, že môžu 

vykonávať takmer všetky zamestnania a pri vyhovujúcich pracovných podmienkach  je väčšina z nich 

produktívna. Osoby so zdravotným postihnutím v produktívnom veku však vykazujú výrazne nižšiu 

mieru zamestnanosti a oveľa vyššiu mieru nezamestnanosti, ako osoby bez zdravotného postihnutia. 

Nižšia miera účasti na trhu práce je jedným z hlavných dôvodov, ktoré môže  osobe spôsobiť chudobu. 

Preto je dôležité monitorovať zamestnávanie zdravotne postihnutých. V prípade predkladanej správy 
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boli analyzovaní zamestnanci so zdravotným postihnutím vyšším ako 70 %16, pričom boli porovnávané 

dáta za tretie štvrťroky, a to z dôvodu, aby sa zabránilo sezónnym vplyvom. 

 Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím vyšším ako 70 % za III. štvrťroky 
2016 až 2020 v hospodárstve SR 

 

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

Trend z hľadiska vývoja početnosti zamestnancov, ktorých zdravotné postihnutie je vyššie ako 70 % bol 

do III. štvrťroka 2019 rastúci, pričom počas celého sledovaného obdobia prišlo k nárastu o cca 1,8 tis. 

zamestnancov. Pri hodnote z III. štvrťroka 2020 už možno badať vplyv koronakrízy, kedy bol evidovaný 

pokles, pričom tento pokles predstavoval takmer 200 zamestnancov, ktorých zdravotné postihnutie je 

vyššie ako 70 %. 
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Obrázok č. 6 Regionálna distribúcia zamestnancov so zdravotným postihnutím vyšším ako 70 % 
v členení na kraje za III. štvrťrok 2020 v Slovenskej republike 

 

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

Najvyššie počty zamestnancov so zdravotným postihnutím smerujú do krajov, v ktorých je najvyššia 

koncentrácia významných zamestnávateľov. Zaujímavosťou je, že vo všetkých krajoch ktoré boli z 

hľadiska počtu zdravotne postihnutých zamestnancov zaradené do vyššej a strednej úrovne sa 

nachádzajú automobilky. Najvyšší počet zdravotne postihnutých zamestnancov bol v Bratislavskom 

kraji, a to cca 1,9 tis. Počty zamestnancov v krajoch, ktoré boli na strednej úrovni sa pohybovali v 

rozmedzí od 804 do 1 122 zamestnancov, pričom išlo o Trnavský kraj, Nitriansky kraj a Žilinský kraj. 

Najnižší počet zamestnancov so zdravotným postihnutím vyšším ako 70 % bol v Banskobystrickom kraji, 

a to 610. 
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2. AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE SA 

PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE PO 

PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA S OSOBITNÝM 

ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU 

MLADÝCH ĽUDÍ 

2.1 Význam manažmentu inovácií v oblasti zvyšovania odolnosti ekonomiky 

a spoločnosti v súlade s centrálnou inštrukciou na charakteristiku inovácií 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva 

V nadväznosti na predošlú Pribežnú správu č. 7, v ktorej boli analyzované inovácie v kontexte Správy 

EK o strategickom výhľade za rok 2020 zo dňa 9. septembra 202017, v Priebežnej správe č. 8 je nosnou 

témou riadenie inovácií, respektíve inovačný manažment. Inovačný manažment možno 

charakterizovať ako systematickú podporu inovácií v organizáciách, pričom táto podpora zahŕňa úlohy 

ako plánovanie, organizáciu, riadenie a kontrolu.18 Inovácie musia byť podporené posunom myslenia 

a nemožno ich obmedziť na inovačné laboratóriá alebo na tvorivé miestnosti vo firmách, ktoré  

disponujú atraktívnym nábytkom a sú plné firemných sloganov. Takéto poňatie inovácií bude 

generovať ruch a bude sa zvyšovať riziko prokrastinácie19 namiesto udržateľného myslenia v oblasti 

tvorby reálnych inovácií. To čo je potrebné podporovať, umožňovať a udržiavať je firemná kultúra. 

V minulosti sa kultúra kvality šírila vo všetkých sektoroch prostredníctvom noriem ISO 9001 (v 

súčasnosti sa už pripravuje ISO 50500 ohľadom riadenia inovácií). Tento súbor noriem definoval, čo 

znamená kvalita, čo sú základné princípy kvality a ako štruktúrovať systém kvality. Norma ISO 9001 

bola prijatá a zavedená do mnohých organizácií. Táto norma sa osvedčila ako pomôcka pri šírení kultúry 

 
 

17 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://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0493&qid=1601366910249&from=SK> . 
18 LEAD INNOVATION MANAGEMENT. 2020. Definition Innovation Managemen. [online]. [cit. 2020-29-12]. 
Dostupné na internete: <https://www.lead-innovation.com/english-blog/definition-innovation-management> . 
19 výrazná a chronická tendencia odkladať plnenie povinností a úloh na neskoršiu dobu 
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kvality. Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých 

oblastiach. Prvou z nich sú ekonomické prínosy, kam možno zaradiť: 

▪ znižovanie nákladov na kvalitu, 

▪ znižovanie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov. 

Ďalšie prínosy vyplývajú pre vedenie organizácie, čo umožňuje: 

▪ zlepšiť celkové riadenie organizácie, 

▪ presne zadefinovať zodpovednosti a právomoci, 

▪ zachovať poriadok v organizácii, 

▪ vybudovať firemnú kultúru. 

Poslednou oblasťou sú public relations, kde sú najvýraznejšie pozitíva: 

▪ zlepšovanie image firmy, 

▪ certifikačná známka je dôkazom serióznosti organizácie.20 

Kľúčovým termínom z hľadiska riadenia inovácií je inovačný proces. Inovačný proces sa všeobecne 

skladá z niekoľkých fáz a riadenie inovácií je nástrojom, aby sa inovačné činnosti vykonávali 

systematicky. Inovačné procesy neprebiehajú lineárne, počas ich priebehu sa menia rozhodnutia, 

projekty, no určité činnosti sa naopak opakujú. To komplikuje určiť univerzálne pravidlá na realizáciu 

inovačných procesov. Možné je však vytvoriť štruktúrovaný systém, v rámci ktorého môže proces 

fungovať opakovane. To je možné vysvetliť ako tvorbu štruktúry okolo pravidelne vykonávaných rutín, 

ktoré je možné v priebehu času neustále zdokonaľovať.21 

 

 

 

 
 

20 QScert. 2020. ISO 9001. [online]. [cit. 2020-29-12]. Dostupné na internete: 
<https://www.qscert.sk/sluzby/certifikacia-manazerskych-systemov/iso-
9001.html?page_id=836&gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakXy_mc9EkWin1NswCse_v3QGb6o8uhTfUbWM5
WOi4IYnX9JJH7gNQLhoCY8wQAvD_BwE>. 
21 Tidd, J. Bessant, J. R. a Pavitt, K. 2007. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a operačních změn. 
Brno : Computer Press, 2007.ISBN 9788025114667. 
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Schéma č. 1 Fázy inovačného procesu 

 
Zdroj: Tidd, J. Bessant, J. R. a Pavitt, K., spracované Realizačným tímom SRI 

Najdôležitejšou fázou inovačného procesu je učenie, od ktorého sa odvíja prieskum, voľba vhodnej 

metódy aj finálna implementácia inovácie. Prieskum tvorí začiatok inovačného procesu. Spočíva v 

sledovaní rôznych faktorov a signálov a odpovedá na otázku čo sa dalo realizovať. Organizácia väčšinou 

pracuje, resp. skúma určitý obmedzený okruh informácií. Preto je cieľom efektívneho prieskumu 

rozšírenie hraníc tohto okruhu, ako aj identifikácia nových inovačných príležitostí. Pre malé firmy je 

možnosťou budovanie sietí a kontaktov. Veľké firmy si môžu dovoliť mať zamestnancov, ktorí sa venujú 

výhradne inováciám. Existuje niekoľko rôznych metód na prieskum inovačných oblastí22: 

▪ definovanie hraníc trhu, 

▪ pochopenie a predvídanie dynamiky trhu, 

▪ monitoring technologických trendov a predvídanie ich vývoja 

▪ učenie od iných, 

▪ zapojenie kľúčových účastníkov, 

▪ podpora kreativity interných zamestnancov. 

 
 

22 Tidd, J. Bessant, J. R. a Pavitt, K. 2007. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a operačních změn. 
Brno : Computer Press, 2007.ISBN 9788025114667. 
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Podporu kreativity je potrebné vyzdvihnúť ako samostatnú časť, ktorú možno stručne zhrnúť do 6 

bodov manažérskej praxe23:  

1. Výzva - úloha zodpovedajúca znalostiam a schopnostiam kreatívneho myslenia zamestnanca 

veľmi podporuje jeho motiváciu. 

2. Voľnosť - voľnosť pri voľbe pracovného postupu na dosiahnutie stanovených cieľov zvyšuje 

motiváciu zamestnancov. 

3. Zdroje - zle pridelené zdroje (čas, peniaze, priestor) môžu negatívne pôsobiť na pohodu 

zamestnanca a tak znižovať motiváciu. 

4. Pracovné skupiny - zostavenie tímov musí zohľadňovať diverzitu ľudí a pokiaľ možno, využiť ju 

v prospech projektu. 

5. Povzbudenie od nadriadených - manažéri by mali byť príkladom a zapájať sa do spolupráce v 

rámci pracovných tímov, čím sa podporujú všetky tri časti kreativity. 

6. Organizačná podpora - manažment môže podporovať kreativitu zabezpečením šírenia 

informácií (eliminácia zákulisných ťahov, falošných informácií a ohovárania). Ľudia sa cítia viac 

zapojení do diania, čo pozitívne ovplyvňuje ich motiváciu. 

Úspešná inovačná stratégia vyžaduje chápanie konkurenčných výhod. Organizácie potrebujú určitý 

flexibilný systém, ktorý im umožní prideľovať zdroje projektom, monitorovať a prispôsobovať projekty, 

ale musí sa objektívne vyhodnocovať riziko, aby bolo zrejmé, s ktorými projektami pokračovať a ktoré 

ukončiť. Ohľadom strategického plánovania, ktoré pozostáva zo strategickej analýzy, strategickej voľby 

a strategického monitorovania boli vymedzené kľúčové otázky24: 

▪ Strategická analýza – čo reálne je možné robiť? Hlavnou úlohou strategickej analýzy je zladiť 

inovačné aktivity s celkovou stratégiou podniku a nájsť odpoveď na otázku, ako pomôžu inovácie 

k dosiahnutiu strategických cieľov? 

▪ Strategická voľba - čo sa bude a čo sa nebude realizovať? 

 
 

23 AMABILE, T. M. "How to Kill Creativity." Harvard Business Review 76, no. 5 (September–October 1998): 76–87. 
[online]. [cit. 2020-29-12]. Dostupné na internete: <https://hbr.org/1998/09/how-to-kill-creativity>. 
24 TIDD, J. BESSANT, J. R. A PAVITT, K. 2007. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a operačních změn. 
Brno : Computer Press, 2007.ISBN 9788025114667. 
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▪ Strategické monitorovanie - sem patria priebežné kontrolné otázky, napr. uberá sa inovačný 

proces správnym smerom? V priebehu inovačného procesu je potrebné realizovať strategické 

revízie za účelom kontroly pôvodných kritérií. 

Poslednou časťou je implementácia inovácií. Proces realizácie inovácií spočíva v znižovaní neurčitostí 

prostredníctvom série fáz riešenia problémov, kedy sa organizácia presúva z fázy prieskumu k fáze 

implementácie, pričom neustále prebiehajú technologické a trhové informačné toky. Patria sem 

nasledovné fázy25: 

▪ systematický proces pre postup vývoja nových produktov, 

▪ včasné zapojenie všetkých relevantných úsekov, 

▪ paralelné práce, 

▪ vhodné štruktúry na riadenie projektu, 

▪ fungovanie medziúsekových tímov, 

▪ rozvinuté podporné nástroje, 

▪ učenie a nepretržité zlepšovanie. 

2.2 Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských 

zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

2.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

V publikovanej Priebežnej správe č. 8 sú analyzované sektorové charakteristiky uplatňovania ľudských 

zdrojov v produktívnej práci. Táto analytická časť bola realizovaná v členení na jednotlivé sektory 

NSP/SRI. Súčasne Priebežná správa č. 8 nadväzuje na predtým publikované sektorové charakteristiky 

v predchádzajúcich výstupoch NSP/SRI. Špecifikom predkladanej časti Pribežnej správy č. 8 je analýza 

v oblasti hospodárskej organizácie so zameraním na identifikáciu sektorových špecifík. Zohľadňuje 

pritom komplementaritu rôznych postupov, pričom práve sektorová štruktúra predstavuje 

najdôležitejší aspekt. Z praxe vyplýva, že sektory náročnejšie na vedomosti často zahŕňajú vyššie 

stupne strategickej neistoty pre firmy a nejednoznačnosť výkonu vo vzťahu k jednotlivým 

zamestnancom. Vedomosti sa nedajú kvantifikovať a ani sa nedá vytvoriť jednoznačný balík 

merateľných ukazovateľov kľúčových vedomostí, vlastností a zručností, ktorými daní zamestnanci 

 
 

25 TIDD, J. BESSANT, J. R. A PAVITT, K. 2007. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a operačních změn. 
Brno : Computer Press, 2007.ISBN 9788025114667. 
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disponujú. Kreativita, schopnosť priniesť nápad a jedinečnú myšlienku sú mäkké zručnosti, ktoré je 

nemožné kvantifikovať. Na základe toho možno konštatovať, že rozdiely vo vzdelanostnej úrovni 

zamestnancov v jednotlivých sektoroch výrazne ovplyvňujú oblasť riadenia ľudských zdrojov. 

Priebežná správa č. 8 si kladie za cieľ analyzovať počet žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl 

v kľúčových odboroch vzdelania za jednotlivé sektory hospodárstva SR v školskom roku 2018/2019. 

Druhou významnou časťou je odhad počtu absolventov, ktorí budú prichádzať na trh práce SR 

v 6- ročnom období do roku 2025. Je potrebné uviesť, že prognóza zahŕňa aj rok 2020, keďže údaje za 

rok 2020 neboli v čase tvorby výstupu dostupné. Ďalšími významnými hodnotenými premennými sú 

nahradzujúci a expanzný dopyt po zamestnancoch. Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, 

ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (primárnou príčinou je odchod 

do starobného dôchodku). Expanzný dopyt predstavuje rozdiel medzi pracovnými miestami, ktoré 

vznikli a zanikli, pričom tento je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti. Nasledovnou 

sledovanou premennou je dodatočná potreba pracovných síl, ktorú možno chápať ako súčet 

expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dôležité je 

poznamenať, že práve dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje dôležitú informáciu 

ohľadom doplnenia pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť z osôb, ktoré sú 

na pracovnom trhu zamestnané v súčasnosti. 

2.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, 

pričom ide o nasledovné divízie: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby, 

Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti. 

Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore 

študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v 

sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by 

malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 12 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 

vzdelania 2466 Mechanik opravár. 
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Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4576 Mechanizátor 

rastlinnej výroby. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného 

štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na 

trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 4576 

Mechanizátor rastlinnej výroby.
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  Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do 
roku 2025 a ich uplatnenie v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 5,4% 12,0% 

4576 Mechanizátor 
rastlinnej výroby 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 15,3% 4,2% 

4210 Agropodnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

1 156 990 - 1 190 4,3% 2,6% 

4140 Všeobecné 
poľnohospodárstvo 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

31 14 - 114 17,1% 2,5% 

3355 Stolár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

773 1 152 - 1 352 3,1% 2,4% 

4575 Mechanizátor lesnej 
výroby 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

178 94 - 194 35,4% 2,4% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,8% 2,3% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,8% 2,3% 

2487 Autoopravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

3 245 3 866 - 4 066 3,9% 2,0% 

6301 Všeobecná 
ekonomika 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 2,8% 1,9% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2025 

na úrovni približne 12 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva v roku 2022. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 2 395 - 2 595 75,1% 2 148 - 2 348 

6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, 
oviec a kôz 

929 - 1029 100,0% 926 - 1026 

9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej 
výrobe 

501 - 601 90,5% 433 - 533 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 346 - 446 95,8% 305 - 405 

6122000 Chovateľ hydiny 309 - 409 67,3% 299 - 399 

9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej 
výrobe 

313 - 413 85,0% 260 - 360 

7233001 Mechanik, opravár 
poľnohospodárskych strojov a zariadení 

300 - 400 100,0% 248 - 348 

1120005 Predseda družstva 352 - 452 64,8% 230 - 330 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

8341003 Operátor poľnohospodárskeho 
stroja a zariadenia (okrem traktoristu a 
kombajnistu) 

252 - 352 79,1% 200 - 300 

2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe 244 - 344 62,7% 162 - 262 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a 
zeleniny 

184 - 284 100,0% 149 - 249 

6112001 Vinohradník 177 - 277 41,9% 144 - 244 

3142001 Vedúci strediska v 
poľnohospodárstve 

151 - 251 100,0% 121 - 221 

6112002 Ovocinár 108 - 208 18,0% 108 - 208 

3142002 Technik v rastlinnej výrobe 108 - 208 100,0% 94 - 194 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa 

v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo), pričom ide o 

sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 

2025 dodatočne potrebovať približne 2 148 - 2 348 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto 

zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 395 - 2 595 zamestnancov, pričom 75 % pracovných 

príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, 

predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktoré je špecifické pre tento sektor a 

v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 929 - 1029 osôb, pričom v sektore do 

roku 2025 bude potrebné doplniť približne 926 - 1026 osôb. 

2.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovné divízie: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná 

ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe. 
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Najviac zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov 

denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného štúdia 

z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 

11 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov 

a zariadení. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 185 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 1 389 - 1 589 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto 

sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 1,2% 10,9% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 1,3% 4,9% 

2464 Strojný mechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

419 366 - 466 1,3% 3,8% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 0,7% 3,0% 

3661 Murár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

861 934 - 1034 1,4% 2,9% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 0,6% 2,8% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 0,7% 2,8% 

3355 Stolár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

773 1 152 - 1 352 0,7% 2,4% 

3917 Technické a informatické 
služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 0,5% 2,0% 

3675 Maliar 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

69 40 - 140 1,9% 2,0% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2025 približne na 

nule, z toho najvyššia bude v roku 2021 a najnižšia v roku 2023. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia, pričom obsahuje aj informácie o 

celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR 

do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8112007 Strojník zariadení na 
úpravu nerastných surovín 

56 - 156 94,2% 0 - 90 

8113003 Ťažiar 0 - 71 96,2% 0 - 71 

1322001 Riadiaci pracovník 
(manažér) v ťažobnom priemysle 

0 - 70 62,4% 0 - 63 

8111004 Lamač 0 - 69 59,0% 0 - 60 

3117001 Technický pracovník pri 
ťažbe nerastných surovín 

0 - 64 100,0% 0 - 59 

8111002 Baník, strojník 0 - 76 100,0% 0 - 56 

3139002 Výrobný dispečer v 
ťažobnom priemysle 

0 - 63 100,0% 0 - 56 

8111003 Strojník ťažného stroja v 
bani 

43 - 143 18,0% 0 - 55 

7542000 Strelmajster 0 - 61 100,0% 0 - 53 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2146011 Ložiskový špecialista 0 - 58 100,0% 0 - 53 

2146003 Banský špecialista 
technológ 

0 - 52 100,0% 0 - 53 

2146004 Banský špecialista 
projektant 

0 - 52 100,0% 0 - 52 

3121003 Majster (revírnik) strojnej 
údržby v ťažobnom priemysle 

0 - 52 100,0% 0 - 51 

2146006 Banský merač 0 - 53 100,0% 0 - 51 

2146001 Špecialista technológ 
ťažby uhľovodíkov 

0 - 51 100,0% 0 - 51 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa v najbližších 

rokoch očakáva v zamestnaní 8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín. Sektor ťažba a 

úprava surovín, geológia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 0 - 90  osôb v tomto 

zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 56 - 156 

zamestnancov, pričom 94 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Sektorovo špecifickým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore 

je zamestnanie 8113003 Ťažiar, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 0 - 71 

osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť rovnako približne 0 - 71 osôb. 

2.2.4 Sektor potravinárstvo 

Sektor potravinárstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom 

divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: 

Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov. 

Najviac zamestnancov v sektore potravinárstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 6490 

Kuchár, čašník; kuchárka, servírka. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden 

žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod 

absolventov na trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 

6490 Kuchár, čašník; kuchárka, servírka. 
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Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatní v sektore potravinárstvo. Najviac 

absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú 

vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore potravinárstvo 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

6490 Kuchár, čašník; 
kuchárka, servírka 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 4,5% 3,9% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 1,6% 3,7% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 1,6% 3,5% 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 2,1% 3,4% 

6460 Predavač 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

352 106 - 206 3,2% 2,6% 

2964 Cukrár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

795 977 - 1 177 9,3% 2,3% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

0 0 2,0% 1,9% 

4210 Agropodnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

1 156 990 - 1 190 4,2% 1,9% 

3152 Krajčír 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

177 156 - 256 2,6% 1,5% 

2962 Pekár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

21 0 - 66 23,2% 1,5% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore potravinárstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 7 tisíc 

osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore potravinárstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore 

potravinárstvo sa očakáva v roku 2025. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore potravinárstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore potravinárstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej 

potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor potravinárstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných 
síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

9329001 Pomocný pracovník v 
potravinárskej výrobe 

797 - 897 68,7% 505 - 605 

7512001 Pekár 719 - 819 83,7% 446 - 546 

7511005 Spracovateľ hydiny 201 - 301 80,3% 198 - 298 

7512002 Cukrár 154 - 254 100,0% 127 - 227 

8160008 Operátor zariadenia na 
výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek 

113 - 213 100,0% 114 - 214 

8183000 Operátor zariadenia na 
balenie, fľaškovanie a etiketovanie 

284 - 384 61,6% 107 - 207 

3122001 Majster (supervízor) v 
potravinárskej výrobe 

67 - 167 89,7% 46 - 146 

7511002 Mäsiar, údenár 239 - 339 73,7% 41 - 141 

7513002 Výrobca syra a bryndze 69 - 169 67,8% 40 - 140 

8160004 Operátor zariadenia na 
výrobu mliečnych výrobkov 

28 - 128 100,0% 30 - 130 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7512004 Cestovinár 20 - 120 98,7% 20 - 120 

1321001 Riadiaci pracovník (manažér) 
v potravinárskej výrobe 

28 - 128 99,8% 15 - 115 

8160006 Operátor zariadenia na 
výrobu chleba, pečiva a múčnych 
výrobkov 

25 - 125 100,0% 13 - 113 

7511001 Porážač, vykosťovač 40 - 140 82,8% 1 - 101 

7513001 Spracovateľ mlieka 29 - 129 99,8% 0 - 92 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore potravinárstvo sa v najbližších rokoch očakáva 

v zamestnaní 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické 

zamestnanie. Sektor potravinárstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 505 - 605 osôb 

v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 797 - 897 

zamestnancov, pričom 69 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7512001 Pekár, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba 

pracovných síl v SR na úrovni 719 - 819 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť 

približne 446 - 546 osôb. 

2.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovné divízie: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov. 

Najviac zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože malo v roku 2019 vyštudovaný 

odbor vzdelania 3152 Krajčír. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 177 žiakov 

denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 156 - 256 absolventov denného štúdia 

z tohto odboru vzdelania, pričom približne 16 % absolventov sa uplatní v sektore textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 

19 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 3152 Krajčír. 
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Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 3185 Krajčírka. V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 50 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde 

na trh práce celkovo 24 - 124 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, 

že približne 19 % z nich sa uplatní v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Najviac absolventov 

by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný 

odbor vzdelania 3185 Krajčírka. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

3152 Krajčír stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 177 156 - 256 15,9% 19,3% 

3185 Krajčírka stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 50 24 - 124 19,3% 5,1% 

3125 Odevníctvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

9 0 - 58 10,4% 4,9% 

6460 Predavač stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 352 106 - 206 1,8% 3,0% 

3137 Operátor odevnej 
výroby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

0 0 11,0% 2,9% 

3125 Odevníctvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 8,1% 2,2% 

6490 Kuchár, čašník; 
kuchárka, servírka 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 0 0 1,1% 2,0% 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,4% 1,9% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,4% 1,8% 

6352 Obchod 
a podnikanie 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 0,8% 1,6% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bude do roku 2025 na 

úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore textil, 

odevy, obuv a spracovanie kože sa očakáva v roku 2025. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7533001 Šička odevnej a 
technickej konfekcie 

931 - 1 131 95,9% 893 - 993 

7531001 Krajčír (okrem 
umeleckého) 

670 - 770 87,7% 442 - 542 

7536001 Obuvník prípravár, 
zvrškár a lepič obuvi 

287 - 387 75,6% 280 - 380 

9329002 Pomocný pracovník v 
textilnej a odevnej výrobe 

292 - 392 73,9% 262 - 362 

9329003 Pomocný pracovník v 
kožiarskej a obuvníckej výrobe 

240 - 340 78,8% 215 - 315 

7533002 Šička v kožiarskej a 
obuvníckej výrobe 

207 - 307 53,2% 118 - 218 

7543001 Kvalitár, kontrolór textilu 
a odevov 

75 - 175 94,2% 55 - 155 

7532002 Strihač textilu 74 - 174 89,2% 48 - 148 

8156003 Operátor stroja na 
výrobu obuvi 

47 - 147 100,0% 47 - 147 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

3122002 Majster (supervízor) v 
textilnej a odevnej výrobe 

35 - 135 80,3% 29 - 129 

8159001 Operátor stroja na 
výrobu technického textilu 

71 - 171 60,3% 24 - 124 

8151004 Operátor strojov na 
úpravu vlákien a prameňov 

32 - 132 100,0% 17 - 117 

3122003 Majster (supervízor) v 
kožiarskej a obuvníckej výrobe 

10 - 110 95,0% 9 - 109 

7233004 Mechanik, opravár 
textilných a odevných strojov 

75 - 175 100,0% 3 - 103 

8156002 Vysekávač kožiarskych a 
obuvníckych materiálov 

27 - 127 83,1% 0 - 99 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie, pričom ide o 

sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože bude do roku 2025 

dodatočne potrebovať približne 893 - 993 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní 

bude potrebné doplniť celkovo v SR 931 - 1 131 zamestnancov, pričom 96 % pracovných príležitostí 

vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým 

do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7531001 Krajčír (okrem umeleckého), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 670 - 770 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude 

potrebné doplniť približne 442 - 542 osôb. 

2.2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, 

pričom ide o nasledovné divízie: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 

okrem nábytku, Výroba nábytku. 

Najviac zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 3343 Nábytkárska výroba – stolárstvo. V školskom roku 2018/2019 v 

tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu 
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sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 10 % zamestnancov tohto 

sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 3343 Nábytkárska výroba – stolárstvo. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4219 Lesníctvo – 

lesnícka prevádzka. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 141 študentov denného 

štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 249 - 349 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 63 % z nich sa uplatní v sektore lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 7 % 

zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 4219 Lesníctvo – lesnícka prevádzka. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

3343 Nábytkárska 
výroba – stolárstvo 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 

0 0 60,9% 9,6% 

4219 Lesníctvo – 
lesnícka prevádzka 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

141 249 - 349 63,5% 6,7% 

3355 Stolár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 773 1 152 - 1 352 10,1% 6,0% 

4219 Lesníctvo – 
lesnícka prevádzka 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

607 425 - 525 49,8% 5,6% 

2466 Mechanik 
opravár 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 224 205 - 305 2,4% 4,1% 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 1,1% 2,5% 

2464 Strojný mechanik stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 419 366 - 466 4,0% 2,2% 

2433 Obrábač kovov stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 413 537 - 637 4,4% 2,1% 

4148 Lesné inžinierstvo 
- lesníctvo 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

0 0 38,7% 2,1% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,8% 1,9% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bude do roku 

2025 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, pričom obsahuje 

aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele 

nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

9329005 Pomocný pracovník v 
drevospracujúcej výrobe 

561 - 661 75,5% 483 - 583 

7522001 Stolár, výrobca nábytku 814 - 914 92,6% 401 - 501 

3143001 Vedúci lesného obvodu 399 - 499 77,5% 397 - 497 

6210001 Pracovník v ťažbovej činnosti 
v lesníctve, pilčík 

265 - 365 100,0% 234 - 334 

7522002 Stolár, výrobca stavebno-
stolárskych výrobkov 

487 - 587 30,3% 219 - 319 

8219004 Montážny pracovník vo 
výrobe nábytku 

239 - 339 80,1% 149 - 249 

8172004 Operátor strojov v 
nábytkárskej výrobe 

150 - 250 86,8% 129 - 229 

6210003 Pracovník v semenárstve, 
škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe 

91 - 191 62,7% 96 - 196 

6210005 Pracovník manipulácie s 
drevom v lesníctve 

121 - 221 56,8% 86 - 186 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7534001 Čalúnnik (okrem 
umeleckého) 

81 - 181 87,2% 66 - 166 

7523000 Nastavovač a operátor 
drevoobrábacieho stroja 

222 - 322 69,4% 53 - 153 

8172001 Operátor stroja na 
manipuláciu, skracovanie a triedenie 
dreva 

34 - 134 100,0% 24 - 124 

8219005 Montážny pracovník 
drevených konštrukcií 

24 - 124 75,3% 17 - 117 

9215001 Pomocný pracovník v 
lesníctve 

52 - 152 45,2% 14 - 114 

7233003 Mechanik, opravár 
drevoobrábacích strojov a zariadení 

0 - 100 84,9% 0 - 92 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 483 - 583 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 

v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 561 - 661 zamestnancov, pričom 75 % 

pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu 

práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7522001 Stolár, výrobca nábytku, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 814 - 914 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude 

potrebné doplniť približne 401 - 501 osôb. 

2.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s nízkym počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom 

ide o nasledovné divízie: Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač a reprodukcia záznamových 

médií. 

Najviac zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore 



   
 

258 
 

študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v 

sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by 

malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 

vzdelania 2466 Mechanik opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore celulózo-papierenský a 

polygrafický priemysel. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov 

tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 224 205 - 305 1,2% 5,9% 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,6% 4,4% 

2860 Chemik operátor 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

147 164 - 264 5,8% 4,0% 

2672 Mechanik 
elektronik 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

0 0 1,0% 2,9% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,4% 2,6% 

3355 Stolár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 773 1 152 - 1 352 1,4% 2,5% 

6352 Obchod 
a podnikanie 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 0,8% 2,4% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 1,0% 2,2% 

2683 Elektromechanik stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 966 1 174 - 1 374 0,9% 2,0% 

4210 Agropodnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

1 156 990 - 1 190 1,4% 2,0% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bude do roku 

2025 na úrovni približne 2 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

9329007 Pomocný pracovník v 
polygrafickej výrobe 

119 - 219 73,8% 106 - 206 

8143002 Operátor linky pre výrobu 
výrobkov z papiera 

117 - 217 63,7% 101 - 201 

9329006 Pomocný pracovník v 
celulózo-papierenskej výrobe 

61 - 161 50,2% 45 - 145 

7323001 Technik dokončovacieho 
spracovania (knihár) 

37 - 137 100,0% 32 - 132 

2141028 Špecialista technológ v 
polygrafickej výrobe 

0 - 88 100,0% 0 - 87 

8171001 Strojník zariadenia na 
výrobu celulózy 

0 - 84 100,0% 0 - 85 

3122006 Majster (supervízor) v 
celulózo-papierenskej výrobe 

0 - 84 100,0% 0 - 83 

7322000 Tlačiar, operátor tlače 47 - 147 100,0% 0 - 83 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2141024 Špecialista údržby v 
celulózo-papierenskej výrobe 

0 - 81 37,8% 0 - 81 

8143001 Strojník linky pre výrobu 
výrobkov z papiera 

0 - 78 100,0% 0 - 79 

3122007 Majster (supervízor) v 
polygrafickej výrobe 

0 - 80 100,0% 0 - 69 

2141023 Špecialista technológ v 
celulózo-papierenskej výrobe 

0 - 69 19,4% 0 - 68 

8171002 Operátor zariadenia na 
výrobu celulózy 

26 - 126 44,1% 0 - 67 

8171004 Operátor zariadenia na 
výrobu papiera 

0 - 66 100,0% 0 - 66 

8171003 Strojník zariadenia na 
výrobu papiera 

0 - 91 56,0% 0 - 64 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe, 

pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 106 - 206 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 

v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 119 - 219 zamestnancov, pričom 74 % 

pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu 

práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, ktoré je špecifické pre tento 

sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 117 - 217 osôb, pričom v 

sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 101 - 201 osôb. 

2.2.8 Sektor chémia a farmácia 

Sektor chémia a farmácia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom 

divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, Výroba chemikálií a chemických produktov, Výroba 

základných farmaceutických výrobkov, prípravkov, Výroba výrobkov z gumy a plastu. 
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Najviac zamestnancov v sektore chémia a farmácia malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 

2860 Chemik operátor. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 147 žiakov denného 

štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 164 - 264 absolventov denného štúdia z tohto 

odboru vzdelania, pričom približne 29 % absolventov sa uplatní v sektore chémia a farmácia. Najviac 

absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 3 % zamestnancov tohto 

sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2860 Chemik operátor. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik 

opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 

2025 príde na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, 

pričom sa očakáva, že približne 3 % z nich sa uplatní v sektore chémia a farmácia. Najviac absolventov 

by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný 

odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore chémia a farmácia 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2860 Chemik operátor 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

147 164 - 264 29,0% 3,5% 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 3,4% 3,0% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 2,3% 2,8% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 1,9% 2,4% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 4,6% 2,3% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 6,0% 2,2% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 5,4% 2,1% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 4,6% 1,8% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 3,7% 1,7% 

2464 Strojný mechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

419 366 - 466 5,7% 1,6% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore chémia a farmácia bude do roku 2025 na úrovni približne 7 tisíc 

osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore chémia a farmácia do roku 
2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore chémia a farmácia do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore chémia a farmácia, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor chémia a farmácia s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

8131001 Operátor zariadenia v chemickej 
výrobe (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 

784 - 884 91,3% 678 - 778 

8142000 Operátor stroja na výrobu 
výrobkov z plastov 

637 - 737 100,0% 392 - 492 

8141000 Operátor stroja na výrobu 
výrobkov z gumy 

408 - 508 88,0% 309 - 409 

2145002 Chemický špecialista vo výskume 
a vývoji 

430 - 530 17,9% 216 - 316 

8131003 Operátor strojov a zariadení vo 
farmaceutickej výrobe 

217 - 317 38,8% 215 - 315 

8219003 Montážny pracovník 
gumárenských, plastových výrobkov 

420 - 520 89,5% 213 - 313 

3122008 Majster (supervízor) v chemickej 
výrobe 

131 - 231 100,0% 111 - 211 

7543007 Kvalitár, kontrolór chemických 
výrobkov 

70 - 170 100,0% 62 - 162 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

9329008 Pomocný pracovník v chemickej 
výrobe 

85 - 185 100,0% 36 - 136 

2145001 Chemický špecialista technológ 80 - 180 37,0% 28 - 128 

3116003 Procesný technik v chemickej 
výrobe 

52 - 152 68,0% 18 - 118 

3116004 Chemický technik (laborant) v 
priemyselnej výrobe 

245 - 345 64,7% 10 - 110 

8131002 Operátor diaľkového riadenia 
chemickej výroby (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 

4 - 104 100,0% 4 - 104 

2145003 Špecialista riadenia kvality v 
chemickej výrobe 

13 - 113 33,8% 0 - 99 

3116001 Aplikačný technik v chemickej 
výrobe 

0 - 96 81,3% 0 - 91 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore chémia a farmácia sa v najbližších rokoch 

očakáva v zamestnaní 8131001 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a 

farmaceutickej výroby), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor chémia a farmácia bude 

do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 678 - 778 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 

v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 784 - 884 zamestnancov, pričom 91 % 

pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu 

práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, ktoré je špecifické pre tento 

sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 637 - 737 osôb, pričom v 

sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 392 - 492 osôb. 

2.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovnú divíziu: Výroba a spracovanie kovov. 
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Najviac zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo malo v roku 2019 vyštudovaný 

odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 

žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 

2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik 

opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov 

a zariadení. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 185 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 1 389 - 1 589 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 10 % z nich sa uplatní v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov 

tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 5,1% 6,1% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 9,8% 4,9% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 6,7% 4,5% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 8,2% 4,2% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 7,1% 3,9% 

2262 Hutník operátor 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

116 87 - 187 67,6% 3,4% 

2235 Hutníctvo – výroba 
kovov 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 55,0% 2,1% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

146 259 - 359 6,6% 2,1% 

2697 Mechanik elektrotechnik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

4 273 4 783 - 4 983 6,0% 2,0% 

2433 Obrábač kovov 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

413 537 - 637 5,6% 1,9% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2025 na úrovni 

približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, pričom obsahuje aj informácie 

o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v 

SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8122003 Operátor pokovovania 252 - 352 11,9% 224 - 324 

8121005 Operátor stroja na 
ťahanie a pretláčanie kovov 

339 - 439 36,9% 221 - 321 

2146015 Hutnícky špecialista 
technológ 

57 - 157 38,1% 54 - 154 

7211001 Zlievač, formovač 40 - 140 62,6% 27 - 127 

9329014 Pomocný pracovník v 
hutníckej a zlievarenskej výrobe 

31 - 131 39,1% 26 - 126 

3121004 Majster (supervízor) v 
hutníctve 

29 - 129 62,5% 21 - 121 

7543011 Kvalitár, kontrolór v 
hutníctve a zlievarenstve 

8 - 108 100,0% 14 - 114 

3117006 Technický pracovník v 
hutníctve 

26 - 126 45,3% 7 - 107 

8121013 Apretovač 9 - 109 93,7% 0 - 96 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8122001 Morič 0 - 93 28,8% 0 - 93 

3135000 Dispečer v hutníckom a 
zlievarenskom priemysle 

0 - 87 45,3% 0 - 84 

8121014 Hutník neželezných kovov 0 - 81 100,0% 0 - 81 

8121004 Hutník operátor, údržbár 8 - 108 100,0% 0 - 79 

8121001 Tavič 0 - 77 100,0% 0 - 77 

8121006 Hutník oceliar 0 - 76 100,0% 0 - 77 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8122003 Operátor pokovovania, pričom ide o sektorovo 

špecifické zamestnanie. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2025 dodatočne 

potrebovať približne 224 - 324 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude 

potrebné doplniť celkovo v SR 252 - 352 zamestnancov, pričom 12 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, ktoré je špecifické pre tento 

sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 339 - 439 osôb, pričom v 

sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 221 - 321 osôb. 

2.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patrí v rámci sektorovej štruktúry 

NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE 

Rev. 2, pričom ide o nasledovnú divíziu: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. 

Najviac zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály malo v roku 

2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto 

odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v 

sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Najviac absolventov tohto odboru 
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vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má 

vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. 

Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú 

vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 224 205 - 305 1,2% 6,5% 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,5% 3,6% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,5% 3,4% 

2683 Elektromechanik stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 966 1 174 - 1 374 1,2% 2,9% 

2672 Mechanik 
elektronik 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

0 0 0,9% 2,8% 

3355 Stolár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 773 1 152 - 1 352 1,2% 2,3% 

2464 Strojný mechanik stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 419 366 - 466 1,3% 2,2% 

2411 Mechanik 
nastavovač 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

2 207 2 569 - 2 769 1,1% 1,9% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

553 1 389 - 1 589 0,8% 1,8% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 0,7% 1,7% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do 

roku 2025 na úrovni približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, pričom 

obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele 

nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály s 
najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8114002 Operátor strojov na výrobu 
minerálnych vlákien a stavebných 
materiálov 

239 - 339 46,7% 224 - 324 

7113000 Kamenár 76 - 176 97,4% 89 - 189 

9329009 Pomocný pracovník v sklárskej 
výrobe 

71 - 171 77,1% 41 - 141 

7315001 Sklár 33 - 133 90,4% 24 - 124 

8181005 Operátor strojov na výrobu 
keramických, porcelánových hmôt a 
glazúr 

10 - 110 45,3% 10 - 110 

8181003 Strojník a zoraďovač 
sklárskych zariadení 

2 - 102 100,0% 2 - 102 

7314002 Výrobca technickej a 
stavebnej keramiky 

0 - 90 31,6% 0 - 91 

8112004 Palič na pecných agregátoch 6 - 106 61,7% 0 - 79 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

9329011 Pomocný pracovník vo výrobe 
stavebných a izolačných materiálov 

51 - 151 92,1% 0 - 77 

8114001 Operátor strojov na úpravu 
surovín a výrobu žiaruvzdorných 
materiálov 

0 - 72 100,0% 0 - 71 

7543008 Kvalitár, kontrolór v sklárskej 
výrobe 

0 - 72 100,0% 0 - 69 

3122009 Majster (supervízor) v 
sklárskej výrobe 

0 - 69 100,0% 0 - 68 

2141032 Špecialista technológ v 
sklárskej výrobe 

0 - 64 20,4% 0 - 64 

7316002 Dekoratér skla 0 - 65 66,7% 0 - 63 

8181004 Operátor sklárskeho taviaceho 
agregátu 

0 - 62 100,0% 0 - 62 

2141035 Špecialista riadenia výroby 
stavebných materiálov 

0 - 66 33,1% 0 - 61 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 

materiály sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8114002 Operátor strojov na výrobu 

minerálnych vlákien a stavebných materiálov, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor 

sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2025 dodatočne potrebovať 

približne 224 - 324 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť 

celkovo v SR 239 - 339 zamestnancov, pričom 47 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady 

pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7113000 Kamenár, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná 

potreba pracovných síl v SR na úrovni 76 - 176 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné 

doplniť približne 89 - 189 osôb. 

2.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

najvyšším počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených sedem divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide 

o nasledovné divízie: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, Výroba strojov 

a zariadení i. n., Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba ostatných dopravných 
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prostriedkov, Iná výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod a maloobchod a oprava 

motorových vozidiel a motocyklov. 

Najviac zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo malo v roku 2019 vyštudovaný 

odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 

žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 30 % absolventov sa uplatní v sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 

2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik 

opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde 

na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa 

očakáva, že približne 14 % z nich sa uplatní v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Najviac 

absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú 

vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 29,6% 5,3% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 13,6% 3,3% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 12,2% 3,0% 

2411 Mechanik nastavovač 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

2 207 2 569 - 2 769 48,7% 2,9% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 34,3% 2,6% 

2381 Strojárstvo – 
hydraulické systémy 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

1 341 926 - 1 126 38,8% 2,4% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 24,0% 2,4% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 26,7% 2,4% 

2487 Autoopravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

3 245 3 866 - 4 066 54,2% 2,3% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 28,5% 2,1% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bude do roku 2025 na 

úrovni približne 36 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore automobilový priemysel a 
strojárstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore automobilový priemysel a 
strojárstvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo, pričom obsahuje aj informácie 

o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v 

SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor automobilový priemysel a strojárstvo s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8211000 Montážny pracovník 
(operátor) v strojárskej výrobe 

3 470 - 3 670 99,3% 2 885 - 3 085 

7212002 Zvárač kovov 3 000 - 3 200 61,4% 2 113 - 2 313 

7223003 Obrábač kovov 2 566 - 2 766 76,7% 2 000 - 2 200 

7222001 Strojný zámočník (okrem 
banského) 

1 381 - 1 581 78,8% 956 - 1 156 

7231001 Automechanik osobných 
motorových vozidiel 

897 - 997 64,4% 734 - 834 

2144003 Strojársky špecialista 
konštruktér, projektant 

1 290 - 1 490 23,3% 594 - 694 

7222002 Prevádzkový zámočník 
(údržbár) 

2 214 - 2 414 97,8% 492 - 592 

9329013 Pomocný pracovník v 
strojárskej (automobilovej) výrobe 

767 - 867 68,7% 447 - 547 

7543012 Kvalitár, kontrolór v 
strojárskej výrobe 

726 - 826 85,1% 433 - 533 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7222004 Nástrojár 593 - 693 72,7% 367 - 467 

3122012 Majster (supervízor) v 
strojárskej výrobe 

526 - 626 98,4% 361 - 461 

7223001 Nastavovač CNC strojov 441 - 541 66,7% 324 - 424 

2144005 Strojársky špecialista v 
oblasti kvality 

329 - 429 15,8% 284 - 384 

3115003 Strojársky technik kontroly 
kvality 

231 - 331 100,0% 212 - 312 

7231003 Automechanik nákladných 
motorových vozidiel 

517 - 617 76,9% 211 - 311 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor automobilový priemysel a strojárstvo bude do 

roku 2025 dodatočne potrebovať približne 2 885 - 3 085 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 

v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 3 470 - 3 670 zamestnancov, pričom 99 % 

pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu 

práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7212002 Zvárač kovov, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná 

potreba pracovných síl v SR na úrovni 3 000 - 3 200 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné 

doplniť približne 2 113 - 2 313 osôb. 

2.2.12 Sektor elektrotechnika 

Sektor elektrotechnika patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s nízkym počtom divízií. 

Celkovo do sektora boli zaradené dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba 

počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení. 

Najviac zamestnancov v sektore elektrotechnika malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2672 

Mechanik elektronik. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného 

štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na 
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trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2672 Mechanik 

elektronik. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – 

elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 5 166 žiakov 

denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 3 213 - 3 413 absolventov denného štúdia z 

tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 9 % z nich sa uplatní v sektore elektrotechnika. 

Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora 

majú vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore elektrotechnika 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 8,4% 3,8% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 8,5% 3,4% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 2,8% 3,0% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 2,7% 2,9% 

3152 Krajčír 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

177 156 - 256 9,9% 2,8% 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 2,8% 2,2% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 6,0% 2,1% 

6460 Predavač 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

352 106 - 206 5,4% 2,1% 

6352 Obchod a podnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 4,3% 2,0% 

3917 Technické a informatické 
služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 5,5% 2,0% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore elektrotechnika bude do roku 2025 na úrovni približne 8 tisíc 

osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore elektrotechnika do roku 
2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore elektrotechnika do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore elektrotechnika, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor elektrotechnika s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

8212002 Montážny pracovník 
(operátor) elektronických zariadení 

1 140 - 1 340 60,8% 1 059 - 1 259 

8212003 Montážny pracovník 
(operátor) káblových zväzkov 

889 - 989 94,9% 374 - 474 

3113005 Elektrotechnik 
automatizovanej výroby 

276 - 376 23,8% 219 - 319 

8212001 Montážny pracovník 
(operátor) elektrických zariadení 

206 - 306 100,0% 113 - 213 

9329015 Pomocný pracovník v 
elektrotechnickej výrobe 

488 - 588 46,7% 86 - 186 

7412001 Elektromechanik (okrem 
banského) 

437 - 537 100,0% 73 - 173 

2151003 Špecialista elektrotechnik vo 
výskume a vývoji 

154 - 254 32,8% 66 - 166 

2151001 Špecialista elektrotechnik 
technológ 

243 - 343 20,0% 64 - 164 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2151002 Špecialista konštruktér 
elektrotechnických zariadení a 
systémov 

144 - 244 27,5% 39 - 139 

2151008 Špecialista kontroly a 
testovania elektrotechnických 
zariadení 

42 - 142 34,3% 29 - 129 

3122016 Majster (supervízor) v 
elektrotechnickej výrobe 

82 - 182 95,1% 24 - 124 

7543013 Kvalitár, kontrolór v 
elektrotechnike, tester 

61 - 161 100,0% 21 - 121 

2152000 Špecialista elektronických 
zariadení 

76 - 176 34,5% 17 - 117 

2151004 Elektroinžinier projektant 317 - 417 46,7% 15 - 115 

2151005 Špecialista riadenia kvality v 
elektrotechnike 

37 - 137 35,2% 0 - 100 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore elektrotechnika sa v najbližších rokoch očakáva 

v zamestnaní 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, pričom ide o 

sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor elektrotechnika bude do roku 2025 dodatočne potrebovať 

približne 1 059 - 1 259 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné 

doplniť celkovo v SR 1 140 - 1 340 zamestnancov, pričom 61 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku.  

Druhým sektorovo špecifickým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto 

sektore je zamestnanie 8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 889 - 989 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude 

potrebné doplniť približne 374 - 474 osôb. 

2.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina 

Sektor energetika, plyn, elektrina patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším 

počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú 

divíziu: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. 
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Najviac zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 2683 Elektromechanik. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 966 žiakov 

denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 174 - 1 374 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v sektore energetika, plyn, 

elektrina. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 

5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2683 Elektromechanik. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – 

elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 146 žiakov denného 

štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 259 - 359 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore energetika, plyn, elektrina. 

Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora 

majú vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore energetika, plyn, elektrina 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 4,7% 4,8% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

146 259 - 359 6,4% 3,8% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 2,8% 3,6% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

273 604 - 704 19,0% 3,1% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 2,3% 2,6% 

2697 Mechanik 
elektrotechnik 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

4 273 4 783 - 4 983 3,8% 2,4% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,7% 2,1% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,7% 2,0% 

2670 Mechanik 
silnoprúdových zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 7,7% 2,0% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 2,0% 1,9% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore energetika, plyn, elektrina bude do roku 2025 na úrovni približne 

3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina 
do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore 

energetika, plyn, elektrina sa očakáva v roku 2025. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore energetika, plyn, elektrina do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor energetika, plyn, elektrina s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7233007 Mechanik, opravár strojov 
a zariadení v energetike 

491 - 591 44,3% 146 - 246 

8182000 Operátor parného stroja a 
kotla (kurič) 

595 - 695 100,0% 93 - 193 

3113011 Technik podpory 
inžinieringu v energetike 

92 - 192 57,3% 87 - 187 

3113025 Technik energetik 
technológ 

131 - 231 57,5% 57 - 157 

3113010 Technik údržby 
energetických a plynárenských 
zariadení 

238 - 338 69,9% 54 - 154 

2151019 Špecialista správy a údržby 
energetických zariadení 

75 - 175 77,3% 51 - 151 

3113021 Technik správy elektrickej 
siete 

41 - 141 57,2% 30 - 130 

3131007 Operátor výrobných a 
rozvodných energetických zariadení 

124 - 224 100,0% 25 - 125 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7413001 Elektromontér a opravár 
elektrického vedenia 

353 - 453 100,0% 12 - 112 

7126002 Montér kanalizácií, 
vodovodov a plynovodov (potrubár) 

377 - 477 97,6% 0 - 100 

2151013 Špecialista energetik 
výroby elektrickej energie 

10 - 110 82,4% 0 - 98 

1321016 Riadiaci pracovník 
(manažér) v tepelnej energetike 

0 - 97 100,0% 0 - 95 

7421003 Mechanik, opravár 
meracích a regulačných zariadení 

135 - 235 100,0% 0 - 88 

3131006 Dispečer prenosu a 
distribúcie elektrickej energie 

0 - 89 100,0% 0 - 82 

3113024 Technik radiačnej kontroly 
v jadrovej elektrárni 

0 - 88 76,7% 0 - 77 

2151018 Špecialista energetik 
projektant, konštruktér 

62 - 162 67,6% 0 - 76 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa v najbližších rokoch 

očakáva v zamestnaní 7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike, pričom ide o 

sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor energetika, plyn, elektrina bude do roku 2025 dodatočne 

potrebovať približne 146 - 246 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude 

potrebné doplniť celkovo v SR 491 - 591 zamestnancov, pričom 44 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič), ktoré je špecifické pre tento sektor a v 

ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 595 - 695 osôb, pričom v sektore do 

roku 2025 bude potrebné doplniť približne 93 - 193 osôb. 

2.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide 

o nasledovné divízie: 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. 
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Najviac zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 7761 Sociálna práca. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 544 študentov 

denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 148 - 1 348 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3 % absolventov sa uplatní v sektore voda, odpad a 

životné prostredie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. 

Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik 

opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 

2025 príde na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, 

pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatní v sektore voda, odpad a životné prostredie. Najviac 

absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má 

vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore voda, odpad a životné prostredie 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7761 Sociálna práca 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

544 1 148 - 1 348 2,9% 5,2% 

2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 224 205 - 305 1,6% 4,9% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 0,6% 2,4% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

553 1 389 - 1 589 1,8% 2,4% 

2333 Energetické stroje a 
zariadenia 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

0 0 16,5% 2,2% 

6297 Makroekonomická 
regulácia 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

0 0 35,0% 2,2% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,5% 2,1% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 1,5% 2,0% 

3678 Inštalatér stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 638 636 - 736 3,6% 1,8% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé 
SOU) 

0 0 1,0% 1,8% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 na úrovni 

približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore voda, odpad a životné 
prostredie do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore voda, 

odpad a životné prostredie sa očakáva v roku 2025. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore voda, odpad a životné prostredie 
do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie, pričom obsahuje aj informácie o 

celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR 

do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor voda, odpad a životné prostredie s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

9611001 Smetiar 372 - 472 40,8% 296 - 396 

8189002 Strojník vodohospodárskych 
zariadení 

445 - 545 100,0% 273 - 373 

9612002 Pracovník spracovania a 
likvidácie odpadov 

346 - 446 78,0% 252 - 352 

8332002 Vodič smetiarskeho vozidla 331 - 431 69,1% 239 - 339 

5419004 Poriečny 106 - 206 57,7% 84 - 184 

9613001 Pracovník na čistenie verejných 
priestranstiev 

1 539 - 1 739 51,5% 74 - 174 

7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a 
plynovodov (potrubár) 

377 - 477 97,6% 57 - 157 

7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a 
údržby vodovodnej siete 

118 - 218 100,0% 41 - 141 

9612001 Triedič odpadov 116 - 216 79,5% 41 - 141 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

9312003 Čistič kanalizačných zariadení 147 - 247 50,2% 10 - 110 

3132009 Majster (supervízor) vo 
vodárenstve 

32 - 132 100,0% 8 - 108 

3116005 Laborant pitných a odpadových 
vôd 

7 - 107 95,1% 0 - 100 

9312002 Pomocný pracovník vo 
vodárenstve 

17 - 117 100,0% 0 - 94 

9312004 Pomocný pracovník vo vodnom 
hospodárstve (okrem vodárenstva a 
kanalizácií) 

17 - 117 90,4% 0 - 92 

3132014 Hrádzny, hatiar 0 - 94 100,0% 0 - 91 

3132015 Technik pre správu vodného 
toku 

0 - 85 100,0% 0 - 85 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v najbližších 

rokoch očakáva v zamestnaní 9611001 Smetiar, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor 

voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 296 - 396 osôb v 

tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 372 - 472 

zamestnancov, pričom 41 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení, ktoré je špecifické pre tento sektor a v 

ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 445 - 545 osôb, pričom v sektore do 

roku 2025 bude potrebné doplniť približne 273 - 373 osôb. 

2.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovné divízie: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované stavebné práce, 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie, Činnosti súvisiace s údržbou zariadení 

a krajinnou úpravou. 
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Najviac zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia malo v roku 2019 vyštudovaný 

odbor vzdelania 3631 Pozemné stavby. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 360 

študentov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 898 - 998 absolventov 

denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 55 % absolventov sa uplatní v sektore 

stavebníctvo, geodézia a kartografia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh 

práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 3631 

Pozemné stavby. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik 

opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 

2025 príde na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, 

pričom sa očakáva, že približne 7 % z nich sa uplatní v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. 

Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora 

majú vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

3631 Pozemné stavby 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

360 898 - 998 54,7% 3,3% 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 7,0% 3,1% 

3661 Murár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

861 934 - 1034 28,5% 2,9% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 4,1% 2,5% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 11,7% 2,4% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 9,3% 2,1% 

3650 Staviteľstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

3 044 2 031 - 2 231 24,3% 2,1% 

3355 Stolár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

773 1 152 - 1 352 12,2% 1,9% 

6301 Všeobecná ekonomika 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 13,2% 1,8% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 2,5% 1,5% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bude do roku 2025 na 

úrovni približne 40 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a 
kartografia do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore stavebníctvo, geodézia a 
kartografia do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, pričom obsahuje aj informácie 

o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v 

SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2142004 Stavbyvedúci 1 916 - 2 116 69,7% 1 535 - 1 735 

7112002 Murár 1 748 - 1 948 76,0% 1 463 - 1 663 

7111000 Stavebný montážnik 
jednoduchých stavieb 

1 174 - 1 374 37,8% 1 099 - 1 299 

8342001 Operátor stavebných 
strojov 

1 251 - 1 451 60,8% 980 - 1 180 

9313002 Pomocný pracovník na 
stavbe budov 

1 073 - 1 273 62,3% 908 - 1008 

7115001 Tesár 923 - 1023 51,1% 864 - 964 

7411001 Stavebný a prevádzkový 
elektrikár 

1 971 - 2 171 100,0% 850 - 950 

3123000 Majster v stavebníctve 942 - 1042 35,1% 840 - 940 

7131001 Maliar 1 136 - 1 336 52,1% 835 - 935 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

7126001 Inštalatér 1 065 - 1 265 100,0% 792 - 892 

7122001 Podlahár 652 - 752 28,3% 622 - 722 

7122002 Obkladač 461 - 561 84,6% 480 - 580 

7123001 Omietkar 498 - 598 28,5% 477 - 577 

3112002 Stavebný rozpočtár, 
kalkulant 

522 - 622 47,2% 445 - 545 

2142018 Autorizovaný inžinier pre 
konštrukcie pozemných stavieb 

379 - 479 100,0% 401 - 501 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2142004 Stavbyvedúci, pričom ide o sektorovo špecifické 

zamestnanie. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať 

približne 1 535 - 1 735 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné 

doplniť celkovo v SR 1 916 - 2 116 zamestnancov, pričom 70 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 7112002 Murár, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 748 - 

1 948 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 463 - 1 663 osôb. 

2.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s najvyšším počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených sedem divízií SK NACE Rev. 

2, pričom ide o nasledovné divízie: 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. 

Najviac zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 

70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 
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absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 28 % absolventov sa uplatní v 

sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania 

príde na trh práce v roku 2025. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 

vzdelania 7902 Gymnázium. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 25 % z nich sa uplatní v sektore obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % 

zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 28,2% 5,7% 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 25,5% 5,1% 

6460 Predavač stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 352 106 - 206 53,1% 3,9% 

6490 Kuchár, čašník; 
kuchárka, servírka 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 0 0 40,7% 3,2% 

6352 Obchod 
a podnikanie 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 33,7% 2,9% 

5214 Farmácia 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské 

1 423 1 147 - 1 347 80,6% 2,6% 

3917 Technické 
a informatické služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 22,9% 1,6% 

6323 Hotelová akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

1 0 - 54 38,5% 1,5% 

6444 Čašník, servírka 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 

818 846 - 946 48,1% 1,4% 

5311 Farmaceutický 
laborant 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou) 

860 379 - 479 70,4% 1,4% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bude do roku 

2025 na úrovni približne 50 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SR 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, pričom obsahuje 

aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele 

nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

5223001 Predavač v obchodnej 
prevádzke 

7 995 - 8 995 71,7% 6 971 - 7 971 

5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára) 5 677 - 6 677 56,6% 3 205 - 3 405 

5230003 Pokladník v predajni 3 128 - 3 328 66,7% 3 059 - 3 259 

5131001 Čašník, servírka 3 265 - 3 465 17,5% 2 777 - 2 977 

5222000 Vedúci obchodnej 
prevádzky 

2 622 - 2 822 61,5% 2 079 - 2 279 

9412000 Pomocník v kuchyni 4 945 - 5 945 60,2% 2 010 - 2 210 

5221000 Obchodník v malom 
obchode, butiku 

1 403 - 1 603 100,0% 1 117 - 1 317 

5245000 Pracovník čerpacej stanice 850 - 950 36,4% 874 - 974 

1221001 Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti obchodu 
(obchodný riaditeľ) 

1 014 - 1 214 47,9% 562 - 662 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

5211001 Predavač v novinovom 
stánku 

399 - 499 100,0% 398 - 498 

4221001 Pracovník cestovnej 
kancelárie, agentúry 

386 - 486 50,6% 371 - 471 

5246002 Pracovník výdaja jedla 562 - 662 33,1% 370 - 470 

5249003 Pracovník expedície tovaru 922 - 1022 50,9% 351 - 451 

5223003 Predavač mäsa a rýb 526 - 626 67,1% 343 - 443 

5132000 Barman 283 - 383 37,8% 293 - 393 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 5223001 Predavač v obchodnej prevádzke, pričom ide o 

sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bude do 

roku 2025 dodatočne potrebovať približne 6 971 - 7 971 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 

v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 7 995 - 8 995 zamestnancov, pričom 72 % 

pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu 

práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 5 677 - 6 677 osôb, pričom v sektore do roku 2025 

bude potrebné doplniť približne 3 205 - 3 405 osôb. 

2.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor doprava, logistika, poštové služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovné divízie: Pozemná doprava a doprava potrubím, Vodná doprava, Letecká doprava , Skladové 

a pomocné činnosti v doprave, Poštové služby a služby kuriérov. 

Najviac zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby malo v roku 2019 vyštudovaný 

odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 

žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 - 305 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 19 % absolventov sa uplatní v sektore doprava, 



   
 

308 
 

logistika, poštové služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 

2020. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik 

opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde 

na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa 

očakáva, že približne 8 % z nich sa uplatní v sektore doprava, logistika, poštové služby. Najviac 

absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný 

odbor vzdelania 7902 Gymnázium. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore doprava, logistika, poštové služby 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 19,3% 7,6% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 8,2% 4,4% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 6,7% 3,6% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 12,5% 2,2% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 9,4% 2,1% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

553 1 389 - 1 589 10,9% 1,8% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

1 185 1 389 - 1 589 10,7% 1,8% 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 7,4% 1,5% 

3917 Technické a informatické 
služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 8,1% 1,5% 

2464 Strojný mechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

419 366 - 466 11,7% 1,5% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2025 na úrovni 

približne 22 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové 
služby do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore doprava, logistika, poštové 
služby do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby, pričom obsahuje aj informácie o 

celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR 

do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor doprava, logistika, poštové služby s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

8332001 Vodič nákladného motorového 
vozidla 

9 264 - 11 264 54,5% 5 604 - 6 604 

8331001 Vodič autobusu 1 955 - 2 155 99,8% 1 856 - 2 056 

4321001 Pracovník v sklade (skladník) 6 370 - 7 370 45,3% 1 057 - 1 257 

4412001 Doručovateľ zásielok, poštár 620 - 720 100,0% 618 - 718 

8311001 Rušňovodič v železničnej doprave 628 - 728 100,0% 593 - 693 

8332003 Vodič údržby na cestnej 
infraštruktúre 

562 - 662 77,7% 466 - 566 

8312001 Pracovník riadenia železničnej 
dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, 
dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár) 

434 - 534 100,0% 432 - 532 

8332004 Vodič špeciálneho nákladného 
motorového vozidla 

1 985 - 2 185 56,8% 402 - 502 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka 1 118 - 1 318 94,3% 317 - 417 

8322003 Vodič taxislužby 274 - 374 83,8% 232 - 332 

1324009 Riadiaci pracovník (manažér) v 
poštových službách 

217 - 317 100,0% 218 - 318 

8322001 Vodič osobného motorového 
vozidla 

1 871 - 2 071 54,7% 160 - 260 

3119001 Dispečer, výpravca v železničnej 
doprave 

189 - 289 100,0% 159 - 259 

5230004 Pokladník a predavač lístkov vo 
verejnej osobnej doprave 

132 - 232 100,0% 131 - 231 

4323001 Administratívny pracovník v 
železničnej doprave 

135 - 235 100,0% 111 - 211 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby sa v najbližších 

rokoch očakáva v zamestnaní 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, pričom ide o sektorovo 

špecifické zamestnanie. Sektor doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2025 dodatočne 

potrebovať približne 5 604 - 6 604 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude 

potrebné doplniť celkovo v SR 9 264 - 11 264 zamestnancov, pričom 55 % pracovných príležitostí 

vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým 

do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 8331001 Vodič autobusu, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná 

potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 955 - 2 155 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné 

doplniť približne 1 856 - 2 056 osôb. 

2.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, 

pričom ide o nasledovné divízie: Telekomunikácie, Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace 

služby, Informačné služby. 
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Najviac zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 

70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 6 % absolventov sa uplatní v 

sektore informačné technológie a telekomunikácie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde 

na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 

7902 Gymnázium. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore informačné technológie a 

telekomunikácie. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto 

sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 6,2% 5,4% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 5,7% 5,0% 

2675 Elektrotechnika – elektrické 
stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 8,8% 2,8% 

7612 Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 4,5% 2,5% 

2508 Informatika 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

391 1 196 - 1 396 64,0% 2,2% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 5,3% 1,9% 

2627 Telekomunikácie 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

184 348 - 448 44,7% 1,9% 

6284 Ekonomika a manažment 
podniku 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 907 4 226 - 4 426 7,4% 1,7% 

3799 Informačné a riadiace 
systémy 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 35,5% 1,4% 

2621 Automatizácia 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

294 687 - 787 23,1% 1,4% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore informačné technológie a telekomunikácie bude do roku 2025 

na úrovni približne 11 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2023 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore informačné technológie a 
telekomunikácie do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2023. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore informačné technológie a 
telekomunikácie do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor informačné technológie a telekomunikácie s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

2512001 Systémový programátor 2 975 - 3 175 6,1% 2 510 - 2 710 

3511003 Technik telekomunikačných služieb 
a infraštruktúry 

906 - 1 106 22,2% 838 - 938 

2514000 Aplikačný programátor 1 164 - 1 364 33,4% 422 - 522 

3511001 Technik prevádzky informačných 
technológií 

913 - 1013 22,1% 353 - 453 

2512002 Softvérový architekt, dizajnér 325 - 425 7,7% 308 - 408 

2421003 Projektový špecialista (projektový 
manažér) 

1 355 - 1 555 28,2% 250 - 350 

2511001 IT konzultant 0 15,9% 229 - 329 

3511002 Operátor klientskej podpory 
informačných a komunikačných technológií 

313 - 413 17,3% 226 - 326 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

2529003 Špecialista klientskej podpory a 
prevádzky informačných a komunikačných 
technológií 

229 - 329 6,6% 187 - 287 

2519001 IT tester 298 - 398 7,2% 184 - 284 

2511003 Analytik informačných a 
komunikačných technológií 

387 - 487 36,9% 109 - 209 

2511002 IT architekt, projektant 146 - 246 36,5% 31 - 131 

2529001 Špecialista bezpečnosti IT 24 - 124 53,2% 0 - 88 

2434000 Špecialista v oblasti predaja 
informačných a komunikačných technológií 

0 - 86 100,0% 0 - 82 

1223003 Riadiaci pracovník (manažér) 
výskumu a vývoja v informačných 
technológiách a telekomunikáciách 

0 - 90 27,3% 0 - 75 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2512001 Systémový programátor, pričom ide o sektorovo 

špecifické zamestnanie. Sektor informačné technológie a telekomunikácie bude do roku 2025 

dodatočne potrebovať približne 2 510 - 2 710 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto 

zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 975 - 3 175 zamestnancov, pričom 6 % pracovných 

príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, 

predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry, ktoré je špecifické pre tento 

sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 906 - 1 106 osôb, pričom v 

sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 838 - 938 osôb. 

2.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k 

sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, 

pričom ide o nasledovné divízie: Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, Pomocné 

činnosti finančných služieb a poistenia, Činnosti v oblasti nehnuteľností, Prenájom a lízing. 
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Najviac zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore 

študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 8 % absolventov sa uplatní v 

sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania 

príde na trh práce v roku 2025. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 

vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde 

na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa 

očakáva, že približne 5 % z nich sa uplatní v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. 

Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má 

vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 7,7% 7,7% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium 
na gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 4,8% 4,8% 

6271 Financie, bankovníctvo a 
investovanie 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

775 1 689 - 1 889 16,2% 2,8% 

6352 Obchod a podnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 6,2% 2,7% 

6301 Všeobecná ekonomika 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 9,7% 2,2% 

6835 Právo 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 469 3 665 - 3 865 6,9% 2,1% 

6284 Ekonomika a manažment 
podniku 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 907 4 226 - 4 426 6,9% 1,8% 

2683 Elektromechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

966 1 174 - 1 374 3,6% 1,2% 

7761 Sociálna práca 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

544 1 148 - 1 348 2,9% 1,2% 

7612 Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 1,8% 1,1% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bude do roku 2025 

na úrovni približne 14 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

3321001 Odborný pracovník pre predaj 
poistných produktov a služieb 

1 902 - 2 102 53,7% 1 870 - 2 070 

2412001 Finančný poradca 1 404 - 1 604 78,4% 1 414 - 1 614 

2413014 Špecialista pre predaj poistných 
produktov a služieb 

933 - 1 133 61,8% 916 - 1 116 

4211003 Poradca klientov, predajca 
bankových produktov pri priehradkách 

327 - 427 71,3% 326 - 426 

5153002 Správca bytových, 
administratívnych a priemyselných objektov 

632 - 732 70,5% 250 - 350 

1439004 Riadiaci pracovník(manažér) pre 
správu nehnuteľností 

119 - 219 50,8% 78 - 178 

4211002 Pracovník podpory predaja, 
servisný pracovník vo finančníctve 

41 - 141 100,0% 71 - 171 

3312001 Odborný poradca, predajca 
bankových produktov a služieb 

20 - 120 97,6% 18 - 118 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

1346001 Riadiaci pracovník (manažér) 
v bankovníctve 

17 - 117 100,0% 13 - 113 

2412002 Poradca a predajca bankových 
produktov a služieb pre segment stredných 
klientov a mikropodnikateľov 

0 - 100 51,3% 1 - 101 

2413001 Špecialista pre podporu obchodu 
vo finančníctve 

1 - 101 100,0% 1 - 101 

3334000 Realitný maklér 61 - 161 100,0% 0 - 99 

3321005 Odborný pracovník pre správu 
poistných zmlúv 

0 - 90 50,1% 0 - 90 

3321002 Odborný pracovník pre podporu 
obchodu v poisťovníctve 

0 - 89 21,3% 0 - 89 

4211004 Pracovník pri priehradke 
v poisťovníctve 

0 - 97 100,0% 0 - 88 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa 

v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov 

a služieb, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 870 - 2 070 osôb v tomto 

zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 902 - 2 102 

zamestnancov, pričom 54 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 2412001 Finančný poradca, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 404 - 1 604 osôb, pričom v sektore do roku 2025 

bude potrebné doplniť približne 1 414 - 1 614 osôb. 

2.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Sektor kultúra a vydavateľstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým 

počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné 

divízie: 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. Do sektora súčasne patrí trieda 
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72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, kam patria aj 

hvezdárne. 

Najviac zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov 

denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 absolventov denného 

štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore kultúra a 

vydavateľstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 

% zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 8213 Divadelné 

umenie. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 120 študentov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 215 - 315 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, 

pričom sa očakáva, že približne 64 % z nich sa uplatní v sektore kultúra a vydavateľstvo. Najviac 

absolventov príde na trh práce v roku 2022. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú 

vyštudovaný odbor vzdelania 8213 Divadelné umenie. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore kultúra a vydavateľstvo 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium 
na gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 1,3% 4,5% 

8213 Divadelné umenie 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

120 215 - 315 64,1% 2,7% 

7612 Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 1,3% 2,7% 

3917 Technické a informatické 
služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 1,8% 2,0% 

6209 Účtovníctvo 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

251 496 - 596 6,5% 2,0% 

7761 Sociálna práca 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

544 1 148 - 1 348 1,4% 2,0% 

2675 Elektrotechnika – elektrické 
stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 1,5% 1,8% 

7110 História 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

129 193 - 293 20,1% 1,8% 

2686 Mechanik elektronických 
zariadení 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 6,3% 1,8% 

6107 Filozofia 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

59 56 - 156 12,1% 1,7% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 

5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2021. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore kultúra a vydavateľstvo do roku 
2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor kultúra a vydavateľstvo s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

4411000 Knihovník 423 - 523 100,0% 372 - 472 

2166001 Grafický dizajnér (grafik) 682 - 782 26,4% 255 - 355 

2642006 Spravodajca 64 - 164 8,1% 78 - 178 

1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v 
oblasti kultúry 

131 - 231 70,9% 61 - 161 

9629004 Dozorca, zriadenec v kultúrnom 
zariadení 

71 - 171 85,6% 60 - 160 

3521003 Zvukár 268 - 368 32,2% 41 - 141 

5113005 Lektor, sprievodca v múzeu, 
galérii 

52 - 152 28,6% 39 - 139 

2655001 Herec 23 - 123 87,0% 25 - 125 

3433003 Konzervátor 1 - 101 71,0% 2 - 102 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

1431004 Riadiaci pracovník (manažér) 
divadla, kina 

1 - 101 34,5% 1 - 101 

3521006 Osvetľovač 0 - 96 64,4% 0 - 99 

3521009 Technik kamerových, 
obrazových, pomocných a pohybových 
zariadení a prístrojov (grip) 

0 - 96 51,9% 0 - 88 

1349007 Riadiaci pracovník (manažér) 
galérie a múzea 

0 - 89 83,6% 0 - 88 

3521021 Technik scény 0 - 88 9,8% 0 - 88 

3433002 Reštaurátor (okrem 
umeleckého) 

0 - 82 100,0% 0 - 88 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo sa v najbližších rokoch 

očakáva v zamestnaní 4411000 Knihovník, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor 

kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 372 - 472 osôb v tomto 

zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 423 - 523 

zamestnancov, pričom 100 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 2166001 Grafický dizajnér (grafik), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 682 - 782 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude 

potrebné doplniť približne 255 - 355 osôb. 

2.2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Sektor vzdelávanie, výchova a šport patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o 

nasledovné divízie: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti členských 

organizácií. 

Najviac zamestnancov v sektore vzdelávanie, výchova a šport malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. V školskom roku 2018/2019 v tomto 

odbore neštudoval ani jeden študent denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa 
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do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 13 % zamestnancov tohto sektora 

má vyštudovaný odbor vzdelania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7611 Učiteľstvo pre 1. 

stupeň ZŠ. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden študent denného štúdia, 

resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh 

práce. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7611 Učiteľstvo pre 

1. stupeň ZŠ. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 74,8% 12,8% 

7611 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 86,8% 7,9% 

6161 Katolícka teológia 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

283 172 - 272 90,6% 3,2% 

7649 Učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

3 525 1 876 - 2 076 66,1% 2,4% 

7536 Predškolská a elementárna 
pedagogika 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

898 2 020 - 2 220 67,3% 1,5% 

7501 Pedagogika 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

166 300 - 400 40,5% 1,4% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium 
na gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 4,4% 1,2% 

6490 Kuchár, čašník; kuchárka, servírka 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 10,2% 1,1% 

7615 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov pre II. stupeň ZŠ 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 85,0% 1,0% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 3,6% 1,0% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore vzdelávanie, výchova a šport bude do roku 2025 na úrovni 

približne 31 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore vzdelávanie, výchova a šport do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore 

vzdelávanie, výchova a šport sa očakáva v roku 2024. 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport, pričom obsahuje aj informácie o 

celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR 

do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor vzdelávanie, výchova a šport s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2342001 Učiteľ v materskej škole 3 044 - 3 244 81,4% 1 650 - 1 850 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

2359005 Vychovávateľ (okrem 
vychovávateľa pre deti so špeciálnymi 
potrebami) 

1 882 - 2 082 50,6% 1 088 - 1 288 

2330001 Učiteľ strednej odbornej 
školy 

660 - 760 100,0% 657 - 757 

2359001 Pedagogický asistent 699 - 799 40,6% 650 - 750 

2341002 Učiteľ základnej školy 901 - 1 101 100,0% 568 - 668 

2320001 Majster odbornej výchovy 576 - 676 100,0% 558 - 658 

2310001 Profesor 426 - 526 100,0% 406 - 506 

2352002 Učiteľ osôb so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

423 - 523 81,5% 350 - 450 

2341001 Učiteľ základnej umeleckej 
školy 

385 - 485 100,0% 318 - 418 

2310002 Docent 306 - 406 100,0% 290 - 390 

5153006 Školník 317 - 417 85,7% 279 - 379 

2359003 Špeciálny pedagóg 276 - 376 39,0% 175 - 275 

2310003 Odborný asistent vysokej 
školy 

130 - 230 100,0% 130 - 230 

1345004 Riaditeľ školy 300 - 400 100,0% 111 - 211 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa v najbližších 

rokoch očakáva v zamestnaní 2342001 Učiteľ v materskej škole. Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 650 - 1 850 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 

2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 3 044 - 3 244 zamestnancov, pričom 81 

% pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z 

trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.   

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami), ktoré 

je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 882 

- 2 082 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 088 - 1 288 osôb. 
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2.2.22 Sektor verejné služby a správa 

Sektor verejné služby a správa patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším 

počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú 

divíziu: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. 

Najviac zamestnancov v sektore verejné služby a správa malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 

7761 Sociálna práca. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 544 študentov denného 

štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 148 - 1 348 absolventov denného štúdia z tohto 

odboru vzdelania, pričom približne 51 % absolventov sa uplatní v sektore verejné služby a správa. 

Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 7 % 

zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6835 Právo. V školskom 

roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 469 študentov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh 

práce celkovo 3 665 - 3 865 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, 

že približne 59 % z nich sa uplatní v sektore verejné služby a správa. Najviac absolventov príde na trh 

práce v roku 2022. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6835 

Právo. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore verejné služby a správa 

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom 
roku 2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7761 Sociálna práca 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

544 1 148 - 1 348 51,4% 6,9% 

6835 Právo 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 469 3 665 - 3 865 59,1% 5,7% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 13,1% 4,3% 

7761 Sociálna práca 
tretí stupeň vysokoškolského štúdia – 
doktorandské 

43 8 - 108 54,4% 2,9% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium 
na gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 7,4% 2,4% 

6284 Ekonomika a manažment 
podniku 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 907 4 226 - 4 426 17,4% 1,5% 

7501 Pedagogika 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

166 300 - 400 34,6% 1,5% 

6301 Všeobecná ekonomika 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 19,3% 1,4% 

6352 Obchod a podnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 9,3% 1,3% 

7612 Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

0 0 5,8% 1,2% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore verejné služby a správa bude do roku 2025 na úrovni približne 

26 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore verejné služby a správa do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore verejné 

služby a správa sa očakáva v roku 2025. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore verejné služby a správa do roku 
2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore verejné služby a správa, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor verejné služby a správa s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

3411003 Odborný právny pracovník na súde 808 - 908 46,2% 802 - 902 

2619009 Vyšší súdny úradník 596 - 696 13,9% 570 - 670 

2411010 Kontrolór obce, samosprávneho 
kraja 

338 - 438 78,3% 338 - 438 

3352004 Kontrolór daní 291 - 391 100,0% 291 - 391 

3352001 Správca daňovej agendy 276 - 376 100,0% 277 - 377 

3333005 Odborný pracovník v oblasti 
sprostredkovateľských a informačno-
poradenských služieb 

271 - 371 100,0% 262 - 362 

2612001 Sudca, predseda senátu 209 - 309 41,5% 209 - 309 

4419002 Pracovník vyhodnocovania dôb 
poistenia 

212 - 312 52,5% 201 - 301 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

3359004 Odborný pracovník verejnej správy 
pre všeobecnú vnútornú správu 

197 - 297 89,7% 181 - 281 

5413001 Strážny pracovník väzenskej služby 171 - 271 37,1% 149 - 249 

3359013 Odborný pracovník verejnej správy 
pre správu majetku 

185 - 285 100,0% 133 - 233 

2635003 Špecialista na výkon opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí 

143 - 243 33,8% 131 - 231 

3257003 Inšpektor práce 122 - 222 90,8% 121 - 221 

5419003 Horský záchranár 118 - 218 37,5% 106 - 206 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore verejné služby a správa sa v najbližších rokoch 

očakáva v zamestnaní 3411003 Odborný právny pracovník na súde, pričom ide o sektorovo špecifické 

zamestnanie. Sektor verejné služby a správa bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 802 - 

902 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 

808 - 908 zamestnancov, pričom 46 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných 

síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 2619009 Vyšší súdny úradník, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 596 - 696 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude 

potrebné doplniť približne 570 - 670 osôb. 

2.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor administratíva, ekonomika, manažment patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom 

s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide 

o nasledovné divízie: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 

Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. 

Najviac zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment malo v roku 2019 

vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 

70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 - 35 879 

absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 8 % absolventov sa uplatní v 
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sektore administratíva, ekonomika, manažment. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na 

trh práce v roku 2025. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 

Gymnázium. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná 

akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do 

roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 - 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru 

vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto 

sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou) 

70 427 33 879 - 35 879 8,2% 7,1% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 5,9% 5,0% 

6209 Účtovníctvo 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

251 496 - 596 38,8% 3,0% 

6352 Obchod a podnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 7,8% 2,9% 

6271 Financie, 
bankovníctvo a 
investovanie 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

775 1 689 - 1 889 16,8% 2,5% 

6284 Ekonomika a 
manažment podniku 

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 907 4 226 - 4 426 9,2% 2,1% 

6835 Právo 
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – 
magisterské, inžinierske a doktorské 

1 469 3 665 - 3 865 7,7% 2,0% 

3917 Technické 
a informatické služby 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

811 741 - 841 6,0% 1,7% 

6301 Všeobecná 
ekonomika 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

0 0 7,7% 1,5% 

2466 Mechanik opravár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

224 205 - 305 2,3% 1,4% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2025 na 

úrovni približne 13 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment, pričom obsahuje aj 

informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho 

dopytu v SR do roku 2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor administratíva, ekonomika, manažment s najvyššou 
dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

4311999 Administratívny pracovník v 
účtovníctve 

2 635 - 2 835 39,6% 316 - 416 

2411002 Špecialista účtovník 1 390 - 1 590 94,4% 216 - 316 

4222001 Pracovník zákazníckeho 
centra (kontaktného) 

450 - 550 26,9% 207 - 307 

3313002 Odborný pracovník 
kalkulácií, cien a nákladov 

344 - 444 100,0% 173 - 273 

4226000 Recepčný (okrem 
hotelového) 

545 - 645 38,1% 171 - 271 

2611002 Advokát 180 - 280 100,0% 158 - 258 

2421003 Projektový špecialista 
(projektový manažér) 

1 355 - 1 555 28,2% 144 - 244 

3313004 Odborný pracovník v oblasti 
účtovníctva (okrem mzdového) 

1 313 - 1 513 100,0% 128 - 228 

1211002 Riadiaci pracovník (manažér) 
v oblasti účtovníctva a financovania 

874 - 974 55,3% 100 - 200 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel nahradzujúceho 
dopytu  v SR  

v období  
do roku 2025 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  

v sektore   
v období  

do roku 2025 

3313001 Odborný pracovník mzdovej 
agendy (mzdový účtovník) 

1 286 - 1 486 100,0% 85 - 185 

4313000 Administratívny pracovník v 
oblasti mzdového účtovníctva 

785 - 885 63,9% 62 - 162 

2421001 Špecialista optimalizácie 
procesov 

213 - 313 34,2% 50 - 150 

1120002 Výkonný riaditeľ 1 332 - 1 532 43,6% 36 - 136 

4110000 Všeobecný administratívny 
pracovník 

4 524 - 4 724 61,1% 32 - 132 

3343000 Odborný administratívny 
asistent 

485 - 585 100,0% 32 - 132 

1219006 Riadiaci pracovník (manažér) 
prevádzkového úseku 

623 - 723 67,6% 27 - 127 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa v 

najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve, pričom ide 

o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2025 

dodatočne potrebovať približne 316 – 416 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní 

bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 635 - 2 835 zamestnancov, pričom 50 % pracovných príležitostí 

vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým 

do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 2411002 Špecialista účtovník, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 390 - 1 590 osôb, pričom v sektore do roku 2025 

bude potrebné doplniť približne 216 – 316 osôb. 

2.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

 

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s 

priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide 

o nasledovné divízie: Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 

Sociálna práca bez ubytovania.  

Najviac zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby malo v roku 2019 vyštudovaný študijný 

odbor vzdelania 5141 všeobecné lekárstvo. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 
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6 888 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 4 705 - 4 905 absolventov 

denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 86 % absolventov sa uplatňuje v sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 

2021. Približne 13 % zamestnancov tohto sektora má ukončené vzdelanie v doktorskom študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore 5141 všeobecné lekárstvo.  

Druhým kľúčovým odborom v sektore je v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v 

študijnom odbore 5602 ošetrovateľstvo, ktorým nadobúdajú študenti odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania sestra. V akademickom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 3 080 

študentov denného štúdia (z toho 2 917 študentov formou vyššieho odborného vzdelania a/alebo 

prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 163 študentov formou vysokoškolského vzdelania druhého 

stupňa). 

 

V období rokov 2020 – 2025 vstúpi na trh práce celkovo 2 550 – 2 850 absolventov denného štúdia 

spomínaného študijného odboru vzdelania (z toho 2 304 – 2504  absolventov vyššieho odborného 

vzdelania a/alebo prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 246 – 346 absolventov vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa), pričom sa očakáva, že približne 94 % z nich sa uplatňuje v sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby. Najviac absolventov vstúpi na trh práce v roku 2021. Približne 15 % 

zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný študijný odbor 5602 ošetrovateľstvo. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

Kód a názov odboru 
vzdelania  

Stupeň vzdelania  

Počet 
žiakov/študentov   

v odbore v školskom 
roku 2018/2019  

Počet absolventov 
prichádzajúcich   

na trh práce v SR   
v rokoch   

2020 - 2025  

Podiel absolventov 
pracujúcich   

v sektore v roku 
2019  

z celkového počtu 
absolventov odboru  

Podiel 
zamestnaných   
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných   
v sektore v roku 

2019  

5141 Všeobecné 
lekárstvo  

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské  

6 888  4 705 - 4 905  85,7%  13,3%  

5602 Ošetrovateľstvo  
vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené 
absolutóriom)  a/alebo prvý stupeň vysokoškolského 
štúdia - bakalárske  

2 917  2 304 - 2 504  94,2%  7,7%  

5301 Ošetrovateľka 
(všeobecná sestra)  

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou)  

0  0  80,0%  7,1%  

5356 Zdravotnícky 
asistent  

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou)  

3 074  950 – 1 050  79,3%  6,3%  

5602 Ošetrovateľstvo  
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské  

163  246 - 346  78,5%  5,7%  

5371 Sanitár  
stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; 
záverečné vysvedčenie)  

0  0  87,1%  4,1%  

7761 Sociálna práca  
druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, 
inžinierske a doktorské  

544  1 148 - 1 348  14,4%  2,5%  

5602 Ošetrovateľstvo  tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské  1  0 - 50  74,8%  1,3%  

5308 Zdravotnícky 
laborant  

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou)  

581  305 - 405  80,3%  1,3%  
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7902 Gymnázium  
úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na 
gymnáziu ukončené maturitou)  

70 427  33 879 - 35 879  3,0%  1,2%  

5356 Praktická sestra   
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej 
odbornej škole ukončené maturitou)  

0  1 070 – 1 270  0  0  

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bude do roku 2025 na úrovni 

približne 38 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2021. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne 
služby do roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2020. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore zdravotníctvo, sociálne služby do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne služby, pričom obsahuje aj informácie o 

celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR 

do roku 2025. V prípade sestry pracujúcej v ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú evidovaní veľkí 

zamestnávatelia v SR prevádzkujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť s potrebou pracovných síl 

v rámci iného sektora. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor zdravotníctvo, sociálne služby s najvyššou dodatočnou 
potrebou pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

5321001 Opatrovateľ v zariadení pre 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím 

4 166 - 4 366 26,9% 3 840 - 4 040 

3221001 Ambulantná sestra26 1 755 - 1 955 42,0% 1 749 - 1 949 

 
 

26 termín Ambulantná sestra je v súlade s aktuálne platnou štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08,  

v praxi vystihuje sestru pracujúcu v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, 
špecialistka vo vnútornom lekárstve, 
špecialistka v odboroch chirurgie27 

1 612 - 1 812 44,2% 1 612 - 1 812 

3256001 Zdravotnícky asistent bez 
špecializácie 

1 177 - 1 377 13,3% 1 156 - 1 356 

5312000 Pomocný vychovávateľ 1 193 - 1 393 35,2% 1 046 - 1 246 

5329001 Sanitár 863 - 963 100,0% 877 - 977 

2221014 Sestra bez špecializácie 792 - 892 39,6% 772 - 872 

2635001 Sociálny pracovník 639 - 739 12,0% 532 - 632 

3221002 Sestra v zariadení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a v 
zariadení sociálnych služieb 

456 - 556 47,3% 430 - 530 

2261001 Zubný lekár bez špecializácie 422 - 522 40,2% 422 - 522 

2221012 Sestra špecialistka v intenzívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých 

365 - 465 48,4% 365 - 465 

5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb 
so zdravotným postihnutím v domácnosti, 
v teréne 

1 979 - 2 179 83,9% 365 - 465 

2211003 Lekár bez špecializácie 346 - 446 50,9% 344 - 444 

1342001 Riadiaci zdravotnícky pracovník - 
lekár 

396 - 496 76,5% 321 - 421 

3412002 Odborný pracovník v oblasti 
sociálnej starostlivosti o staršie osoby 

400 - 500 33,5% 296 - 396 

8322004 Vodič sanitného motorového 
vozidla 

390 - 490 40,5% 293 - 393 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa v najbližších 

rokoch očakáva v zamestnaní 5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor zdravotníctvo, 

sociálne služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 3 840 - 4 040 osôb v tomto 

zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 4 166 - 4 366 

zamestnancov, pričom 27 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. 

odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

 
 

27 termín Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie je 

v súlade s aktuálne platnou štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08, v praxi vystihuje sestru so 

špecializáciou v špecializačnom odbore starostlivosť o dospelých 
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Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 3221001 Ambulantná sestra28, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude 

dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 755 - 1 955 osôb, pričom v sektore do roku 2025 

bude potrebné doplniť približne 1 749 - 1 949 osôb. 

2.2.25 Sektor remeslá a osobné služby 

Sektor remeslá a osobné služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným 

počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné 

divízie: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 

Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. 

Najviac zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby malo v roku 2019 vyštudovaný odbor 

vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto 

odbore študovalo 5 166 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 3 213 - 3 

413 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3 % absolventov sa uplatní 

v sektore remeslá a osobné služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh 

práce v roku 2020. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2675 

Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6456 Kaderník. V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 2 081 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde 

na trh práce celkovo 713 - 813 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa 

očakáva, že približne 9 % z nich sa uplatní v sektore remeslá a osobné služby. Najviac absolventov príde 

na trh práce v roku 2025. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 

6456 Kaderník. 

 
 

28 termín Ambulantná sestra je v súlade s aktuálne platnou štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08, 

konkrétne 3221001  Ambulantná sestra. 
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 Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 
2025 a ich uplatnenie v sektore remeslá a osobné služby 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 
Počet žiakov/študentov  

v odbore v školskom roku 
2018/2019 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
do roku 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 2019 
z celkového počtu 

absolventov odboru 

Podiel zamestnaných  
s absolvovaným 

odborom vzdelania  
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 2019 

2675 Elektrotechnika – 
elektrické stroje a prístroje 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

5 166 3 213 - 3 413 3,2% 6,9% 

6456 Kaderník 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

2 081 713 - 813 8,6% 5,6% 

2672 Mechanik elektronik 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou; 
bývalé SOU) 

0 0 2,1% 5,1% 

6323 Hotelová akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

1 0 - 54 3,7% 4,2% 

2686 Mechanik 
elektronických zariadení 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 7,3% 3,6% 

4576 Mechanizátor rastlinnej 
výroby 

stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 6,5% 3,4% 

2968 Mäsiar údenár 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

0 0 17,3% 3,3% 

2464 Strojný mechanik 
stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ 
(vyučenie) 

419 366 - 466 2,2% 3,1% 

6317 Obchodná akadémia 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

10 632 5 546 - 6 546 0,5% 2,9% 

6352 Obchod a podnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na 
strednej odbornej škole ukončené maturitou) 

776 522 - 622 1,2% 2,9% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 
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Celková dodatočná potreba v sektore remeslá a osobné služby bude do roku 2025 na úrovni približne 

9 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020. 

 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby do 
roku 2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku 

odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť 

v roku 2020. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021. 
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 Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore remeslá a osobné služby do roku 
2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou 

potrebou pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby, pričom obsahuje aj informácie o celkovej 

dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 

2025. 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach 
špecifických pre sektor remeslá a osobné služby s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl do roku 2025 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

5414005 Pracovník fyzickej ochrany 
majetku (strážnik) 

6 258 - 7 258 85,5% 4 722 - 5 722 

5414008 Pracovník fyzickej ochrany 
pultu centralizovanej ochrany (člen 
zásahovej skupiny) 

200 - 300 37,2% 195 - 295 

5141000 Kaderník 213 - 313 100,0% 180 - 280 

8157000 Operátor zariadenia v práčovni 
a čistiarni 

389 - 489 51,2% 116 - 216 

5163002 Organizátor pohrebov 
(obradník, aranžér) 

131 - 231 36,6% 71 - 171 

5153003 Údržbár 4 794 - 4 994 60,9% 43 - 143 

5414007 Pracovník fyzickej ochrany 
strediska registrácie poplachov 
(operátor) 

29 - 129 60,7% 20 - 120 
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Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná potreba 
pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu  v SR  
v období  

do roku 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore   
v období  

do roku 2025 

5414002 Vedúci výkonu fyzickej ochrany 
(strážna služba) 

12 - 112 81,4% 7 - 107 

1349002 Riadiaci pracovník (manažér) v 
oblasti strážnych a detektívnych služieb 
(vedúci detektív) 

9 - 109 18,7% 5 - 105 

5414001 Inšpektor výkonu fyzickej 
ochrany (strážna služba) 

10 - 110 86,6% 5 - 105 

9121004 Pracovník zberu zákaziek na 
pranie, žehlenie a chemické čistenie 

95 - 195 69,9% 0 - 99 

8322005 Vodič pohrebného 
motorového vozidla 

132 - 232 33,9% 0 - 97 

9112000 Upratovačka 11 558 - 13 558 95,5% 0 - 88 

5414004 Vedúci zmeny fyzickej ochrany 
(strážna služba) 

0 - 97 86,7% 0 - 88 

9629005 Vrátnik 4 540 - 4 740 91,8% 0 - 87 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby sa v najbližších rokoch 

očakáva v zamestnaní 5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), pričom ide o sektorovo 

špecifické zamestnanie. Sektor remeslá a osobné služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať 

približne 4 722 - 5 722 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné 

doplniť celkovo v SR 6 258 - 7 258 zamestnancov, pričom 85 % pracovných príležitostí vznikne v 

dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do 

starobného dôchodku. 

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je 

zamestnanie 5414008 Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej 

skupiny), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR 

na úrovni 200 - 300 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 195 - 295 

osôb. 
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3. AKTIVITA Č. 3 IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK 

ZAMESTNÁVATEĽOV A STRATEGICKÝCH ÚLOH 

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ 

CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU 

PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA 

Revízia a tvorba NŠZ sa v sledovanom období niesla v znamení zaznamenávania inovačných zmien 

a technologického pokroku v rôznych oblastiach hospodárskeho života. Zmena požiadaviek na 

odborné vedomosti a odborné zručnosti vo vybraných zamestnaniach národného hospodárstva bola 

obzvlášť intenzívna pri potrebe ovládania digitálnych zručností – v nadväznosti na rôzne typy 

alebo formy výrob, prevádzok, organizácie práce či výskumu. Využívanie digitálnych nástrojov - 

komplexné analýzy a využívanie dát nachádza v súčasnosti uplatnenie v mnohých oblastiach 

(donedávna možno aj nemysliteľných).  

Tento trend je však stále ešte len veľmi pozvoľný, pričom dôležitým elementom sú práve ľudské zdroje, 

ktoré častokrát nemajú dostatočné zručnosti na využívanie digitálnych nástrojov v podnikoch 

a organizáciách. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že niektoré firmy zatiaľ iba dosť v nízkej 

miere podporujú investície do inovácií a nehmotných aktív29. 

I tak je možné konštatovať, že vzhľadom na 6 priorít EK30, ktoré sa týkajú ambicióznych cieľov v oblasti 

životného prostredia31, digitálnych zručností32, trhu práce a investičného prostredia33, postavenia 

a presadzovania hodnôt EÚ vo svete34, smerovanie výskumu a investícií do inovácií v jednotlivých 

oblastiach priemyslu národného hospodárstva  pokračuje s cieľom nielen dodržať záväzky voči EÚ, ale 

zvýšiť aj konkurencieschopnosť podnikov a organizácií v Slovenskej republike a pretransformovať 

stagnujúce tendencie sektorov. 

 
 

29 patentov, softvérov a pod. 
30 EURÓPSKA KOMISIA. 6 priorít Komisie na roky 2019 - 2024 [online]. 2019.[cit. 2020-12-30]. Dostupné na internete: Priority 
Európskej komisie | Európska komisia (europa.eu) 
31 Európsky ekologický dohovor 
32 Európa pripravená na digitálny vek 
33 Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí 
34 Silnejšia Európa vo svete, Podpora európskeho spôsobu života, Nový impulz pre európsku demokraciu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk
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Zamestnávatelia v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým zisťujú, že digitálne technológie umožnili 

veľkej časti národného hospodárstva a nadväzne na to aj spoločnosti ako takej fungovať v relatívne 

normálnom režime a tieto poznatky v súčasnosti už postupne zapracovávajú aj do požiadaviek na 

vybrané zamestnania.  

Je samozrejme nevyhnuté, aby inovačné úsilie súkromného sektora podporila vláda a politické 

rozhodnutia umožnili venovať sa výraznejšie oblastiam výskumu a vývoja a využívaniu digitálnych 

nástrojov v čo najvyššej možnej miere, vrátane spolupráce, zdieľania a využívania výsledkov výskumu 

a využívaných inovácií zo zahraničia.  

V nasledujúcich kapitolách sú zosumarizované zmeny v garantovaných NŠZ za 24 sektorových rád, a to 

nielen v rámci počtov, ale v prípade ich tvorby/revízie, aj v aktuálnych požiadavkách na výkon 

zamestnaní, ktoré sa v sledovanom období realizovali a rovnako je predkladaná aj sumarizácia 

zásadných oblastí, ktoré determinovali využívanie inovácií a ich dosah na vybrané zamestnania. 

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

Aj počas tohto obdobia (od 18. októbra 2020 do 17. januára 2021) boli zrealizované mnohopočetné 

zmeny v garanciách NŠZ vybraných sektorových rád. Išlo o nasledujúce, sektorovými radami schválené, 

aktivity:  

1. doplnenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ, 

2. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamu garantovaných NŠZ, 

3. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ a 

4. premenovanie názvov NŠZ. 

Tieto skutočnosti sa prerokovávali a odsúhlasovali najmä na šiestych rokovaniach sektorových rád. 

Bližšie informácie k zmenám sú uvedené nižšie.  

3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ 

V sledovanom období sa pri vybraných garantovaných NŠZ realizovali nasledujúce zmeny: 

▪ v rámci priradeného NŠZ sa vymenil autor alebo 
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▪ ku tvorbe/revízii nepriradeného NŠZ sa prihlásil autor. 

Iba v zopár prípadoch sa k autorstvu jedného NŠZ prihlásili a tvorbu/revíziu zrealizovali/budú 

realizovať viacerí autori. Vo väčšine prípadov je k jednému garantovanému NŠZ priradený iba jeden 

autor. V Informáciách tajomníkov za jednotlivé sektorové rady sa nachádzajú podrobnejšie informácie 

o priradených autoroch, pričom väčšinou sú uvádzané dva zoznamy, a to: 

1. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým je priradený autor35 a 

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

3.1.2 Zhrnutie presunov garancií NŠZ  

V sledovanom období nedošlo k žiadnym presunom garancií NŠZ medzi sektorovými radami, ktoré by 

si ich do predkladania správy PS 8 aj odsúhlasili.  

3.1.3 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

Kým v predchádzajúcom období bolo odsúhlasených 7 návrhov na zrušenie garantovaných NŠZ vo 

vybraných sektorových radách, v tomto období išlo iba o jeden NŠZ, ktorý bol zrušený – konkrétne viď 

nasledujúca tabuľka. 

  

 
 

35 a ak je vytvorená, tak i pracovná skupina 
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 Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 

P. 
č.  Garantujúca sektorová rada Názov NŠZ 

SK ISCO-
08 

Úroveň 
SKKR 

Dôvod 
zrušenia 

Zverejnený NŠZ v 
IS 

1 Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport Športový funkcionár 3422003 
 2 Je to funkcia. Nie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.1.4 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ 

Do štruktúry garantovaných NŠZ boli v sledovanom období zaradené nové návrhy iba z jednej sektorovej rady. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím 

(schválených 10 nových NŠZ) išlo o zníženie, keďže odsúhlasené boli iba tri NŠZ (viď nasledujúca tabuľka). 

 Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do ich garancie v sledovanom období 

P. č.  SK ISCO-08 

Názov NŠZ Garantujúca sektorová rada 

Odsúhlasené 
sektorovou 
radou 

1  Filmový architekt Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo Áno 

2  Vedúci výpravy Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo Áno 

3  Umelecký grafik Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo Áno 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.1.5 Návrhy na premenovanie NŠZ 

Aj v tomto období boli niektoré názvy garantovaných NŠZ upravované a zmeny boli odsúhlasované metodikmi Realizačného tímu SRI a následne aj členmi 

dotknutých sektorových rád. 
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Kým v predchádzajúcom období bolo takýchto zmien 10, v sledovanom období išlo už o 14 schválených návrhov. Najviac zmien schválila Sektorová rada pre 

vodu, odpad a životné prostredie (4). 

 Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 
P. 
č.  

Pôvodný názov NŠZ Nový zmenený názov NŠZ Garantujúca sektorová rada 

Pôvodný NŠZ 
bol 
zverejnený v 
IS 

1 
Umelecký knihár Knihár 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel Áno 

2 Skúšobný technik elektrotechnických zariadení Skúšobný technik elektronických zariadení Sektorová rada pre elektrotechniku Áno 

3 
Technik vyraďovania jadrových zariadení Technik likvidácie jadrového odpadu 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu Nie 

4 Chemik kvantovej chémie Teoretický a počítačový chemik Sektorová rada pre chémiu a farmáciu Nie 

5 
Maliar Maliar, Tapetár 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu Áno 

6 
Technik v odevnej a textilnej výrobe Technik textilnej a odevnej výroby 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože Áno 

7 Pracovník väzenskej služby - čakateľ Príslušník väzenskej služby - čakateľ Sektorová rada pre verejné služby a správu Áno 

8 Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a 
čerpacích staníc 

Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a 
čerpacích staníc 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 
prostredie 

Áno 

9 Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd Vzorkár pre odber vôd Áno 

10 Laborant pitných a odpadových vôd Laborant pre analýzu vôd Áno 

11 Strojník pre obsluhu čistiarní odpadových vôd Strojník vodohospodárskych zariadení Nie 

12 Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej 
starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve 

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej 
starostlivosti v pôrodnej asistencii 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne 
služby 

Áno 

13 Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej 
asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a 
komunite 

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej 
asistencii v rodine a komunite Áno 

14 Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre 
starších ľudí Riaditeľ zariadenia pre seniorov Nie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.1.6 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

Vyššie uvedená aktivita prebehla u dvoch sektorových rád. Zlúčili sa dva NŠZ do jedného. Odsúhlasené 

zmeny sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke. V oboch prípadoch išlo aj o úpravu 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 spolu iba o 4 NŠZ, ktoré do zlučovania vstúpili.  
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 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 Garantujúca sektorová rada 

1 7131002 Tapetár 

Maliar 
Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 2 7131001 Maliar, Tapetár 

3 8189006 Strojník pre obsluhu čistiarní odpadových vôd 
Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a 

čerpacích staníc Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie 

4 8189005 Strojník vodohospodárskych zariadení 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.1.7 Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ 

V sledovanom období nebola evidovaná a odsúhlasená zmena, pri ktorej by došlo k rozdeleniu jedného 

NŠZ do dvoch alebo viacerých garantovaných NŠZ. 

3.1.8 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ 

V rámci sumarizácie počtu garantovaných NŠZ za sledované obdobie je možné konštatovať, že väčšina 

sektorových rád nezmenila počty v garantovaných NŠZ (niektoré z nich ale premenovala). Podrobná 

tabuľka je uvedená v Aktivite č. 1 s názvom: „Sumárne zhodnotenie zmien počtu garantovaných NŠZ 

za jednotlivé sektorové rady“. Počet garantovaných NŠZ sa oproti minulému obdobiu nezmenil. 

V nasledujúcom grafe sa uvádza jeho podielové zastúpenie (1 969) v jednotlivých sektorových radách 

a pri počte je zároveň uvedený aj % podiel z celkového počtu všetkých garantovaných NŠZ. K zmenám 

došlo iba u nasledujúcich sektorových rád: 

1. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie (-1 NŠZ), 

2. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (-1 NŠZ),  

3. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (+3 NŠZ) a 

4. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (-1 NŠZ). 
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 Rozdelenie počtu všetkých garantovaných NŠZ do jednotlivých sektorových rád 
s vyjadrením % podielu na celkovom počte NŠZ 

 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 
8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 
-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - 
Sektorová rada pre kultúru a 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 10. 1. 2021 

 

 

  

75; 4%
51; 3%

53; 3%

54; 3%

68; 3%

32; 2%

45; 2%

50; 3%

61; 3%

60; 3%

34; 2%

78; 4%

57; 3%

78; 4%

86; 4%

107; 5%55; 3%
89; 5%

159; 8%

75; 4%

171; 9%

110; 6%

238; 12%

83; 4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



   
 

362 
 

3.2 Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ 

3.2.1 Zmeny položiek v štruktúre NŠZ 

V súvislosti s riešením návrhov a pripomienok (z predchádzajúceho obdobia) od autorov a členov 

pracovných skupín v rámci tvorby/revízie NŠZ sa Realizačný tím SRI konkrétnejšie zaoberal dvoma 

oblasťami, konkrétne išlo o: 

1. všeobecné kľúčové kompetencie v rámci kompetenčného modelu a  

2. postup práce v rámci profilu práce. 

 Aktivity v oblasti položky – Všeobecné kľúčové kompetencie 

Ako jediná oblasť v rámci kompetenčného modelu je priamo naviazaná na výšku úrovne SKKR, ktorá je 

stanovená pre celý NŠZ, bez možnosti jej úpravy (čo sa týka popisu), či jej zníženia úrovne pre vybrané 

NŠZ. Autorom a členom pracovných skupín niektorých sektorových rád popisy jednotlivých úrovní 

nevyhovovali – či už z pohľadu podrobných a konkrétnych požadovaných kompetencií alebo z pohľadu 

výšky úrovne. Návrhy na zmenu: 

1. možnosť znížiť úroveň SKKR pri všeobecných kľúčových kompetenciách (ďalej len „VKK“) tak, 

aby zodpovedala zameraniu NŠZ36.  

2. pokiaľ by mala úroveň SKKR pri VKK zostať rovnaká, odporúčajú zmeniť popisy tak, aby to 

reálne zodpovedalo existujúcemu stavu37. 

Realizačný tím SRI posúdil stav, možnosti a metodicky navrhol nasledujúci postup riešenia: 

1. Sumarizácia návrhov na zmenu v jednotlivých oblastiach VKK od autorov/členov PS pri 

tvorbe/revízii NŠZ a rozdelenie návrhov ku konkrétnym oblastiam VKK. 

2. Zhodnotenie návrhov metodikmi Realizačného tímu SRI a uvedenie základného stanoviska 

k jednotlivým návrhom.  

 
 

36 Ide o technicky ladené NŠZ, administratívne NŠZ, zdravotnícke NŠZ, umelecké NŠZ a pod. Napríklad človek z ministerstva 
(administratíva), by mohol mať nižšie SKKR pre technické zručnosti.  
37 podľa ich názoru máloktorý zamestnanec na administratívnom poste vie vytvárať matematické modely, programovať, vyzná 
sa v zdravotníctve alebo v technologických analýzach  
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3. Oslovenie expertov zo sektorových rád (cez tajomníkov sektorových rád) s vyjadrením súhlasu 

a účasti v tíme, ktorý bude upravovať VKK. 

4. Príprava všeobecného usmernenia pre členov Expertného tímu na reformu kompetenčného 

modelu SRI – pracovnú skupinu na VKK v súvislosti s úpravou oblastí VKK. 

5. Organizácia rokovania pracovnej skupiny Expertného tímu, vrátane prípravy zadania úloh 

a stanovenia harmonogramu prác. 

6. Online stretnutie s pracovnou skupinou Expertného tímu. 

7. Revízia a úprava jednotlivých oblastí VKK v súlade so stanoveným harmonogramom. 

8. Priebežná komunikácia s členmi pracovnej skupiny, úprava a finalizácia čiastkových oblastí. 

9. Kompletizácia aktualizovanej verzie VKK. 

Za sledované obdobie sa uskutočnili nasledujúce aktivity: 

1. Tajomníci zosumarizovali za svoje sektorové rady všeobecné i konkrétne pripomienky od 

autorov a členov pracovných skupín v súvislosti s jednotlivými oblasťami VKK za vybrané NŠZ38. 

2. Zosumarizované návrhy preposlali metodikovi Realizačného tímu SRI. Ich upravené znenie sa 

nachádza v prílohe č. 36. 

3. Návrhy metodik rozdelil do jednotlivých oblastí VKK a posúdil ich opodstatnenosť. 

4. V jednotlivým oblastiam VKK uviedol svoje stanovisko39 a odporúčanie členom Expertného 

tímu. 

5. Tajomníci sektorových rád oslovili pripomienkovateľov a ďalších expertov v súvislosti so 

zapojením sa do Expertného tímu v rámci aktualizácie oblasti VKK. 

6. Sumarizáciu kontaktov a súhlasu so zapojením preposlali metodikovi, ktorý vytvoril kontaktnú 

databázu novo navrhovaných členov. 

 
 

38 išlo najmä o také NŠZ, ktore v sledovanom, resp. v predchádzajúcom období prechádzali aktualizáciou – revíziou alebo 
tvorbou 
39 Čo sa týka všeobecného stanoviska – popisy všetkých kategórií VKK pre jednotlivé úrovne SKKR budú upravené (a prípadne 
aj zjednodušené) tak, aby popisovali zamestnania z čo najširšieho okruhu sektorov – v rámci spolupráce pôvodných členov 
a nových členov z radov expertov sektorových rád. Požiadavky na jednotlivé kompetencie budú posúdené a náročnosť bude 
znížená v takom pomere, aby čo najviac vyhovovala rôznym typom zamestnaní. V prípade špecifických zamestnaní bude 
možné znížiť, do určitej úrovne, výšku SKKR pre vybrané kategórie VKK. 
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7. Metodik oslovil pôvodných členov Expertného tímu – pracovnej skupiny VKK s cieľom 

odsúhlasenia zúčastniť sa aktualizácie popisov VKK. 

8. Odpovede zosumarizoval a rozšíril databázu členov Expertného tímu. 

V nasledujúcom období budú oslovení členovia doplneného Expertného tímu a Realizačný tím SRI pre 

nich zorganizuje online stretnutie, na ktorom budú prezentované všeobecné usmernenia a postup 

práce v súvislosti s úpravou oblastí VKK. Stretnutie je naplánované na koniec januára 2021. 

 Aktivity v oblasti položky – Postup práce (v rámci profilu práce) 

S cieľom zosúladenia popisov pre jednotlivé oblasti v rámci „Profilu práce“ v karte zamestnania 

Realizačný tím SRI pristúpil k posúdeniu a následne doplneniu informačných popisiek pre časť “Postup 

práce”. V ňom boli pôvodne ako príklady uvedené iba názvy zamestnaní. Po novom boli do popisu k 

postupu práce doplnené aj podrobnejšie informácie, tzn. ako konkrétna úroveň pracuje s informáciami 

a čo využíva. Číselník upravený metodikmi v nasledujúcom období doplnia do IS NSP/SRI programátori 

Realizačného tímu SRI. 

3.2.2 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI 

a prezentácie na školenie  

V metodickom manuáli na tvorbu a revíziu NŠZ boli v sledovanom období vykonané zmeny týkajúce sa 

nasledujúcich oblastí: 

1. charakteristika, 

2. odborné vedomosti a  

3. odborné zručnosti. 

Do IS NSP/SRI pribudla do vyššie uvedených oblastí možnosť pre autora zadefinovať, či na výkon 

činností alebo požiadaviek na vedomosti v konkrétnom zamestnaní vplýva alebo bude vplývať určitá 

inovácia/inovácie vyplývajúce z technologického pokroku a zmeny v sektore/sektoroch. Ak áno, 

systém autorovi ponúkol z rolovacej lišty výber z viacerých inovácií, ktoré mohol následne doplniť ako 

informáciu k charakteristike, odbornej vedomosti alebo aj odbornej zručnosti.  
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Zaktualizovaný manuál bol využitý na účely školenia dňa 4. 1. 2021 pre nových autorov a členov 

pracovných skupín a ostatných expertov zapojených do tvorby/revízie NŠZ informovali tajomníci 

mailom. Najnovšia verzia zaktualizovaného manuálu je uvedená v prílohe č. 37. V tejto súvislosti bola 

taktiež zaktualizovaná prezentácia na školenie40. 

3.2.3 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI 

 

 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci  

V sledovanom období sa plynulo pokračovalo v metodickej a organizačno-technickej pomoci autorom 

a členom pracovných skupín sektorových rád v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ. Pravidelne sa  

na začiatku mesiaca zorganizovali školenia pre expertov, včas sa sprístupnili vybrané NŠZ na 

tvorbu/garanciu, manažoval a kontroloval sa celkový proces aktualizácie NŠZ vzhľadom na stanovený 

harmonogram a zabezpečovala plynulá komunikácia medzi účastníkmi tvorby/revízie NŠZ.  

Významnou časťou bola metodická pomoc pre autorov od tajomníkov a metodikov Realizačného tímu 

SRI, a to najmä aktívne konzultácie v súvislosti s riešením pripomienok, ktoré autorovi prichádzali od 

expertov z nasledujúcich odborných tímov:  

1. členov pracovnej skupiny, 

2. tajomníka a metodika Realizačného tímu SRI, 

3. členov Expertného tímu finálnych posudzovateľov41, 

4. členov sektorovej rady42 a 

5. aliancie. 

V nadväznosti na vznik nového poradného orgánu aliancie - Expertného tímu finálnych 

posudzovateľov (ďalej len „ETFP“) bolo potrebné vytvoriť a zabezpečiť metodické nastavenie prác 

v súvislosti s pripomienkovaním prierezových NŠZ, ktoré bude prebiehať pred samotných 

pripomienkovaním členmi garantujúcej sektorovej rady. Proces posúdenia vybraných aktualizovaných 

NŠZ sa rozšíril o ďalší medzistupeň a teda bolo potrebné aj v záujme dodržiavania stanoveného 

 
 

40 boli do nej doplnené aktuálne obrázky zo systému v rámci príkladu zamestnania 
41 pri prierezových NŠZ 
42 sektorových rád 
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harmonogramu zosúladiť spoluprácu jednotlivých členov odborných tímov tak, aby nedochádzalo 

k vykázaným časovým stratám. V nasledujúcej schéme43 je zobrazené poradie členov odborných tímov, 

ktorí vstupujú do tvorby/revízie NŠZ (od začiatku procesu až po koniec) a k NŠZ môžu mať pripomienky.  

Schéma č. 2 Poradie členov odborných tímov vstupujúcich do procesu tvorby/revízie 
garantovaných NŠZ, ktorí ich môžu pripomienkovať 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Bližšie informácie o ETFP sa uvádzajú nižšie v kapitole „Expertný tím finálnych posudzovateľov 

(oponentov) NŠZ“.  

 Metodická pomoc  - okruhy otázok pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ 

Aj v tomto období boli zaznamenávané a riešené otázky, s ktorými sa obracali autori/členovia 

sektorových rád pri tvorbe/revízii NŠZ na tajomníkov alebo metodikov NŠZ. V niektorých sektorových 

radách neboli riešené žiadne pripomienky ani návrhy. Celkovo možno konštatovať, že počet otázok sa 

znížil z dôvodu, že mnohí autori a členovia pracovných skupín boli zaškolení už v predchádzajúcom 

období a teda práca v IS NSP/SRI pre nich nebola úplne nová. 

Okruhy otázok, návrhy a problémy, s ktorými sa potýkali experti v mesiacoch október – december 

2020 sú opäť rozdelené do dvoch základných kategórií (v nasledujúcich dvoch tabuľkách). Na otázky 

 
 

43 ide o modulový príklad, kedy autor má schválenú pracovnú skupinu a zároveň ide aj o prierezový NŠZ 

člen/členovia 
pracovnej 

skupiny

tajomník 
sektorovej 

rady

metodik 
NŠZ

členovia 
Expertného 

tímu finálnych 
posudzovateľov

členovia 
sektorovej 
rady/rád

členovia 
aliancie
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a návrhy reagovali tajomníci a metodici Realizačného tímu SRI, ktorí vysvetľovali a dopĺňali 

požadované informácie – či už telefonicky, mailom alebo inou formou. 

 Technicko-organizačné otázky, pripomienky a konštatovania v súvislosti 
s tvorbou/revíziou NŠZ 

Otázka Konštatovanie 

Koľko OV a koľko OZ by mal obsahovať správne vytvorený 
NŠZ?  

Nedá sa odpovedať na pripomienky v IS SRI. 

Aký je ideálny pomer budúcich OV/OZ  voči aktuálnym?  

Kde nájdem ten štandard čo mám robiť?  

Prečo nemôžem upravovať NŠZ, keď je v stave na 
pripomienkovanie. 

Prečo nemôžem nahrať viac obrázkov? 

Podľa akého kľúča dochádza k automatickému orezu 
obrázka? Obrázky na výšku zväčša oreže do podoby 3:2 na 
šírku. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Položky NŠZ a ich úrovne 
Všeobecné kľúčové 
kompetencie 

Je možné vymazať nejaké všeobecné kľúčové kompetencie? Nedajú sa 
upravovať úrovne všeobecných kľúčových kompetencií. 

SKKR a ISCED Aké sú rozdiely medzi jednotlivými položkami pri "Požadovanej úrovni 
vzdelania" v rámci jednej úrovne vzdelania? 

Celoživotné vzdelávanie Prečo nie je možné dopísať niečo do tejto časti? 

ESCO Čo znamená táto položka? 

ISCO-08 Čo znamená táto položka? 

SK NACE Rev. 2 Čo znamená táto položka? 

Pracovné prostriedky Do pracovných prostriedkov odporúčam doplniť komunikačné prostriedky 
(telefón, internet, intranet). 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.2.4 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ 

Na začiatku sledovaného obdobia obdržal Realizačný tím SRI odpovede od zvyšných oslovených 

expertov, ktorí sa mali stať členmi v medzisektorovom tíme. Z 11-tich navrhovaných členov súhlasilo 

so zapojením do tímu 10 expertov - konkrétny zoznam je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
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 Stanoviská oslovených expertov do Tímu finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ 

P. č.  Názov experta Oblasť profesného zamerania Stanovisko 
experta 

1 Ivan Nemeth  Administratíva, ekonomika, manažment súhlasné 

2 Pavol Ochotnický  Administratíva, ekonomika, manažment súhlasné 

3 Jana Venhartová Administratíva, ekonomika, manažment nesúhlasné 

4 Mário Lelovský Informačné technológie a telekomunikácie  súhlasné 

5 Ľudovít Molnár Informačné technológie a telekomunikácie  súhlasné 

6 Ivan Bernátek Informačné technológie a telekomunikácie  súhlasné 

7 Ľuboš Pavelka Informačné technológie a telekomunikácie súhlasné 

8 Eva Rievajová Administratíva, ekonomika, manažment súhlasné 

9 Eva Pongrácz Administratíva, ekonomika, manažment súhlasné 

10 Peter Magvaši Administratíva, ekonomika, manažment, 
Informačné technológie a telekomunikácie 

súhlasné 

11 Jaroslav Kultan Informačné technológie a telekomunikácie súhlasné 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Súhlasy, ktoré boli získané v sledovanom období mailom sú uvedené v prílohe č. 38. Nakoľko počet 10 

členov je dostatočný na plnenie úloh, ktoré expertov čakajú, Realizačný tím SRI už neoslovoval 

žiadneho iného experta.  

Pre budúcich členov boli vytvorené menovacie dekréty (bližšie viď príloha č. 39), ktoré im boli zaslané 

mailom. V maile im zároveň boli poskytnuté bližšie inštrukcie o prvom on-line rokovaní, na ktorom sa 

dozvedeli viac informácií o úlohách v tíme a časovom harmonograme prác.  

Rokovanie bolo zrealizované 5. novembra 2020 o 9:00 hod. online formou a okrem členov (8) sa ho 

zúčastnila metodička pre NŠZ a manažérka projektu SRI. Expertný tím vznikol ako poradný orgán 

aliancie v súvislosti s posudzovaním vybraných vytvorených/zrevidovaných NŠZ v oblasti ekonomiky, 

administratívy, manažmentu, rovnako ako aj informačných technológií v nadväznosti na zabezpečenie 

atribútov ich prierezovosti.  

Prezentácia na rokovaní (viď príloha č. 40) sa týkala najmä: 

1. informácií ohľadom inštitucionálneho a personálneho zloženia ETFP,  

2. základnej štruktúry NŠZ v IS NSP/SRI,  

3. možností pripomienkovania prierezových NŠZ, 

4. procesu zmeny stavu NŠZ a jednomesačného cyklu jeho tvorby/revízie, 

5. harmonogramu a úloh tímu. 
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Členovia boli navrhnutí do dvoch44 oblastí podľa profesného zamerania a ich úlohou bolo vyjadriť sa 

a odsúhlasiť, resp. zmeniť toto zaradenie - i v nadväznosti na NŠZ, ktoré do vybraných oblasti patria. 

Z prezentovanej excelovskej tabuľky nahlásili tajomníčke preferované NŠZ, o ktoré mali záujem na 

pripomienkovanie v mesiacoch november – december 2020. 

V rámci rokovania bol dohodnutý aj termín školenia v súvislosti s obsahom položiek v štruktúre NŠZ, 

a to  na 12. novembra 2020 o 9:00 hod. online formou. Pozvánka na školenie je uvedená v prílohe č. 

41. Predpokladá sa, že po niekoľkých prvých NŠZ bude potrebné zorganizovať opätovné stretnutie 

členov za účelom výmeny skúseností a zhodnotenia naplnenosti prierezových NŠZ.  

Na konci rokovania boli odsúhlasené závery – viď príloha č. 42. Z rokovania bol taktiež vyhotovený i 

zápis (viď príloha č. 43) a prezenčná listina zúčastnených členov tímu (viď screenshot - príloha č. 44). 

Jeden z nezúčastnených členov (pán Kultan) mal s tajomníčkou individuálne stretnutie dňa 9. 

novembra 2020, taktiež online formou a tajomníčka mu poskytla všetky informácie, ktoré odzneli na 

základnom rokovaní. 

V súvislosti s plánovaným školením sa nižšie uvádza predpokladaný záujem členov o školenie. 

 Záujem členov o školenie v súvislosti s naplnením položiek štruktúry NŠZ 

P. č.  Názov experta Oblasť profesného zamerania Záujem o školenie 

1 Ivan Nemeth  Administratíva, ekonomika, manažment nie 

2 Pavol Ochotnický  Administratíva, ekonomika, manažment - 

3 Mário Lelovský Informačné technológie a 
telekomunikácie  

áno 

4 Ľudovít Molnár Informačné technológie a 
telekomunikácie  

áno 

5 
Ivan Bernátek 

Informačné technológie a 
telekomunikácie  

áno 

6 Ľuboš Pavelka Informačné technológie a 
telekomunikácie 

áno 

7 Eva Rievajová Administratíva, ekonomika, manažment áno 

8 Eva Pongrácz Administratíva, ekonomika, manažment nie - vyučuje 

9 Peter Magvaši Administratíva, ekonomika, manažment, 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

áno 

10 Jaroslav Kultan Informačné technológie a 
telekomunikácie 

áno 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
 

44 Administratíva, ekonomika a manažment + Informačné technológie a telekomunikácie 
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Školenie prebehlo podľa plánu dňa 12. novembra 2020 so zameraním na  obsah jednotlivých položiek 

NŠZ a proces pripomienkovania. V nasledujúcej tabuľke je uvedená potvrdená oblasť profesného 

zamerania experta, vrátane preferencie spôsobu pripomienkovania. Tieto informácie poskytli členovia 

tajomníčke mailom alebo priamo na školení. Prezentácia zo školenia je uvedená v prílohe č. 45. 

 Odsúhlasená oblasť profesného zamerania experta, vrátane vyjadrenia k spôsobu 
pripomienkovania prierezových NŠZ 

P. č.  Názov experta Oblasť profesného zamerania - 
odsúhlasená 

Preferencia spôsobu 
pripomienkovania NŠZ 

1 Ivan Nemeth  Administratíva, ekonomika, 
manažment 

Formát pdf od tajomníka 

2 Pavol Ochotnický45  Administratíva, ekonomika, 
manažment 

- 

3 Mário Lelovský Informačné technológie a 
telekomunikácie  

V IS SRI 

4 Ľudovít Molnár Informačné technológie a 
telekomunikácie  

V IS SRI 

5 
Ivan Bernátek 

Informačné technológie a 
telekomunikácie  

V IS SRI 

6 Ľuboš Pavelka Informačné technológie 
a telekomunikácie 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

V IS SRI 

7 Eva Rievajová Administratíva, ekonomika, 
manažment 

Formát pdf od tajomníka 

8 Eva Pongrácz Administratíva, ekonomika, 
manažment 

V IS SRI 

9 Peter Magvaši Administratíva, ekonomika, 
manažment, Informačné 
technológie a telekomunikácie 

V IS SRI 

10 Jaroslav Kultan Informačné technológie a 
telekomunikácie 

Formát pdf od tajomníka 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Podľa preferencií pripomienkovania konkrétnych NŠZ tajomníčka priradila vybraných členov tímu 

k jednotlivým NŠZ, ktoré boli podľa, v tom čase platného harmonogramu, naplánované na mesiace 

november – december 2020 (viď nasledujúca tabuľka). 

 
 

45 členovi ETFP je ešte potrebné na stretnutí s metodikom vysvetliť formu práce, harmonogram a konkrétne úlohy – pre 
časovú zaneprázdnenosť nebolo ešte stretnutie zrealizované 
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 Priradenie prierezových NŠZ členom ETFP na pripomienkovanie – mesiace november-december 2020 

P. 
č.  

Názov NŠZ R/T46 Oblasť 
Termín podľa 
harmonogram
u Člen ETFP 

1 Administratívny pracovník správy a evidencie majetku  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2020 
Rievajová 

2 Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2020 
Pavelka 

3 
Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých 
vzťahov  R 

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2020 
Nemeth 

4 
Operátor kódovania a spracovania údajov 

T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2020 
Pongrácz 

 5 
Dizajnér sietí 

R 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

november 2020 
Bernátek 

 6 
Špecialista vývoja systémov (DevOps) 

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

november 2020 
Molnár 

7 
Špecialista digitálnej transformácie 

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

november 2020 
Magvaši 

8 
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov  

R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

december 2020 
Nemeth 

9 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu 

T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

december 2020 
Bernátek 

10  
Projektant multimediálnych systémov 

R 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

december 2020 
Pavelka 

 11 
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 

R 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

december 2020 
Kultan 

 12 
Dátový analytik 

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

december 2020 
Molnár 

 
 

46 revízia/tvorba 
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P. 
č.  

Názov NŠZ R/T46 Oblasť 
Termín podľa 
harmonogram
u Člen ETFP 

 13 
Dizajnér inteligentných riešení  

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

december 2020 
Magvaši 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V období, kedy bol niektorý z predmetných NŠZ pripravený na pripomienkovanie pre člena ETFP, 

tajomník vybranej sektorovej rady mu podľa metodických inštrukcií zaslal mail s informáciou 

a žiadosťou o pripomienkovanie, spolu s termínom. V maile bol buď, podľa preferencie člena, súbor 

s NŠZ v pdf. formáte a člen ho následne pripomienkoval priamo do mailu alebo sa v maile nachádzal 

link na vybraný NŠZ a po kliknutí naň vedel expert pripomienkovať kartu zamestnania formou 

pripomienok v IS NSP/SRI.  

V nasledujúcom období pribudne do IS funkcionalita, kedy bude môcť tajomník vykliknúť checkbox 

s informáciou, že predmetný NŠZ je prierezový a tak bude možné ľahšie identifikovať a vyhľadávať 

predmetné zamestnania a aj ich štatisticky vyhodnocovať.  

V priebehu sledovaného obdobia sa členovia tímu obracali s otázkami a pripomienkami buď na 

metodikov Realizačného tímu SRI alebo na tajomníkov sektorových rád, ktoré garantujú prierezové47 

NŠZ.  

Na mesiac január a február 2021 rozposlala metodička dňa 17. 12. 2020 výzvu členom na vyjadrenie, 

ktoré NŠZ preferujú na pripomienkovanie. Vyjadrenia budú zosumarizované a v ďalšej správe bude 

uvedené rozdelenie členov pre vybrané NŠZ. Podľa aktuálneho harmonogramu ide o nasledujúce 

prierezové NŠZ, ktoré bude potrebné pripomienkovať (viď nasledujúca tabuľka). 

 Zoznam prierezových NŠZ zaslaných členom ETFP  na vyjadrenie preferencií 
pripomienkovania v mesiacoch január 2021 – február 2021 

P. 
č. 

SK ISCO-
08 

Názov prierezového NŠZ Revízia/Tvorba Oblasť 
Termín podľa 

harmonogramu 

1 
4110000 Všeobecný administratívny pracovník  R 

Administratíva, 
ekonomika, manažment 

január 2021 

2 
2411004 Finančný kontrolór  R 

Administratíva, 
ekonomika, manažment 

január 2021 

3 
2120005 

Špecialista štatistik (okrem menovej a 
finančnej štatistiky)  

R 
Administratíva, 
ekonomika, manažment 

január 2021 

4 
2120001 

Špecialista reportingu 
T 

Administratíva, 
ekonomika, manažment 

január 2021 

5 
2149009 

Špecialista v oblasti hospodárskej 
správy a údržby majetku 

T 
Administratíva, 
ekonomika, manažment 

január 2021 

6 
  

Databázový analytik 
R 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

január 2021 

7 
  

Špecialista pružných pracovných 
procesov 

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

január 2021 

 
 

47 Je nutné podotknúť, že v Sektorovej rade pre informačné technológie a telekomunikácie sú aj NŠZ, ktoré sú konkrétne iba 
z oblasti telekomunikácií, takže pri kontrole takýchto zamestnaní vybraní členovia zohľadňovali fakt, že v tomto prípade nejde 
tak úplne o „prierezové“ zamestnania.  
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P. 
č. 

SK ISCO-
08 

Názov prierezového NŠZ Revízia/Tvorba Oblasť 
Termín podľa 

harmonogramu 

8 
  

Špecialista bezpečnosti IKT 
T 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

január 2021 

9 
3313003 

Odborný pracovník pre správu a 
vymáhanie pohľadávok  

R 
Administratíva, 
ekonomika, manažment 

február 2021 

10 
4131001 Stenotypistka, zapisovateľka  R 

Administratíva, 
ekonomika, manažment 

február 2021 

11 
3133003 

Odborný pracovník pre monitoring a 
vymáhanie pohľadávok 

T 
Administratíva, 
ekonomika, manažment 

február 2021 

12 
  

Web dizajnér 
R 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

február 2021 

13 
  

Riadiaci pracovník (manažér) riešení 
informačných technológií 

R 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

február 2021 

14 
  

Vývojár web stránok, internetu, 
intranetu 

T 
Informačné technológie a 
telekomunikácie 

február 2021 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.2.5 Vyhodnotenie školení  

V sledovanom období sa pokračovalo vo frekvencii realizácie jedného školenia mesačne. Za toto 

obdobie sa zrealizovali ďalšie tri školenia. Tajomníci informovali tých expertov, ktorí sa doteraz 

školenia nezúčastnili a mali podľa harmonogramu práce začať v konkrétnom mesiaci tvoriť alebo 

revidovať NŠZ o plánovaných školeniach. Experti im odsúhlasovali účasť po zaslaní pozvánky emailovou 

formou. Prezenčné listiny z jednotlivých školení spolu s menami vyškolených expertov sú uvedené 

v prílohe č. 46. Zároveň boli zrealizované aj printscreen obrazoviek zúčastnených expertov na školení 

(príloha č. 47).  

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. Tajomníci túto evidenciu viedli a informáciu podali 

vo svojich Informáciách v rámci vybranej sektorovej rady.  

 Realizácia školení pre autorov, resp. členov pracovných skupín sektorových rád pri 
tvorbe/revízii garantovaných NŠZ v mesiacoch november 2020 – január 2021 

P. č. 
školenia Termín školenia 

Časový rozsah 
školenia  

Počet nahlásených 
účastníkov 

Počet reálne 
vyškolených 
účastníkov 

11 3.11.2020 1 hod. 39 37 

12 1.12.2020 1,5 hod.  20 18 

13 4.1.2021 1,5 hod. 16 11 

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 10 školení, poradové číslo 
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 11.  
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Nasledujúci graf vyhodnocuje vyššie uvedené školenia, a to v súvislosti s počtom plánovaných 

a následne počtom reálne vyškolených expertov. 

 Vyhodnotenie plánovaného počtu expertov na vyškolenie a reálne vyškolených 
v rámci troch školení  

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Vyhodnotenie otázok zo školení 

11. školenie viedla Ing. Dana Mažgútová, PhD., ktorá zodpovedala aj na otázky expertov. Išlo konkrétne 

o tieto:  

▪ Otázka č. 1: „Ak je NŠZ prepnuté do stavu na pripomienkovanie pracovnej skupine, môže autor 

vstupovať do tvorby/revízie NŠZ?“  

▪ Odpoveď č. 1: „Počas tohto stavu autor nemôže vstupovať do tvorby/revízie NŠZ. Až po skončení 

pripomienkovania pracovnej skupiny vie NŠZ upravovať.“    

Prezentujúcim na 12. školení bol Ing. Michal Hrnčiar, ktorý predstavil problematiku podrobne 

a výstižne, takže zo školenia nevzišli žiadne otázky.  

13. školenie viedol RNDr. Martin Šuvada, PhD., ktorý predstavil aj novú funkcionalitu v súvislosti 

s prepojením OV, OZ a charakteristiky na inovácie a členovia školenia mali nasledujúce otázky:  
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▪ Otázka č. 1:  „Po poslednej komunikácii s tajomníkom sme prešli celý uvedený NŠZ a doplnili sme 

ho o 4 nové návrhy odborných zručností. Avšak zabudol som napísať špecifikáciu do v poradí 

tretieho návrhu. Keď som ju chcel napísať, nešlo mi to (zmenený stav NŠZ). Chýbala mi tam 

možnosť úpravy alebo zmazania. Je tam len ponuka pre zobrazenie. Možno by to bolo dobré 

softvérovo upraviť.“ 

▪ Odpoveď č. 1: „Pri zmene stanu NŠZ na „Pripomienkovanie“ nemôže autor vstupovať do úpravy 

štandardu. Je to z toho dôvodu, aby sa nemenilo NŠZ počas pripomienkovania. Po 

pripomienkovaní tajomník prepne NŠZ do stavu „Zapracovanie pripomienok“, kde už môžete 

vykonávať zmeny. Ak potrebujete neodkladne vykonať zmeny na NŠZ, tak kontaktujte svojho 

tajomníka – ten má možnosť vykonávať zmeny počas celého procesu spracovávania NŠZ.“ 

▪ Otázka č. 2: „Máme nejaký časový limit na vykázanie pripomienkovania, či je tam nejaké 

odporúčanie alebo maximálny strop?“  

▪ Odpoveď č. 2: „Časový limit je stanovený pre revíziu NŠZ na maximálne 5 hodín a pre tvorbu na 

maximálne 10 vykázaných hodín. Pre pripomienkovanie metodický manuál nestanovuje časový 

strop, ale počet vykázaných hodín na pripomienkovanie posúdi Váš tajomník podľa množstva 

a relevancie pripomienok.“ 

 Plán školení pre autorov a členov pracovných skupín pri tvorbe/revízii NŠZ v IS NSP/SRI 

na nasledujúce obdobie 

Realizačný tím SRI predbežne navrhol plán školení na nasledujúce obdobie – od januára 2021 do júna 

2021. Forma a čas školenia budú konkretizované neskôr. Predpokladá sa však, že sa opäť využije forma 

školenia online cez MS TEAMS.  

 Plán realizácie školení na mesiace január 2021 – jún 2021 

P. č.  Termín školenia 

13 4.1.202148 

14 1.2.2021 

15 1.3.2021 

16 1.4.2021 

17 3.5.2021 

18 1.6.2021 
Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 12 školení, poradové číslo 
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 13.  
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
 

48 toto školenie už bolo zrealizované 
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3.3 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ 

3.3.1 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa remeselných 

živností 

V sledovanom období tajomníci niektorých sektorových rád priebežne oslovovali49 prihlásených 

expertov (zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby) priradených k NŠZ, ktoré boli identifikované 

ako zamestnania, ktoré možno vykonávať aj ako remeselné živnosti a zapájali ich do aktivít pracovnej 

skupiny, ktorá pomáhala autorovi doplniť a zaktualizovať NŠZ, resp. pripomienkovať jednotlivé oblasti 

v karte zamestnania v rámci pripomienkovaného konania pracovnej skupiny.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam expertov zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, 

ktorí boli oslovení a zúčastnili sa, v sledovanom období, pripomienkového konania s cieľom zabezpečiť, 

aby bol NŠZ vnímaný aj ako remeselná živnosť. V poslednom stĺpci sa uvádza, či mal expert nejaké 

pripomienky k tvorenému/revidovanému NŠZ. V sledovanom období išlo iba o jeden takýto NŠZ – zo 

Sektorovej rady pre elektrotechniku. 

 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s riešením NŠZ 
v súvislosti s výkonom remeselných živností 

P.č.  Sektorová rada Názov 
NŠZ 

Tvorba/Revízia Obdobie Zapojený 
expert 

Pripomienky 

1. Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

Elektronik Revízia december 
2020 

Dušan 
Prokša 

nie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Čo sa týka základného balíčka živnostenského minima, Realizačný tím SRI plánuje v nasledujúcom 

období jeho revíziu a aktualizáciu, aj v spolupráci s členmi Sektorovej rady pre remeslá a osobné 

služby. 

3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa viazaných 

živností 

Obdobne, ako pri identifikácii remeselných živností v rámci výkonu NŠZ (za všetky sektorové rady), sa 

v sledovanom období postupovalo v súvislosti so zisťovaním zamestnaní (naprieč národným 

hospodárstvom), ktoré je možné vykonávať aj ako viazané živnosti. Z iniciatívy Realizačného tímu SRI 

 
 

49 podľa harmonogramu prác jednotlivých sektorových rád v suvislosti s tvorbou/revíziou konkrétnych NŠZ 
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sa zrealizovala analýza, ktorou bol poverený tajomník Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, 

ktorý koordinoval ostatných tajomníkov pri analýze.  

Základným východiskovým bodom pri usmerňovaní v rámci analýzy bola Príloha č. 2 Živnostenského 

zákona č. 455/1991 Zb. (Zákona o živnostenskom podnikaní). Analýza  bola časovo náročnejšia ako 

analýza remeselných živností, pretože jednotlivé aktivity (popisy a kompetencie) pri viazaných 

živnostiach v zákone nekorelovali s názvami NŠZ (a ich kompetenciami). Viaceré viazané živnosti s 

nejednoznačným výkladom vytvárali priestor pre nejasný popis aktivít a tým aj neisté priradenie do 

kategórie viazaných živností. Na základe predmetného výkladu sa tajomníci obracali na jednotlivé 

sektorové rady s prosbou o pomoc pri identifikácii vhodných NŠZ. 

Niektoré viazané živnosti boli pomerne jednoznačné pri identifikácii prieniku NŠZ, iné stačilo 

odkonzultovať a potvrdiť si s predsedami sektorových rád. Najviac nejednoznačných viazaných živností 

bolo v Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a v Sektorovej rade pre energetiku, 

plyn a elektrinu. NŠZ z týchto sektorových rád si vyžiadali hlbšie skúmanie, pretože ani predsedovia sa 

nedokázali jednoznačne zhodnúť na tom, ktoré z vybraných NŠZ sa môžu vykonávať aj na viazanú 

živnosť.  

Z tohto dôvodu oslovovali tajomníci sektorové rady buď komplexne alebo sa zameriavali na 

jednotlivých špecialistov, ktorí poznajú najlepšie predmetné NŠZ (po obsahovej a formálnej stránke). 

Vo finále bolo na základe tejto spolupráce identifikovaných 83 NŠZ, ktoré sa môžu vykonávať aj na 

viazanú živnosť. Tieto NŠZ má v garancii nasledujúcich 13 sektorových rád (vrátane Sektorovej rady 

pre remeslá a osobné služby): 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu, 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo, 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

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

▪ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment, 
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▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

O problematickom prístupe v čase identifikácie informovali tajomníci z najviac dotknutých sektorových 

rád koordinátora analýzy a následne projektovú manažérku a metodičku. Vyššie uvedených 83 NŠZ 

tak stále nemožno pokladať za definitívny počet, pretože je predpoklad zníženia (odstránenia 

niektorých NŠZ zo zoznamu). Na základe týchto zistení bol dohodnutý ďalší postup - komplexná analýza 

s identifikovanými NŠZ bola sprostredkovaná Ing. Jánovi Dutkovi z Odboru živnostenského podnikania 

Ministerstva vnútra SR, ktorý tieto NŠZ ďalej rozanalyzuje a vyhodnotí.  

Z predbežných zistení sa na stretnutí tajomníka Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby s Jánom 

Dutkom potvrdilo, že niektoré identifikované NŠZ sú buď voľné živnosti alebo sú kombináciou viazanej 

a remeselnej živnosti. Na základe dohody vyhodnotí pán Dutko všetky NŠZ a rozdelí ich do troch 

kategórií: 

▪ jednoznačne viazaná živnosť, 

▪ iná živnosť ako viazaná, 

▪ nejasný obsah kompetencií - nemožno stanoviť či ide o viazanú živnosť. 

Ďalšia analýza stavu bude pokračovať po odovzdaní Priebežnej správy č. 8, kedy bude známe 

definitívne stanovisko vyššie uvedeného rozboru z pohľadu Ministerstva vnútra SR, ktoré má v garancii 

Živnostenský zákon. Predpokladá sa, že posledná menovaná kategória bude predmetom ďalšieho 

skúmania na úrovni tajomníkov a nimi koordinovaných sektorových rád. Na základe dotazovaných 

atribútov, zameraných na kompetencie, by sa malo ľahšie stanoviť a zaradiť NŠZ do kategórie viazaných 

živností. Nové zistenia budú zdokumentované v nasledujúcej Priebežnej správe č. 9. 

3.3.3 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

Harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ prešiel v sledovanom období viacerými zmenami, 

ktoré zapríčinili zmenu počtov vo vybraných mesiacoch za niektoré sektorové rady. Na jednej strane 

sa počet NŠZ za vybrané sektorové rady znížil o tie NŠZ, ktoré si sektorové rady odsúhlasili, že už 

nebudú garantovať, resp. tie, ktoré sa zlúčili z dvoch NŠZ do jedného. Na strane druhej sa rozšíril o nové 

NŠZ, ktoré do zoznamu garantovaných NŠZ pribudli. Išlo nielen o nové NŠZ, ale aj o také, kedy sa 

pôvodný NŠZ rozdelil na dva nové. Treťou možnosťou bolo vyhovenie žiadosti autora na presun 

tvorby/revízie NŠZ na iný mesiac vzhľadom na pracovné povinnosti alebo zhoršený zdravotný stav.  
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Zaktualizovaný harmonogram50 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   

  

 
 

50 platný k 30. 12. 2020 
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 Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov a sektorových rád spolu 
Mesiac 
  

p. č. Sektorovej rady 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

máj 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jún 2020 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 3 1 1 

júl 2020 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 4 2 1 1 4 2 3 5 2 7 4 6 3 

august 2020 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 2 4 3 4 4 1 5 3 5 3 

september 2020 4 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 1 3 5 1 7 5 6 2 

október 2020 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 4 1 3 4 2 4 4 1 6 4 7 4 

november 2020 4 2 3 3 3 1 2 3 3 2 0 4 4 3 3 5 3 4 8 3 7 4 10 3 

december 2020 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 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 9 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 

september 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 3 1 4 1 4 4 5 3 4 7 4 8 5 12 4 

október 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 

november 2021 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 5 5 5 2 4 8 4 8 5 11 3 

december 2021 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 3 2 5 5 4 1 3 7 3 8 4 12 4 

marec 2022 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 4 4 2 4 8 3 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 

máj 2022 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 7 2 7 4 12 4 

Spolu 75 51 53 54 68 32 45 50 61 60 34 78 57 78 86 107 55 89 159 75 171 110 238 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 31. 12. 2020 
 



   
 

382 
 

3.3.4 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

Vyhodnotenie plnenia harmonogramu51 tvorby a revízie garantovaných NŠZ za jednotlivé mesiace je 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na porovnanie boli ponechané aj predchádzajúce mesiace.  

 Dodržanie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci 
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún – november 2020 

Mesiac Harmonogram 
dodržaný/Počet NŠZ 

Harmonogram 
nedodržaný/Počet NŠZ 

Jún 2020 8 13 

Júl 2020 28 34 

August 2020 24 39 

September 2020 32 36 

Október 2020 28 44 

November 2020 25 64 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že postupne narastá počet NŠZ, ktoré sa nestihli 

vypracovať/zrevidovať v rámci odsúhlaseného harmonogramu. Vzhľadom na narastajúce zdravotné 

problémy autorov NŠZ sa karty zamestnaní priebežne presúvajú na ďalšie obdobia. V niektorých 

prípadoch sa posunutie termínu schválenia NŠZ sektorovou radou týka najmä viackolového riešenia 

a zapracovávania pripomienok od členov pracovných skupín, sektorových rád, ale neskôr aj priamo 

aliancie. Samozrejme, existujú aj prípady kedy vzhľadom na pracovné vyťaženie autora sa NŠZ 

spracováva neskôr v mesiaci a tak sa nestihne do zadaného termínu schváliť sektorovou radou. 

Tajomníci Realizačného tímu SRI priebežne hľadajú možnosti výmeny NŠZ v rámci jednotlivých 

mesiacov medzi sebou v rámci jednej sektorovej rady, aby nevznikali výrazné oneskorenia a zapájajú 

do tvorby/revízie NŠZ náhradných členov. I tak je možné očakávať, že i nasledujúce obdobie budú 

existovať také NŠZ, ktoré nebudú schválené v termíne, nakoľko pri viacerých z nich figurujú rovnakí 

autori, ktorí momentálne majú zdravotné problémy alebo zápasia s nadmerným pracovným 

zaťažením. 

 

 
 

51 splnenie termínu 30-tich pracovných dní od začiatku prác na konkrétnom NŠZ 
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3.3.5 Riešenie NŠZ presunutých pod garanciu aliancie 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy v aliancii nie je zvolený prezident, zostávajú návrhy na presunutie 

8-ich nižšie uvedených NŠZ pod garanciu aliancie, v štádiu návrhu a aliancia sa nimi bude zaoberať až 

v nasledujúcom období.  

 Zoznam NŠZ určených na posúdenie ich opodstatnenia v podmienkach Slovenskej 
republiky alianciou a ich následnú garanciu 

P.č SK ISCO-08 Názov NŠZ 

NŠZ 
zverejnený 
v IS 
NSP/SRI Pôvodná garantujúca sektorová rada 

1 
2111002 Fyzik aerodynamik 

áno 
Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

2 
2111008 Fyzik mechanik 

nie  
Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

3 
2111004 Fyzik hydrodynamik 

áno 
Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

4 
2111001 Fyzik kryogenik 

nie 
Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

5 2111006 Fyzik elektriny a magnetizmu  áno 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 

6 2131003 Fyziológ áno 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 

7 2632003 Geograf nie 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 

8 1223001 
Riadiaci pracovník výskumnej 
inštitúcie nie 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.4 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie október až 

december 2020 

V nasledujúcich podkapitolách sú vyhodnotené výsledky zrealizovanej analýzy týkajúcej sa aktivít 

v rámci rôznych oblastí NŠZ za obdobie október až december 2020. 

3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období október – december 2020 

Tak ako aj v predchádzajúcom sledovanom období (jún – september 2020), tak i v tomto období nastali 

zmeny v stavoch garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady, a to v nadväznosti na plnenie 

stanovených úloh podľa harmonogramu. K 31. 12. 2020 boli evidované nasledujúce počty stavov (viď 

nasledujúca tabuľka). 
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Oproti minulému obdobiu pribudli ku každej sektorovej rade tri „nové“ stavy, uvedené v posledných 

troch riadkoch. Ide o:  

1. Schvaľovanie alianciou,  

2. Neplatné a  

3. Zverejnené. 

V prípade stavu „Schvaľovanie alianciou“ sú uvádzané počty NŠZ, u ktorých prebieha proces 

schvaľovania alianciou, ktorá môže NŠZ schválené sektorovou radou ešte pripomienkovať a autori sa 

následne pripomienkami musia zaoberať a v prípade potreby zapracovať do schváleného NŠZ. Proces 

schvaľovania alianciou je obdobný ako pri schvaľovaní sektorovou radou a po schválení NŠZ (v prípade 

revízie) sa pôvodné (prvé verzie) NŠZ stávajú neplatnými52 a schválené NŠZ alianciou prejdú do stavu 

„Zverejnené“, kedy sú zverejňované v Registri zamestnaní (www.sustavapovolani.sk). V prípade 

nových NŠZ (ich tvorby) pôvodná verzia neexistuje, čiže NŠZ sa iba zverejňujú (bez toho, aby sa 

pôvodné verzie zároveň aj stali neplatnými). 

 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v  mesiacoch október – december 
2020 

P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

1 13 19 12 44 

Rozpracované  4 6 10 

Pripomienkovanie PS 2 4  6 

Zapracovanie pripomienok PS  3 1 4 

Pripomienkovanie 1 3 2 6 

Zapracovanie pripomienok 1 2 1 4 

Dokončené  1 1 2 

Schvaľovanie SR  1  1 

Schválené SR  1 1 2 

Schvaľovanie alianciou 3   3 

Neplatné 3   3 

Zverejnené 3   3 

2 18 15 10 43 

Rozpracované 2 5  7 

Pripomienkovanie PS 3 2 3 8 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 0 0 0 0 

 
 

52 stav: “Neplatné” 



   
 

385 
 

P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

Dokončené 2 0 0 2 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 5 2 3 10 

Neplatné 3 2 2 7 

Zverejnené 3 4 2 9 

3 21 9 9 39 

Rozpracované 1 3 2 6 

Pripomienkovanie PS 3  1 4 

Zapracovanie pripomienok PS 0 1  1 

Pripomienkovanie 0 2  2 

Zapracovanie pripomienok 0 3  3 

Dokončené 0  2 2 

Schvaľovanie SR 0  0 0 

Schválené SR 0  2 2 

Schvaľovanie alianciou 6   6 

Neplatné 6   6 

Zverejnené 5  2 7 

4 24 16 13 53 

Rozpracované 6 2  8 

Pripomienkovanie PS 0 3 1 4 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 1 1 

Pripomienkovanie 1 1  2 

Zapracovanie pripomienok 2 1 1 4 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 3 0 3 

Schvaľovanie alianciou 7  4 11 

Neplatné 4 3 3 10 

Zverejnené 4 3 3 10 

5 28 14 11 53 

Rozpracované 5 2 4 11 

Pripomienkovanie 1 3 2 6 

Zapracovanie pripomienok 1 2 1 4 

Dokončené 0 0 2 2 

Schvaľovanie SR 1 0 0 1 

Schválené SR 2 1 0 3 

Schvaľovanie alianciou 2 1 2 5 

Neplatné 8 2  10 

Zverejnené 8 3  11 

6 12 11 6 29 

Rozpracované 3 2  5 

Pripomienkovanie 1 2 2 5 

Zapracovanie pripomienok 0 0 0 0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 2 2 7 

Neplatné 3 2 1 6 

Zverejnené 2 3 1 6 

7 16 21 14 51 

Rozpracované 2 2 3 7 

Pripomienkovanie 0 1 1 2 

Zapracovanie pripomienok 2 2  4 

Dokončené 4 2 1 7 

Schvaľovanie SR 2 1 1 4 

Schválené SR 4 2 0 6 

Schvaľovanie alianciou 0 5 2 7 

Neplatné 1 3 3 7 

Zverejnené 1 3 3 7 

8 18 10 10 38 

Rozpracované 2 3  5 

Pripomienkovanie PS 2 2 2 6 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 0 0 0 0 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 3 2 7 

Neplatné 6 1 3 10 

Zverejnené 6 1 3 10 

9 15 11 18 44 

Rozpracované 3 5 4 12 

Pripomienkovanie PS 2 2  4 

Zapracovanie pripomienok PS 0 1  1 

Pripomienkovanie 1 3  4 

Zapracovanie pripomienok   7 7 

Dokončené   3 3 

Schvaľovanie SR   2 2 

Schválené SR   2 2 

Schvaľovanie alianciou 3   3 

Neplatné 3   3 

Zverejnené 3   3 

10 7 11 16 34 

Rozpracované 1 3 4 8 

Pripomienkovanie PS  4 2 6 

Zapracovanie pripomienok PS  0 0 0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

Pripomienkovanie  2 0 2 

Zapracovanie pripomienok  1 2 3 

Dokončené  0 1 1 

Schvaľovanie SR  1 0 1 

Schválené SR 2  1 3 

Schvaľovanie alianciou 0  6 6 

Neplatné 2   2 

Zverejnené 2   2 

11 13 5 4 22 

Rozpracované 1 1 1 3 

Pripomienkovanie PS 1 1  2 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0  0 

Pripomienkovanie 1 1  2 

Zapracovanie pripomienok 0 1 1 2 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 1 1 1 3 

Schvaľovanie alianciou 3  1 4 

Neplatné 3   3 

Zverejnené 3   3 

12 36 6 5 47 

Rozpracované 4  2 6 

Pripomienkovanie PS 2 1  3 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0  0 

Pripomienkovanie 3 1 1 5 

Zapracovanie pripomienok 2 1  3 

Dokončené 1 1  2 

Schvaľovanie SR 0 0  0 

Schválené SR 4 2  6 

Schvaľovanie alianciou 7  2 9 

Neplatné 6   6 

Zverejnené 7   7 

13 8 14 12 34 

Rozpracované 4 2 5 11 

Pripomienkovanie PS  1  1 

Zapracovanie pripomienok PS  0  0 

Pripomienkovanie  1 2 3 

Zapracovanie pripomienok 3 2 1 6 

Dokončené 0 1 2 3 

Schvaľovanie SR  0 0 0 

Schválené SR 1 0 0 1 

Schvaľovanie alianciou  3 2 5 

Neplatné  2  2 

Zverejnené  2  2 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

14 15 8 14 37 

Rozpracované 5  3 8 

Pripomienkovanie PS 1 1  2 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0  0 

Pripomienkovanie 0 1 4 5 

Zapracovanie pripomienok 0  3 3 

Dokončené 1  0 1 

Schvaľovanie SR 2 1 1 4 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 1 1 4 

Neplatné 2 1 1 4 

Zverejnené 2 3 1 6 

15 26 17 14 57 

Rozpracované 8 2  10 

Pripomienkovanie PS 2 5 3 10 

Zapracovanie pripomienok PS 2 4 4 10 

Pripomienkovanie 1 1 0 2 

Zapracovanie pripomienok 1 0 0 1 

Dokončené  1 1 2 

Schvaľovanie SR  1  1 

Schválené SR 1 0 1 2 

Schvaľovanie alianciou 3 3 1 7 

Neplatné 4  2 6 

Zverejnené 4  2 6 

16 19 37 22 78 

Rozpracované 2 6 5 13 

Pripomienkovanie PS 2 2  4 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 1 1 

Pripomienkovanie 1 1 1 3 

Zapracovanie pripomienok 3 2 1 6 

Dokončené 3 3 3 9 

Schvaľovanie SR 0 0 2 2 

Schválené SR 2 0 0 2 

Schvaľovanie alianciou 5 3 3 11 

Neplatné 1 9 3 13 

Zverejnené  11 3 14 

17 6 3 5 14 

Rozpracované  2 4 6 

Pripomienkovanie PS 1  1 2 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Neplatné 2   2 

Zverejnené 3   3 

18 6 10 9 25 

Rozpracované 2 7 2 11 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

Pripomienkovanie PS   2 2 

Zapracovanie pripomienok PS  2 0 2 

Pripomienkovanie  1 1 2 

Zapracovanie pripomienok   2 2 

Dokončené   0 0 

Schvaľovanie SR   0 0 

Schválené SR   2 2 

Neplatné 2   2 

Zverejnené 2   2 

19 33 29 29 91 

Rozpracované 6 7 7 20 

Pripomienkovanie PS  3  3 

Zapracovanie pripomienok PS  0  0 

Pripomienkovanie  5 3 8 

Zapracovanie pripomienok 5 5 3 13 

Dokončené 0  5 5 

Schvaľovanie SR 0  6 6 

Schválené SR 0  0 0 

Schvaľovanie alianciou 5  5 10 

Neplatné 8 4  12 

Zverejnené 9 5  14 

20 9 13 13 35 

Rozpracované 2 3 10 15 

Pripomienkovanie PS 1 2 1 4 

Zapracovanie pripomienok PS 2 1 1 4 

Pripomienkovanie  3 1 4 

Zapracovanie pripomienok  0  0 

Dokončené  0  0 

Schvaľovanie SR  0  0 

Schválené SR 2 0  2 

Schvaľovanie alianciou 0 2  2 

Neplatné  1  1 

Zverejnené 2 1  3 

21 92 17 24 133 

Rozpracované 30 6 4 40 

Pripomienkovanie 5  8 13 

Zapracovanie pripomienok 1 5 0 6 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 1 0 5 6 

Schválené SR 6 6 0 12 

Schvaľovanie alianciou 12  7 19 

Neplatné 17   17 

Zverejnené 20   20 

22 9  30 39 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 10 11 12 

Rozpracované   19 19 

Pripomienkovanie PS   3 3 

Zapracovanie pripomienok PS   0 0 

Pripomienkovanie   2 2 

Zapracovanie pripomienok   4 4 

Dokončené   0 0 

Schvaľovanie SR   1 1 

Schválené SR 3  0 3 

Schvaľovanie alianciou 0  1 1 

Neplatné 3   3 

Zverejnené 3   3 

23 59 77 66 202 

Rozpracované 20 6 13 39 

Pripomienkovanie PS 0 9 7 16 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 9 8 17 

Zapracovanie pripomienok 4 1 9 14 

Dokončené 15 5 0 20 

Schvaľovanie SR 0 0 1 1 

Schválené SR 16 3 0 19 

Schvaľovanie alianciou 4 14 15 33 

Neplatné  14 6 20 

Zverejnené  16 7 23 

24 29 9 3 41 

Rozpracované 4 3 3 10 

Pripomienkovanie PS 2 0  2 

Zapracovanie pripomienok PS 1 0  1 

Pripomienkovanie 0 2  2 

Zapracovanie pripomienok 1 0  1 

Dokončené 0 1  1 

Schvaľovanie SR 1 0  1 

Schválené SR  2  2 

Schvaľovanie alianciou 7 1  8 

Neplatné 6   6 

Zverejnené 7   7 

Celkový súčet 532 382 369 1283 
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 31. 12. 2020 
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Oproti predchádzajúcemu obdobiu niekoľkonásobne narástli zmeny stavov jednotlivých NŠZ v rámci 

všetkých sektorových rád, čo dokazuje, že sa s NŠZ aktívne pracuje a postupne prechádzajú 

jednotlivými stavmi až do finálneho, kedy sú zverejňované na stránke www.sustavapovolani.sk. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená aktuálna situácia v stavoch garantovaných NŠZ, vrátane informácií 

z predchádzajúceho obdobia (na porovnanie). 

 Situácia v stavoch garantovaných NŠZ – sumárne zhodnotenie 

Stav NŠZ 
Počet garantovaných 
NŠZ (stav k 30.9.2020) 

Počet garantovaných NŠZ 
(stav k 31.12.2020) 

Rozpracované 62 160 

Pripomienkovanie PS 4 6 

Zapracovanie pripomienok PS 4 10 

Pripomienkovanie 20 26 

Zapracovanie pripomienok 26 13 

Dokončené 3 6 

Schvaľovanie SR 23 17 

Schválené SR 48 22 

Schvaľovanie alianciou 43 62 

Neplatné 1 161 

Zverejnené - 181 

Celkový súčet 234 664 
Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

Oproti minulému obdobiu je zrejmé, že najväčší počet NŠZ sa nachádza v stave „Zverejnené“, 

„Neplatné“ a „Rozpracované“. Prvé dva stavy spolu úzko súvisia, nakoľko, ak bol NŠZ revíziou pôvodnej 

verzie z predchádzajúceho obdobia NP NSP, po zverejnení aktualizovanej verzie na NSP/SRI sa stáva 

pôvodná verzia neplatnou.  

3.4.2 Vyhodnotenie počtov autorov za jednotlivé sektorové rady 

Za sledované obdobie (október – december 2020) sa tvorby/revízie garantovaných NŠZ zúčastnili 

viacerí autori v každej sektorovej rade. I v tomto období platilo, že na revízii/tvorbe niektorých NŠZ 

spolupracovali viacerí autori a zároveň platila aj skutočnosť, že niektorí autori mali na starosti viacero 

NŠZ, ktoré ale realizovali nie v tom istom mesiaci. V nasledujúcich troch sektorových radách bol 

zaevidovaný (v sledovanom období) najväčší sumárny počet autorov:  

http://www.sustavapovolani.sk/
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a) Sektorová rada pre verejné služby a správu53, 

b) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a 

c) Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. 

Nižšie uvedená tabuľka uvádza aktuálny sumárny počet autorov, rovnako ako aj porovnanie oproti 

minulému sledovanému obdobiu. Z celkového súčtu je zreteľné, že sumárny počet autorov klesol. Je 

to z toho dôvodu, že viaceré NŠZ naďalej tvoria/revidujú rovnakí autori a viacerí tí, ktorí mali na starosti 

aktualizáciu iba jedného NŠZ už túto aktivitu ukončili. 

 Počet autorov v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ 

P. č. sektorovej 
rady 

Počet autorov za obdobie jún 
– september 2020 

Počet autorov za obdobie 
október – december 2020 

1 21 23 

2 28 15 

3 28 14 

4 39 14 

5 44 23 

6 11 10 

7 23 17 

8 93 20 

9 23 20 

10 14 13 

11 29 11 

12 53 20 

13 16 21 

14 48 21 

15 24 16 

16 98 39 

17 40 11 

18 21 16 

19 55 38 

20 17 19 

21 101 59 

22 18 29 

23 43 58 

24 34 19 

Celkový súčet 921 546 
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 

 
 

53 táto si prvenstvo udržala aj z predchádzajúceho obdobia 
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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 31. 12. 2020 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty autorov v jednotlivých sektorových radách - fyzicky. Z nej je 

možné konštatovať, že najväčší počet autorov sa v sledovanom období nachádza v nasledujúcich troch 

sektorových radách: 

a) Sektorová rada pre verejné služby a správu54, 

b) Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a  

c) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. 

 Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách 

P. č. sektorovej 
rady 

Fyzický počet autorov za obdobie 
jún – september 2020 

Fyzický počet autorov za obdobie 
október – december 2020 

1 8 9 

2 6 8 

3 6 7 

4 4 7 

5 7 13 

6 4 8 

7 6 8 

8 4 7 

9 5 7 

10 6 7 

11 6 7 

12 7 9 

13 6 9 

14 7 10 

15 3 8 

16 8 12 

17 6 3 

18 4 8 

19 8 13 

20 3 10 

 
 

54 opäť si prvenstvo udržala i z predchádzajúceho obdobia 
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P. č. sektorovej 
rady 

Fyzický počet autorov za obdobie 
jún – september 2020 

Fyzický počet autorov za obdobie 
október – december 2020 

21 21 27 

22 8 15 

23 9 15 

24 5 9 

Celkový súčet 157 236 
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 31. 12. 2020 

V predchádzajúcom sledovanom období mala najvyšší počet fyzických autorov Sektorová rada pre 

verejné služby a správu (21 autorov) – ostatné sektorové rady ich mali maximálne 9. V súčasnom 

sledovanom období sa nielenže zvýšil celkový počet autorov, ale fyzické počty autorov narástli aj 

v iných sektorových radách (niekde dvoj až trojnásobne). V sledovanom období teda narástol počet 

takých NŠZ, o ktoré prejavili záujem (tvoriť/revidovať) autori, ktorí už na žiadnom inom NŠZ 

v sledovanom období nepracovali. 

Čo sa týka medzisektorovej spolupráce, aj v tomto období sa niektorí autori priebežne podieľali na 

tvorbe/revízii garantovaných NŠZ vo viac ako jednej sektorovej rade (viď nasledujúca tabuľka). Oproti 

predchádzajúcemu sledovanému obdobiu pracovali v rámci vyššieho počtu sektorových rád ako tomu 

bolo predtým (pribudla Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre vodu, 

odpad a životné prostredie a Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby). Zároveň je možné 

konštatovať, že kým za minulé sledované obdobie išlo o 4-och autorov, teraz išlo už o 6-tich autorov – 

pribudol pán Nemeth a pani Tantošová. 
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 Medzisektoroví autori garantovaných NŠZ za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 

P. č. sektorovej rady 

Spolu 2 8 9 13 18 22 23 

Gromoš Ľubomír  1 1   1  3 

Podstrelenec Ján   1   1  2 

Nemeth Ivan 1 1      2 

Jakabíková Zuzana     1 1  2 

Tantošová Adriana    1   1 2 

Krátka Zuzana     1 1  2 

Celkový súčet 1 2 2 1 2 4 1 13 
Legenda: 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová 
rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 18 - Sektorová 
rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada 
pre zdravotníctvo, sociálne služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

3.4.3 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady 

V sledovanom období sa vyhodnotil aj počet expertov zapojených do tvorby/revízie NŠZ v rámci 

pracovných skupín, a to podľa počtu NŠZ, na ktorých participovali, rovnako ako aj fyzický počet 

expertov v každej zo sektorových rád. I v tomto období platilo, že jeden expert mohol byť zaradený do 

viacerých pracovných skupín a riešiť viacero NŠZ. Na porovnanie sa uvádza aj predchádzajúce obdobie. 

 Počet expertov v pracovných skupinách  

P. č. 
sektorovej 
rady 

Obdobie jún – september 2020 Obdobie október - december 2020 

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

1 8 7 20 11 

2 2 1 3 1 

3 2 2 4 4 

4 5 2 9 4 

5 2 2 2 2 

7 1 1 1 1 

8 6 2 14 7 

9 - - 8 4 

11 - - 1 1 

13 1 1 3 2 

14 5 4 7 6 

15 6 3 12 6 

16 6 3 6 4 

17 13 6 16 7 

18 10 3 10 2 

19 17 10 26 12 

20 3 4 16 10 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Obdobie jún – september 2020 Obdobie október - december 2020 

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

21 - - 1 1 

24 3 2 6 24 

Celkový súčet 90 53 165 90 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 13 - Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch; 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; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že sumárny počet expertov v pracovných skupinách, oproti 

predchádzajúcemu sledovanému obdobiu, narástol o 83% a v rámci fyzických (jednotlivých) členov 

v pracovných skupinách taktiež došlo k nárastu - o necelých 70%. Je teda zrejmý trend, kedy autori viac 

využívajú pracovné skupiny, či už s jedným alebo viacerými členmi. Toto predstavuje aj kvalitatívny 

posun v tvorbe/revízii NŠZ, pretože na aktualizácii karty zamestnania sa tak zúčastňuje naraz viacero 

expertov, ktorí vzájomne konzultujú a dopĺňajú požiadavky na vybrané zamestnanie.  

3.4.4 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Členovia pracovných skupín, ale aj samotných sektorových rád, boli veľmi aktívni v rámci 

pripomienkovania garantovaných NŠZ, ktoré prechádzali tvorbou/revíziou. Je to viditeľné aj 

z nasledujúcej tabuľky, kde na porovnanie bolo ponechané i predchádzajúce obdobie, čiže 

vyhodnotenie je uvedené za mesiace jún až december 2020. Pripomienky do systému zaznačovali aj 

tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI. Je však potrebné poznamenať, že niektoré 

pripomienky boli riešené s autormi iba telefonickou formou, resp. mailom (tieto v IS NSP/SRI nie je 

možné vyhodnotiť). 

Najaktívnejšími tvorcami pripomienok boli experti v rámci Sektorovej rady pre kultúru 

a vydavateľstvo. Najviac pripomienok všeobecne bolo zadaných v mesiaci november 2020. 

V Sektorovej rade pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorovej rade pre bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo sa vo veľkej miere pri konzultáciách a pripomienkovaní NŠZ využívala 

mailová alebo telefonická komunikácia. 
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 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch jún – december 2020 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

1 - 4 5 5 38 2 2 

2 - 2 2 6 6 7 17 

3 1 3 6 4 4 14 8 

4 21 36 27 33 53 39 2 

5 7 22 5 31 42 28 47 

6 - - 21 - 20 39 12 

7 13 - 5 35 34 31 2 

8 10 5 - 4 8 17 6 

9 - 4 3 3 2 34 2 

10 - - 8 25 - 24 22 

11 7 10 10 - 23 15 11 

12 - 34 19 54 45 21 14 

13 - 15 6 19 1 19 15 

14 26 34 32 50 13 27 86 

15 8 20 10 23 35 47 33 

16 - 73 37 41 34 23 53 

17 14 25 8 - - - - 

18 - 3 1 2 - - 1 

19 - 11 68 43 35 68 38 

20 - 18 14 7 12 29 11 

21 - 42 24 50 9 19 42 

22 - 3 14 18 - - 51 

23 - 21 38 34 19 32 16 

24 13 47 84 7 50 9 - 

Celkový 
súčet 120 432 447 494 

 
483 

 
544 

 
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 31. 12. 2020 

Opäť bolo najviac pripomienok zaznamenaných v rámci „Odborných vedomostí“ (viď nasledujúca 

tabuľka). Druhou najčastejšou pripomienkovanou oblasťou bol NŠZ ako taký (čiže oblasť základných 

informácií, alternatívnych názvov a profilu práce).  
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 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch jún – december 2020 

Názov oblasti NŠZ 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

Odborné 
vedomosti 24 124 97 150 

 
154 

 
159 

 
180 

NŠZ 32 95 118 98 88 130 106 

Odborné zručnosti 21 63 50 73 85 96 87 

Špecifické kľúčové 
kompetencie 10 55 57 65 

67 52 41 

Regulácie 17 53 58 44 27 53 34 

Certifikáty 10 22 27 20 28 29 15 

Prax 5 13 31 29 27 19 15 

Klasifikácie 1 7 9 15 7 6 13 

Celkový súčet 120 432 447 494 483 544 491 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

Každou jednou pripomienkou sa zaoberal autor garantovaného NŠZ. V nasledujúcej tabuľke sú 

zobrazené počty akceptovaných/zamietnutých pripomienok, resp. pripomienok, ku ktorým sa autor 

zatiaľ nevyjadril. Pripomienky k NŠZ, ktoré mali členovia aliancie, boli zaznamenávané zvlášť 

a sumarizované v samostatnom dokumente, pričom autori sa nimi taktiež zaoberali a dôvod 

prípadného zamietnutia pripomienky do predmetného dokumentu zaznačili. Na porovnanie boli 

v tabuľke ponechané aj údaje za predchádzajúce sledované obdobie.  

 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch jún – december 
2020 

 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 

 
 
12/2020 

Rozpracovaný - - 5 192 4 - 81 

Akceptovaný 80 302 340 240 334 422 320 

Zamietnutý 40 130 102 62 145 122 90 

Celkový súčet 120 432 447 494 483 544 491 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že stále prevládajú pripomienky, ktoré boli autormi akceptované 

a následne zapracované do NŠZ. Počet pripomienok za jednotlivé mesiace sa už pohybuje okolo čísla 

500. 
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3.4.5 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie 

garantovaných NŠZ 

Aj v tomto období mohli autori (či už sami alebo na podnet iných expertov) zadať do systému návrh na 

doplnenie chýbajúcej položky v jednej alebo viacerých oblastiach NŠZ. Konkrétne išlo o návrhy v rámci 

odborných vedomostí, odborných zručností, regulácií, certifikátov a praxe. V nasledujúcich 

podkapitolách sú uvedené vyhodnotenia predmetných návrhov. 

 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Návrhy, ktoré autori zadávali do systému, sa týkali zmien názvov odborných vedomostí alebo návrhov 

na nové odborné vedomosti, pričom návrhy boli viazané na konkrétny NŠZ, ku ktorému boli autorom 

nahodnotené ďalšie atribúty, a to: výška požadovanej kvalifikačnej úrovne SKKR pre konkrétnu OV, 

špecifikácia a perspektíva. 

Nasledujúca tabuľka uvádza sumárne počty za jednotlivé mesiace sledovaného obdobia, pričom na 

porovnanie boli v tabuľke ponechané aj údaje z predchádzajúceho obdobia. Najaktívnejšia za toto 

obdobie bola Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. Naopak, najmenej návrhov bolo 

zadaných autormi v rámci Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorovej rady 

pre informačné technológie a telekomunikácie.  V sledovanom období išlo spolu už priemerne o viac 

ako 200 návrhov mesačne. 

 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí 
k NŠZ v mesiacoch júl – december 2020 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

1  12 2 20 6 3 

2   2 18 6 19 

3  11 26 4 8 12 

4 11 15 16 5 13 2 

5 1 2 14 4 4 4 

6     6 2 

7  4 4 20 7 6 

8 4 5 8 2 9 1 

9 2 1 2 3 8 5 

10 2    1 3 

11 1 2  5 3 6 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

12 6 4 12 4 5 11 

13 1 11 4 11 8 23 

14  1 1 4 1 5 

15 1  8 20 4 8 

16 2 7 16 3 10 3 

17 8  3   4 

18 7 6  4 3 3 

19 15 37 6 20 8 12 

20 15 3 2 15 17 3 

21 6 7 11 9 9 10 

22 2  3 14  2 

23 26 10 35 43 36 60 

24 51 12 5 20 52  

Celkový súčet 161 150 180 
 

248 
 

224 
 

207 
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 31. 12. 2020 

Pri bližšom pohľade je možné konštatovať, že v každom zo sledovaných mesiacov niekoľkonásobne 

prevládali návrhy nových položiek (viď nasledujúca tabuľka) a ich počet presiahol 200 návrhov 

mesačne (okrem decembra 2020). Autori v tomto období už dopĺňali do návrhov aj identifikované 

odborné vedomosti ovplyvnené inováciami, ktoré vyplývali z vypracovaných stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. 

 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl – december 2020 

Druh zmeny v  databáze 
odborných vedomostí 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 

 
 
10/2020 

 
 
11/2020 

 
 
12/2020 

Nová položka 136 131 161 214 211 181 

Zmena názvu 25 19 19 34 13 26 

Spolu návrhov 161 150 180 248 224 207 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 
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Nasledujúca tabuľka uvádza výsledok posúdenia a vyhodnotenia tajomníka sektorovej rady/metodika 

Realizačného tímu SRI v súvislosti so schvaľovaním návrhov odborných vedomostí. V prípade, ak sa 

návrh už v databáze nachádzal, resp. premenovanie nebolo vhodné, návrh bol „zamietnutý“. Ak bolo 

stanovisko súhlasné, návrh bol „schválený“. Na porovnanie sú uvedené informácie aj za 

predchádzajúce sledované obdobie. Stále sa vyskytujú návrhy, ktoré tajomník vie nájsť v databáze 

a preto ich zaznačí ako existujúce a databáza sa tak nerozširuje o duplicitné položky. Na druhej strane 

sa databáza odborných vedomostí postupne zväčšuje, a to aj vďaka návrhom expertov, ktoré sú 

následne posúdené a schválené. 

 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl – december 
2020 

Informácia pre autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

Zadaný55  2 23  16 16 

Už existuje 26 18 14 54 47 25 

Schválený 84 87 114 136 132 119 

Zamietnutý 51 43 29 58 29 47 

Celkový súčet 161 150 180 248 224 207 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

I v tomto prípade sa návrhy nových odborných zručností, resp. zmeny vo formuláciách, viazali ku 

konkrétnym NŠZ a autor pri nich zároveň nahodnotil výšku požadovanej úrovne SKKR, špecifikáciu 

a perspektívu. Návrhy posudzoval a upravoval tajomník vybranej sektorovej rady a metodik následne 

schvaľoval. V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotenie návrhov za sledované obdobie (i minulé na 

porovnanie). 

Z tabuľky vyplýva, že v sledovanom období bola najaktívnejšou opäť Sektorová rada pre zdravotníctvo, 

sociálne služby. Najmenej návrhov na nové odborné zručnosti (2) za sledované obdobie zadali autori 

v rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Spolu za sledované obdobie 

bolo zaregistrovaných v systéme 741 návrhov, čo je o 62 viac ako návrhov na odborné vedomosti. 

 
 

55 návrh so statusom „zadaný“ v sledovanom období ešte neprešiel posúdením 
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 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k  NŠZ 
v mesiacoch júl – december 2020 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

1  2 2 14 3 3 

2   2 30 6 38 

3  12 35 3 6 6 

4 14 19 13 13 10 2 

5 1 2 10  6 4 

6  3   3 7 

7   1 15 10 18 

8 2 5 9 3 8 1 

9 2 4 4 2 2 6 

10   5 2 4 5 

11  4  6 3 4 

12 2 8 7 9 6 14 

13  18 13 6 10 32 

14 2  3 4 2 4 

15  3 2 13 4 8 

16 3 2 22 5 11 10 

17 10 2    2 

18 10 2 9 6 10 8 

19 25 33 13 27 11 24 

20 18   17 8 5 

21 4 3 5 2 13 14 

22 1  3 11   

23 22 17 46 47 35 63 

24 39 5 13 16 41  

Celkový 
súčet 155 144 217 

 
251 

 
212 

 
278 

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 31. 12. 2020 

Pri bližšom zhodnotení (z nasledujúcej tabuľky) vyplýva, že niektoré návrhy boli zamietnuté, ale väčšina 

z nich bola schválená. Vzrastajúci trend schválených návrhov odborných zručností pokračoval aj 

v sledovanom období. Na porovnanie sú v tabuľke uvedené údaje aj za predchádzajúce sledované 

obdobie.  
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 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch júl – december 2020 

Informácia 
pre autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

Zadaný   31 1 5 15 

Už existuje 6 5 8 37 27 20 

Schválený 110 100 158 165 156 209 

Zamietnutý 39 39 20 48 24 34 

Celkový súčet 155 144 217 
 

251 
 

212 
 

278 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V rámci položky certifikátov – autori mali taktiež umožnené v IS NSP/SRI zadávať návrhy na doplnenie 

nových certifikátov, resp. požiadať o zmenu formulácie pôvodných certifikátov v databáze. 

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že najviac návrhov na doplnenie (v sledovanom období) mali autori 

v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby. Na porovnanie sú uvádzané aj údaje 

z predchádzajúceho sledovaného obdobia. 

 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch júl – december 2020 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

1   3    

2  1  3   

3  2    5 

4  1  1   

5  1 1  1  

6    1 3  

7  2   1  

10  1  1  2 

11    4   

12     2  

13  1     

14    1   

15   2   1 

16 1 4 2   1 

17  4  1  3 

18   2  1  

19      1 

20    5  1 

21   1    
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

23   2 1 4 2 

24   1 2   

Celkový 
súčet 1 17 14 

 
20 

 
12 

 
16 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 
10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, 
plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - 
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 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 31. 12. 2020 

Spolu za sledované obdobie (október – december 2020) bolo navrhnutých 48 položiek do databázy 

certifikátov, čo je o 16 návrhov viac ako za predchádzajúce sledované obdobie. Najviac návrhov bolo 

zadaných v mesiaci október 2020. Niektoré sektorové rady nedali žiaden nový návrh. 

Z vyššie uvedených návrhov bolo v sledovanom období 21 návrhov schválených, 11 zamietnutých 

a u 10 boli autori navigovaní na výber z databázy, pretože navrhovaný certifikát sa už v databáze 

nachádzal. 6 návrhov sa v súčasnom období ešte posudzuje. 

 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch júl – december 2020 

Informácia pre 
autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 
 
10/2020 

 
11/2020 

 
12/2020 

Zadaný  1 7 1 1 4 

Už existuje  1 1 4 3 3 

Schválený  7 5 11 3 7 

Zamietnutý 1 8 1 4 5 2 

Celkový súčet 1 17 14 20 12 16 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 

 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období sa do IS NPS/SRI dostali aj návrhy na doplnenie nových právnych predpisov 

v súvislosti s reguláciou kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnaní. Spolu išlo o 33 návrhov, 

pričom najviac pribudlo od autorov zo Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. 

Prípadné zmeny pôvodných názvov právnych predpisov upravoval metodik priamo v databáze. Na 

porovnanie sú v tabuľke uvádzané aj informácie z predchádzajúceho sledovaného obdobia. 
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 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch júl – 
december 2020 

P. č. sektorovej rady 

Mesiac 

8 9 10 11 12 

1 4 8    

2 2  5   

3 1 1  2  

7 1     

10 8     

12 5 1  1  

13 2  1   

14  2 7   

15 1 1   1 

17 2     

18    1  

19  2    

20  1 1 5  

21  1   3 

22  1    

23 1 3  3 2 

24      

Celkový súčet 27 21 15 12 6 
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; 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 31. 12. 2020 

Z vyššie uvedených návrhov bolo v sledovanom období schválených 11, zamietnutých 13 a 6 bolo 

nahradených právnymi predpismi z aktuálnej databázy. 3 návrhy sa v súčasnom období posudzujú. 

 Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov za sledované mesiace 

Informácia 
pre autora 

Mesiac 

8/2020 9/2020 
 

10/2020 
 

11/2020 
 

12/2020 

Prax Regulácie Prax Regulácie Prax Regulácie Prax Regulácie Prax Regulácie 

Zadaný  2 1 9    1  2 

Už existuje  2  2  2  4   

Schválený  7  8  4  5  2 

Zamietnutý 3 13  1 1 8 2  1 1 

Celkový 
súčet 3 24 1 20 

 
1 

 
14 

 
2 

 
10 

 
1 

 
5 

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 31. 12. 2020 
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3.4.6 Aktivity aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ 

Aj v tomto období boli aliancii zasielané vo viacerých etapách NŠZ určené na posúdenie a schválenie. 

Členovia aliancie k niektorým z nich mali návrhy a pripomienky. Tieto riešili tajomníci spolu s autormi 

a do NŠZ ich následne po akceptovaní zapracovávali. Konkrétny prehľad predkladaných NŠZ a 

pripomienok sa uvádza v Aktivite č. 1, v rámci kapitoly týkajúcej sa „Činnosti Aliancie sektorových rád“. 

3.5 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ 

V sledovanom období sa členovia sektorových rád, pod vedením tajomníkov, naďalej zaoberali 

identifikovaním inovácií v sektore, ktoré ovplyvnili u vybraných NŠZ požiadavku na nové/iné odborné 

vedomosti alebo odborné zručnosti, resp. ovplyvnili aj formuláciu charakteristiky predmetných NŠZ. 

Stratégiou viacerých sektorových rád bola postupná identifikácia – tj. pri tvorbe/revízii konkrétneho 

NŠZ za vybraný mesiac sa autor a prípadne aj členovia pracovnej skupiny zaoberali problematikou 

inovácií, trendov a technologického pokroku, ktorý vplýval priamo na zamestnanie a na základe toho 

navrhli nové položky do odborných vedomostí/zručností, resp. upravili pôvodnú charakteristiku 

a doplnili nové informácie do požadovaných charakteristických činností, ktoré sa v zamestnaní na 

základe inovácií vykonávajú. 

Počty nových návrhov odborných vedomostí a odborných zručností, ktoré autori označili 

s perspektívou „budúca“ sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách, pričom je možné konštatovať, že 

oproti minulému sledovanému obdobiu sa počet takto identifikovaných odborných 

vedomostí/zručností zvýšil.  

 Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR  podľa 
sektorových rád 

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

3  8 3 8 11  30 

Kvalitár potravín a nápojov   3    3 

Lahôdkar  1     1 

Operátor zariadenia na spracovanie kávy 
a čaju  5     5 

Inšpektor kontroly potravín vo výrobe     11  11 

Porážač, vykosťovač  2     2 

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe    8   8 

4  5     5 

Výrobca technických textílií  2     2 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

Strihač textilu  3     3 

5     7 7 14 

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe 
drevených konštrukcií     4  4 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe 
výrobkov a stavieb z dreva     2 4 6 

Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní 
dreva      1 3 4 

6  1     1 

Knihár  1     1 

7   5 1 2  8 

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej 
výrobe   4    4 

Chemický technik v priemyselnej výrobe   1    1 

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe     2  2 

Procesný technik v chemickej výrobe    1   1 

8  4     4 

Operátor zlievarenských strojov a zariadení  1     1 

Hutník vysokopeciar  3     3 

9   1   3 4 

Technik 3D tlače materiálov   1    1 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe 
stavebných materiálov      2 2 

Špecialista riadenia sklárskej výroby      1 1 

10      1 1 

Strojársky špecialista automatizácie       1 1 

11   2    2 

Elektronik   2    2 

12  2  4  1 7 

Elektromontér elektroenergetických zariadení 
a systémov  2     2 

Špecialista energetik prevádzky riadiacej 
techniky      1 1 

Špecialista energetik výroby elektrickej 
energie v tepelnej elektrárni    4   4 

13   3    3 

Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné 
odpady   1    1 

Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných 
odpadov   2    2 

14      1 1 

Inžinier geodet a kartograf      1 1 

15    1  1 2 

Riadiaci pracovník (manažér) turistického 
informačného centra    1  1 2 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

16 2 1 14   3 20 

Administratívny pracovník v železničnej 
doprave   3    3 

Administratívny pracovník v mestskej 
hromadnej doprave   1    1 

Vodič osobného motorového vozidla 2      2 

Vozmajster   2    2 

Operátor v železničnej doprave  1     1 

Špecialista pre integrovanú dopravu      3 3 

Technik, kontrolór v železničnej doprave   4    4 

Prepravný pracovník v železničnej doprave   1    1 

Technik, kontrolór mestskej hromadnej 
dopravy   3    3 

17   2 4 2 2 10 

Špecialista vývoja systémov (DevOps)    3 1 1 5 

Špecialista digitálnej transformácie     1  1 

Dátový analytik   2 1  1 4 

18   5   7 12 

Odborný pracovník v oblasti dôchodkového 
sporenia   2    2 

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí      2 2 

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných 
udalostí      2 2 

Špecialista pre dôchodkové sporenie      2 2 

Realitný maklér   1    1 

Pracovník pri priehradke v bankovníctve   2    2 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 
dôchodkového sporenia      1 1 

21     1 1 2 

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka     1  1 

Odborný pracovník na úseku živnostenského 
podnikania      1 1 

23      11 11 

Sociálny pracovník      1 1 

Verejný zdravotník bez špecializácie      3 3 

Posudkový sociálny pracovník      1 1 

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k 
zdraviu      3 3 

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii      3 3 

24  10 6 4 1  21 

Kaderník  3     3 

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb   1  1  2 

Prekladateľ cudzích jazykov    4   4 

Kozmetik   2    2 

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)  4     4 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)   3    3 

Revízny technik komínov  3     3 

Celkový súčet 2 31 41 22 24 38 158 
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; 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; 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 31. 12. 2020 

Kým v predchádzajúcom období (júl – september 2020) bola k 78-im odborným vedomostiam v rámci 

NŠZ (za 13 sektorových rád) priradená perspektíva „budúca“, počas mesiacov október – december 

2020 bolo takto identifikovaných až 158 odborných vedomostí (pri NŠZ) v rámci 19-tich sektorových 

rád. V predchádzajúcom období sa tieto odborné vedomosti uvádzali na úrovni SKKR od 2 – 7, v tomto 

období tomu bolo rovnako. Najviac odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ bolo priradených 

v rámci Sektorovej rady pre potravinárstvo u NŠZ Inšpektor kontroly potravín vo výrobe (11). V 5-tich 

sektorových radách neboli v sledovanom období dopĺňané žiadne odborné vedmosti s touto 

perspektívou.  

V nasledujúcej tabuľke sú obdobne uvádzané odborné zručnosti v sledovanom období. Najviac 

odborných zručností s perspektívou „budúca“ bolo priradených opäť v Sektorovej rade pre 

potravinárstvo u NŠZ Inšpektor kontroly potravín vo výrobe (13). 

 Počet odborných zručností s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR podľa 
sektorových rád 

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú radu 3 4 5 6 7 

1     1 1 

Úradný veterinárny lekár     1 1 

2 3     3 

Vodič banskej lokomotívy 2     2 

Lamač 1     1 

3 9 3 8 13  33 

Kvalitár potravín a nápojov  3    3 

Lahôdkar 1     1 

Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju 5     5 

Inšpektor kontroly potravín vo výrobe    13  13 

Porážač, vykosťovač 3     3 

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe   8   8 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú radu 3 4 5 6 7 

4 3     3 

Výrobca technických textílií 1     1 

Strihač textilu 2     2 

5 1   7 6 14 

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených 
konštrukcií    2 2 4 

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve 1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a 
stavieb z dreva    3 3 6 

Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva     2 1 3 

7  3  1  4 

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej 
výrobe  2    2 

Chemický technik v priemyselnej výrobe  1    1 

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe    1  1 

8 4     4 

Operátor zlievarenských strojov a zariadení 2     2 

Hutník vysokopeciar 2     2 

9  1  1 4 6 

Technik 3D tlače materiálov  1    1 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe 
stavebných materiálov    1 4 5 

11  2    2 

Elektronik  2    2 

12 2 2 3   7 

Elektromontér elektroenergetických zariadení a 
systémov 2 2    4 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v 
tepelnej elektrárni   3   3 

13  1    1 

Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných 
odpadov  1    1 

14  1   3 4 

Inžinier geodet a kartograf     2 2 

Stavebný prípravár  1    1 

Špecialista geografického informačného systému     1 1 

15     1 1 

Riadiaci pracovník (manažér) turistického 
informačného centra     1 1 

16 3 6   1 10 

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej 
doprave  1    1 

Vodič osobného motorového vozidla 2     2 

Špecialista pre integrovanú dopravu     1 1 

Technik, kontrolór v železničnej doprave  3    3 

Pracovník cestnej patroly 1     1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú radu 3 4 5 6 7 

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy  2    2 

17  1 2 4 1 8 

Špecialista digitálnej transformácie    2  2 

Špecialista vývoja systémov (DevOps)   2 2  4 

Dátový analytik  1   1 2 

18 1 2 1  4 8 

Odborný pracovník pre riadenie rizík v 
poisťovníctve   1   1 

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí     2 2 

Odborný pracovník v oblasti dôchodkového 
sporenia  1    1 

Špecialista pre dôchodkové sporenie     1 1 

Realitný maklér  1    1 

Pracovník pri priehradke v bankovníctve 1     1 

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných 
udalostí     1 1 

19     1 1 

Dramaturg     1 1 

21     1 1 

Odborný pracovník na úseku živnostenského 
podnikania     1 1 

23     8 8 

Sociálny pracovník     1 1 

Verejný zdravotník bez špecializácie     2 2 

Posudkový sociálny pracovník     1 1 

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu     2 2 

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii     2 2 

24 10 2 4   16 

Kaderník 4     4 

Prekladateľ cudzích jazykov   4   4 

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) 3     3 

Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)  2    2 

Revízny technik komínov 3     3 

Celkový súčet 36 24 18 26 31 135 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 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; 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 31. 12. 2020 

Obdobne tomu bolo aj v rámci odborných zručností. V predchádzajúcom období bola k 81 odborným 

zručnostiam v rámci NŠZ (za 13 sektorových rád) priradená perspektíva „budúca“. V sledovanom 
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období, počas mesiacov október – december 2020 bolo takto identifikovaných až 135 odborných 

zručností pri NŠZ, a to v rámci 20-tich sektorových rád. V predchádzajúcom období sa tieto odborné 

zručnosti uvádzali na úrovni SKKR od 2 – 7, v tomto období to bolo od úrovne SKKR 3 – 7. V 4-och 

sektorových radách neboli v sledovanom období nahodnotené odborné zručnosti s perspektívou 

„budúca“.  

Konkrétne informácie o budúcich odborných vedomostiach a zručnostiach sa uvádzajú v jednotlivých 

Informáciách tajomníkov za 24 sektorových rád, ktoré sú prílohou tejto správy. 

3.6 Správa kompetenčného modelu 

V sledovanom období sa postupne rozširovala databáza odborných vedomostí i databáza odborných 

zručností o položky návrhov od autorov schválených metodikmi Realizačného tímu SRI. Taktiež sa 

menili názvy formulácií podľa požiadaviek autorov (a to i v nadväznosti na návrhy a pripomienky členov 

pracovných skupín, či sektorových rád).  

Realizovali sa aj drobné úpravy z hľadiska výmazu podobných alebo duplicitných položiek v databázach 

a zmeny v sektorových označeniach niektorých odborných vedomostí a odborných zručností. 

Aj v tomto období pokračoval trend v zadávaní odborných vedomostí a zručností, ktorým autori 

priradili perspektívu „budúca“ – a to v súvislosti s inovačnými trendami a technologickým pokrokom 

v sektore. Previazanosť všetkých položiek NŠZ a kompetenčného modelu je uvedená v nasledujúcej 

schéme.  
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Schéma č. 3 Previazanosť položiek v rámci NŠZ a kompetenčného modelu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Ku každej odbornej vedomosti/zručnosti, ktorá bola priradená k NŠZ bola vytvorená aj väzba 

v nadväznosti na možnú inováciu, rovnako ako aj špecifikáciu - s priradením jej perspektívy, pričom 

odborná vedomosť/zručnosť bola previazaná s úrovňou SKKR a obsahovala aj svoj príznak.  

3.7 Sústava povolaní 

3.7.1 Aktualizácia sústavy povolaní 

Vzhľadom na existujúce úzke prepojenie jednotiek zamestnaní z SK ISCO-08 so zamestnaniami 

v kartách zamestnaní a zároveň priradením pod jednotlivé povolania bola v sledovanom období, 

vzhľadom na aktualizáciu SK ISCO-08 (2020)56, zrealizovaná aktualizácia priradenia jednotiek 

zamestnaní z klasifikácie zamestnaní do jednotlivých povolaní zo sústavy povolaní. V nasledujúcom 

období, po implementácii SK ISCO-08 (2020) do IS NSP/SRI dôjde k prepojeniu zamestnaní na kartách 

zamestnaní57 (podľa k nim uvedených kódov SK ISCO-08) s povolaniami zo sústavy povolaní. 

 
 

56 Klasifikácia zamestnaní bola vydaná vyhláškou č. 449/2020 s účinnosťou od 1. januára 2021 
57 Analýza neobsahuje vyhodnotenie nových jednotiek zamestnania typu 999 – inde neuvedený 
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Zmeny v štruktúre klasifikácie zamestnaní sú bližšie popísané v Aktivite č. 4, avšak vo všeobecnosti je 

možné konštatovať, že najväčšie zmeny v tejto klasifikácii sa udiali v rámci stretnutí hodnotiacej 

komisie58 a ďalšie zmeny, ktoré vyplynuli z procesu medzirezortného pripomienkového konania59. 

K druhému typu zmien, v rámci ktorých vznikli zamestnania na základe návrhov v procese 

medzirezortného pripomienkového konania, sa budú v nasledujúcom období vyjadrovať sektorové 

rady – so zámerom zhodnotenia toho, či ich budú následne garantovať v rámci ich zoznamu NŠZ. 

V rámci zhodnotenia druhov pripomienok - išlo najmä o návrhy na doplnenie zamestnaní60, či ich 

premenovanie. 

Čo sa týka zmien v počte povolaní – nebolo potrebné doplniť novú položku do sústavy povolaní, všetky 

nové jednotky zamestnaní bolo možné priradiť pod existujúce povolania. V tejto súvislosti sa teda 

sústava povolaní nemenila. Čo sa ale zmenilo je počet jednotiek zamestnaní, ktoré sú pod jednotlivé 

povolania priradené a tým pádom sa v nasledujúcom období bude meniť aj počet NŠZ, ktoré sú pod 

jednotlivé povolania zaradené.  

Taktiež je ešte otvorená otázka garancie nových NŠZ61, ktoré pravdepodobne vzniknú po schválení a 

ich doplnení do zoznamu garantovaných NŠZ v rámci niektorých sektorových rád – a to v nadväznosti 

na návrhy vyplývajúce z medzirezortného pripomienkového konania. Toto znamená, že je 

pravdepodobné, že pod niektoré povolania budú doplnené nové NŠZ. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktuálne názvy a počty povolaní, ktoré sa nachádzajú (boli 

doplnené v nadväznosti na vyššie uvedenú aktivitu) vo vybraných sektorových radách (19-tich), a to 

v nadväznosti na priradené kódy SK ISCO-08 (2020) k jednotlivým zamestnaniam, ktoré sektorové rady 

v súčasnosti garantujú alebo sa predpokladá, že budú garantovať62. Vo vyhodnotení sa nenachádzajú 

sektorové rady, ktoré nemali žiadne nové doplnené zamestnania do SK ISCO-08 (2020) a ide o 

nasledovné:  

1. Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,  

2. Sektorová rada pre potravinárstvo, 

 
 

58 ako štandardného procesu prebiehajúceho pod koordináciou Realizačného tímu SRI 
59 ktorého súčasťou bol aj Realizačný tím SRI 
60 tu nastal nárast o 136 jednotiek zamestnaní 
61 i keď už prepojenie vzhľadom na SK ISCO-08 (2020) v súčasnom období existuje 
62 to rozhodnutie bude na sektorových radách 
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3. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,  

4. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a  

5. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 

 Povolania v rámci sektorových rád a  počty priradených jednotiek zamestnaní (SK 
ISCO-08) v nadväznosti na NŠZ 

Názov sektorovej rady a názvy povolaní 

Počty zamestnaní63 
nachádzajúcich sa 
v rámci jednotlivých 
sektorových rád 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 8 

Administratívny pracovník 1 

Manažér vnútornej správy a prevádzky 1 

Právnik 3 

Supervízor v administratíve 1 

Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce 2 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 3 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  1 

Montážny pracovník 1 

Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce 1 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 3 

Špecialista finančného sektora 3 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 10 

Dopravný špecialista 1 

Ekológ 1 

Pilot 1 

Špecialista leteckej dopravy 1 

Špecialista logistiky 1 

Špecialista železničnej dopravy 1 

Technik cestnej dopravy 1 

Technik chemik 1 

Vodič 2 

Sektorová rada pre elektrotechniku 3 

Robotik 2 

Špecialista elektrotechnickej výroby 1 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 5 

Manažér vnútornej správy a prevádzky 1 

Špecialista energetik 3 

Technik energetik 1 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 8 

Farmaceut špecialista 3 

Manažér v priemysle 1 

 
 

63 zaradené pod povolania 
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Názov sektorovej rady a názvy povolaní 

Počty zamestnaní63 
nachádzajúcich sa 
v rámci jednotlivých 
sektorových rád 

Špecialista chemickej výroby 3 

Špecialista predaja  1 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 13 

Analytik a projektant IT 7 

Manažér v IT a telekomunikáciách 1 

Programátor 1 

Správca IT systémov, databáz a sietí 2 

Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce 2 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 29 

Digitalizátor 1 

Dizajnér produktov 1 

Dizajnér, dekoratér 1 

Grafik, ilustrátor 4 

Herec 2 

Hudobník 1 

Kulturológ 1 

Producent 2 

Produkčný  1 

Reštaurátor, konzervátor 1 

Spisovateľ (textár) 1 

Špecialista kultúrneho dedičstva 8 

Tanečník, choreograf 1 

Technik umeleckej tvorby  2 

Zvukár 1 

Žurnalista (novinár, redaktor) 1 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 7 

Pracovník wellness 1 

Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou 3 

Špecialista predaja  2 

Technik logistiky a poštových služieb 1 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 7 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  1 

Ošetrovateľ, tréner zvierat  1 

Špecialista poľnohospodárstva 4 

Technik poľnohospodárstva 1 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 4 

Kaderník 1 

Pedikér, manikér 1 

Pracovník s výbušninami 1 

Upratovačka, chyžná 1 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 8 

Manažér v priemysle 1 
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Názov sektorovej rady a názvy povolaní 

Počty zamestnaní63 
nachádzajúcich sa 
v rámci jednotlivých 
sektorových rád 

Pracovník 3D tlače 2 

Technik sklárskej výroby a výroby stavebných materiálov 4 

Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných 
materiálov 1 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 7 

Inšpektor štátneho dozoru 1 

Izolatér   1 

Kvalifikovaný čistič stavieb 1 

Stavebný montážnik 1 

Špecialista stavebnej výroby 1 

Technik stavebnej výroby 2 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 

Módny návrhár 1 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 15 

Analytik a projektant IT 1 

Colník 6 

Ekonomický manažér 1 

Inšpektor štátneho dozoru 1 

Odborný pracovník sociálnych služieb 3 

Pracovník s výbušninami 1 

Pracovník SBS 1 

Príslušník Policajného zboru 1 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 3 

Ekológ 2 

Technický kreslič 1 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 6 

Odborník na prácu s mládežou 1 

Špecialista ľudských zdrojov 1 

Špecialista v oblasti výchovy a vzdelávania 1 

Špecialista výživy 1 

Učiteľ strednej školy 2 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 4 

Liečebný pedagóg 2 

Pôrodná asistentka 1 

Technik logistiky a poštových služieb 1 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Najväčší počet jednotiek zamestnaní bolo priradených pod povolania (29) v Sektorovej rade pre kultúru 

a vydavateľstvo. V tejto sektorovej rade boli doplnené viaceré nové zamestnania (z iniciatívy najmä 

sektorovej rady), ktoré bude sektorová rada v ďalšom období garantovať a sú doplnené do jej zoznamu 

garantovaných NŠZ. Väčší počet zmien bol ešte evidovaný v týchto troch sektorových radách: 
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1. Sektorová rada pre verejné služby a správu (15 zmien), 

2. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (13 zmien) a 

3. Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (10 zmien).  

 

Celkovo išlo spolu o 144 zmien, pričom do analýzy vstúpili aj rozdelené, zlúčené, či vyradené jednotky 

zamestnaní. 
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4. AKTIVITA Č. 4 TVORBA KOMPLEXNÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV PRE SEKTOROVÉ 

PARTNERSTVÁ, ROZŠIROVANIE A AKTUALIZÁCIA 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO 

KOMPATIBILITU KLASIFIKÁCIÍ A ČÍSELNÍKOV 

A RELEVANTNÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ PRE 

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU 

TRHU PRÁCE 

V rámci Aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti 

aktualizácie a správy štatistických klasifikácií 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.67 popísané tieto zabezpečené odborné úlohy:  

▪ analýza východiskového a súčasného stavu, 

▪ návrh riešenia nového informačného systému, 

▪ vytvorenie pracovného prostredia na vývoj, testovanie a produkciu,  

▪ analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:  

- modul Registrácia používateľov, 

- modul Výkazníctvo – expert,  

- modul Správa používateľov,  

- modul Správa výkazov, 

- modul Správa sektorových rád, 

- modul Export, import, 

- modul Nahrávanie strategických dokumentov, 
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- 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, priraďovanie OV a OZ, návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov, 

regulácie, prax, notifikácia, editácia), 

- modul Správa číselníkov a prepojenie s kompetenčným modelom, 

- modul Správa návrhov, notifikácia, 

- modul Prepojenie na kompetenčný model, 

- nový dizajnu verejnej časti. 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus). 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu pripravovaných modulov, 

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.  

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 8, 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 Správa číselníkov – kategórie/inovácie 

- úpravy oprávnení podľa rolí, 

- úprava modulu Správa návrhov (zobrazenie SZČ), 

- doplnenie zmeny kódov (zaradenia do kategórií) na už použité OV/OZ, 

- doplnenie popisov, 

- úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie, 

- úprava registračného formuláru na základe zmeny legislatívy, 

- úprava výkazníctva na tvorbu a revíziu NŠZ, 

- modul Inovácie – párovanie NŠZ a inovácií. 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Správa číselníkov – kategórie/inovácie, 

- úpravy oprávnení podľa rolí, 



   
 

421 
 

- úprava modulu Správa návrhov (zobrazenie SZČ), 

- doplnenie zmeny kódov (zaradenia do kategórií) na už použité OV/OZ, 

- doplnenie popisov, 

- úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie, 

- úprava výkazníctva na tvorbu a revíziu NŠZ, 

- modul Inovácie – párovanie NŠZ a inovácií, 

- kompetenčný model - soft/hard delete, edit, 

- kompetenčný model - on update cascade, 

- úprava stránky správa návrhov, 

- úprava základnej stránky Tvorba a revízia NŠZ. 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu: 

- príprava nového číselníku pre sektorové stratégie (zodpovedný, termín, monitoring aktivít), 

- príprava číselníku inovácie, 

- príprava importu dát pre inovácie a sektorové stratégie, 

- 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 fázy dominovalo v činnosti Realizačného tímu SRI poskytovanie permanentnej 

podpory, vypracúvanie vyjadrení, stanovísk a účasť na rokovaniach v súvislosti s aktualizáciou 

klasifikácie SK ISCO-08. Ako je uvedené v tejto kapitole, legislatívny proces bol v tejto fáze veľmi 

náročný a bolo potrebné poskytnúť spätnú väzbu na vysoký počet pripomienok rôzneho charakteru. 

Klasifikácia SK ISCO-08 je významným výstupom národného projektu a možno s potešením 

konštatovať, že tento realizačný míľnik bol dosiahnutý a nová verzia aktualizovanej verzie klasifikácie 

SK ISCO-08 je už platná a účinná. Aj napriek súčasnej situácii poznačenej protipandemickými 

opatreniami sa podarilo vyhlášku vydať v pôvodnom termíne s účinnosťou od 1.1.2021.  

Okrem odborných prác spojených s aktualizovaním klasifikácie SK ISCO-08 a vyhodnotením jej finálnej 

podoby sa Realizačný tím SRI venoval aj ďalším činnostiam, a to:  
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▪ stanoveniu doplnkových jazykových pravidiel tvorby názvov nových zamestnaní, 

▪ metodickej podpore tvorby NŠZ s dôrazom na klasifikačný kontext, 

▪ dôslednej analýze a popisu aktuálneho stavu revízie štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností NACE Rev. 2. 

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 8.  

4.1 Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI 

V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas deviateho 

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 a médiá boli doplnené články s informáciami o piatych a šiestych rokovaniach 

sektorových rád, články pripravené pre printové médiá a články k regionálnym debatám vzdelávanie 

budúcnosti. Zároveň po implementácii nového dizajnu verejnej časti IS NSP/SRI bola pridaná časť 

médiá, v ktorej sú zverejňované informácie o projekte publikované v rôznych médiách a propagačné 

materiály. Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI: 

▪ Predvianočné rokovanie v réžií papiernikov a polygrafov, 

▪ Šieste rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Šieste rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Chemici a farmaceuti rokovali v online priestore, 

▪ Šieste rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, 

▪ Zástupcovia textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu sa stretli online, 

▪ Eurostat prijal okolo 1 700 žiadostí o zmenu klasifikácie NACE, 

▪ Šieste rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo naznačilo nové priority na ďalšie 

obdobie, 

▪ Stavebníci požadujú čo najskorší návrat žiakov do škôl, 

▪ Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore, 
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▪ Vzdelávanie v stavebníctve potrebuje skorý návrat k prezenčnej forme výučby, 

▪ Decembrové rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

▪ Online rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ 6. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, 

▪ Pozvánka na deviatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Vznik stálej komisie pre finančnú gramotnosť na šiestom rokovaní sektorovej rady pre 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ Prierezová Sektorová rada opäť v online priestore, 

▪ Pracovná vianočná atmosféra u lesníkov a drevárov, 

▪ Sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu rokoval už po šiestykrát, 

▪ Čo na to elektrotechnici?, 

▪ 6. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, 

▪ 6. rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, 

▪ Do tretice všetko dobré – energetici sa opäť zišli v online priestore, 

▪ Digitalizácia v Národnom pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa stala predmetom 

šiesteho rokovania sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ Pozvánka na ôsmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ COVID 19 nás poriadne zasiahol, 

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu predloží návrhy k dokumentu Moderné a úspešné 

Slovensko, 

▪ Pozvánka na siedmu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Technik vodár vodohospodár, 

▪ Experimentálny študijný odbor Agromechatronik, 

▪ Novovzniknuté povolanie Podológ, 

▪ Experimentálny odbor štúdia technik mineralurg, 

▪ Pozvánka na šiestu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Pozvánka na piatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Pozvánka na štvrtú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“, 

▪ Sektor lesného hospodárstva a spracovania dreva na online rokovaní, 

▪ Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, 

▪ 5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby.  

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá: 
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▪ Experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť, 

▪ Rádio Regina, 

▪ Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, 

▪ Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu, 

▪ Ťažké časy aj pre energetiku, 

▪ Papierenské odvetvie zažije zmeny, 

▪ Asociácia pasívnej požiarnej ochrany. 

Zoznam pridaných propagačných materiálov: 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

▪ Informačný leták Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 48 aj s obrázkami a odkazmi priamo k 

článkom. 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. 

 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 
 

P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 
členov 

Garantované 
NŠZ 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

2 1 1 1 úpravy   

https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_strojarstvo.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_administrativa.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_hutnictvo.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_tazba.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_zdravotnictvo.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_remesla.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_obchod.pdf
https://sustavapovolani.sk/uploaded_files/sri/infoletak_doprava.pdf
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P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 
členov 

Garantované 
NŠZ 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 2 1 1 1 úpravy   

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1 úpravy úpravy 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 1 1 1 úpravy úpravy 

5 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

2 2 2 2 úpravy   

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

1 1 1 1 úpravy úpravy 

7 pre chémiu a farmáciu 1 1 1 1 úpravy   

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 1 1 1 úpravy   

9 pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

2 2 2 2 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 2 1 1 1 úpravy   

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 2 1 1 1 úpravy úpravy 

15 pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

1 1 1 1 úpravy   

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1 úpravy   

17 pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

1 1 1 1 úpravy   

18 pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

1 1 1 1 úpravy   

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 úpravy 

22 
pre administratívu, ekonomiku, 
manažment 

1 1 1 1 úpravy   

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 2 2 2 2 úpravy úpravy 

24 pre remeslá a osobné služby 2 1 1 1 úpravy úpravy 

98 Riadiaci výbor SRI 1       úpravy   

99 Aliancia sektorových rád 7       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.  
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 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.  

 Dokumenty na stiahnutie 

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 8 dobiehali piate a realizovali sa šieste 

rokovania sektorových rád. Po ukončení rokovania sektorových rád boli zverejnené dokumenty v časti 

sektorové rady, záložka Dokumenty na stiahnutie: 

▪ pozvánka na 6. rokovanie sektorovej rady daného sektora, 

▪ prezentácia z 6. rokovania sektorovej rady daného sektora, 

▪ závery z 6. rokovania sektorovej rady daného sektora. 

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. 103 

Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady.  

4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia 

V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období 

implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov 

a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté 

v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto 

kapitole je priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.  

V sledovanom období boli do produkčného prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov, ich 

popis je v jednotlivých podkapitolách. 
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4.2.1 Modul Správa číselníkov – kategórie/inovácie 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov a metodikov na túto 

úpravu. Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 7 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – kategórie/inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 8 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – kategórie inovácií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 9 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – kategórie inovácií - 
upraviť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 10 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – kategórie inovácií - 
zobraziť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 11 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – kategórie inovácií - 
upraviť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.2 Úpravy oprávnení podľa rolí 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Úpravy boli iba systémové a vracali nastavenie do požadovaného stavu, 

preto nebolo potrebné robiť ďalšie kroky.  
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4.2.3 Úprava modulu Správa návrhov (zobrazenie SZČ) 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov a metodikov na túto 

úpravu. Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 12 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – (zobrazenie SZČ) OV 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 13 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – (zobrazenie SZČ) OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.4 Doplnenie zmeny kódov (zaradenia do kategórií) na už použité OV/OZ 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 14 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – OV 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 15 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – zobraziť OV 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 16 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – upraviť OV 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 17 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 18 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – zobraziť OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 19 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa číselníkov – upraviť OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.5 Doplnenie popisov 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 20 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – doplnenie popisov 
OV 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 21 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – doplnenie popisov OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 22 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – doplnenie popisov 
certifikáty 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 23 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – doplnenie popisov 
právne predpisy 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 24 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa návrhov – doplnenie popisov 
tvorba a revízia NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.6 Úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 25 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ – charakteristika 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 26 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ – odborné 
vedomosti pridať 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 27 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ – odborné 
vedomosti upraviť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 28 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ – odborné 
zručnosti pridať 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 29 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ – odborné 
zručnosti upraviť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.7 Úprava registračného formuláru na základe zmeny legislatívy 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 30 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Registrácia – legislatívne zmeny 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 31 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Správa používateľov – zobrazenie 
profilu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.2.8 Úprava výkazníctva na tvorbu a revíziu NŠZ 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 32 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Výkazníctvo – pridanie záznamu 1 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 33 Náhľad na nasadené riešenie úprava modulu Výkazníctvo – pridanie záznamu 2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.2.9 Modul Inovácie – párovanie NŠZ a inovácií 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich kapitolách, zmena bola otestovaná a nasadená 

do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie metodikov na túto úpravu. 

Náhľad na nasadené nové riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 34 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – hlavné menu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 35 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – návrhy inovácií k NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 36 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – zobrazenie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 37 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – odstránenie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 38 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – pridať návrhy NŠZ k inovácii 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 39 Náhľad na nasadené riešenie modulu Inovácie – pridať návrhy inovácií k NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 40 Náhľad na nasadené riešenie modulu Tvorba a revízia NŠZ – hlavná stránka 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 34 Náhľad na nasadené riešenie modulu Tvorba a revízia NŠZ – inovácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 41 Náhľad na nasadené riešenie modulu Tvorba a revízia NŠZ –  pridať inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 42 Náhľad na nasadené riešenie modulu Tvorba a revízia NŠZ –  zobraziť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 43 Náhľad na nasadené riešenie modulu Tvorba a revízia NŠZ –  odstrániť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Manuály a úpravy manuálov pre používateľov na tieto časti IS NSP/SRI 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 NSP/SRI https://sri.sk/manuals. 

4.2.10 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 795 používateľských účtov, z toho 680 

zaregistrovaných používateľov a 115 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktoré 

preferujú prácu mimo IS NSP/SRI a ich práca je evidovaná a koordinovaná tajomníkom príslušnej 

sektorovej rady. 

Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a 

vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Na jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje 

https://sri.sk/manuals
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o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na jednu 

reláciu je za sledované obdobie 22,45 a priemerné trvanie jednej relácie je 16 minút 06 sekúnd. Počas 

sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

▪ október – 84 349 zobrazení, 

▪ november – 77 870 zobrazení, 

▪ december - 70 221 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo spolu 232 440 zobrazení stránok v privátnej zóne. Trend druhej vlny 

„pandémie“ je mierny pokles zobrazení stránok za sledované obdobie a výrazný pokles cez sviatky. 

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 3,34 a priemerné 

trvanie jednej relácie je 2 minúty 57 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok 

IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ október – 16 729 zobrazení, 

▪ november – 11 725 zobrazení, 

▪ december - 8 758 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 37 212 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Rovnako ako v privátnej 

zóne trend druhej vlny „pandémie“ spôsobil pokles návštevnosti.  

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 

 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie október až 
december 2020 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. NŠZ 20 986 29,24% 

2. NSP/SRI 9 849 13,72% 

3. Správa výkazov 8 746 12,19% 

4. Domov 5 483 7,64% 

5. Návrhy odborných zručností 4 929 6,87% 

6. Odborné vedomosti 4 749 6,62% 

7. Návrhy odborných vedomostí 4 526 6,31% 

8. Návrh odbornej vedomosti 3 634 5,06% 

9. Správa používateľov 3 459 4,82% 
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Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

10. Návrh odbornej zručnosti 2 891 4,03% 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov október až 
december 2020 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Október November December 

NŠZ 7 814 7 358 5 814 20 986 

NSP/SRI 3 867 3 187 2 795 9 849 

Správa výkazov 4 557 2 485 1 704 8 746 

Domov 2 152 1 809 1 522 5 483 

Návrhy odborných zručností 1 892 1 270 1 767 4 929 

Odborné vedomosti 1 944 1 240 1 565 4 749 

Návrhy odborných vedomostí 1 711 1 410 1 405 4 526 

Návrh odbornej vedomosti 1 361 1 147 1 126 3 634 

Správa používateľov 2 018 1 441   3 459 

Návrh odbornej zručnosti 1 361   1 530 2 891 

Strategické dokumenty   1 269   1 269 

Odborné zručnosti     1 249 1 249 

Celkový súčet 28 677 22 616 20 477 71 770 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Porovnaním prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov 

október až december 2020 možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. Činnosti na tvorbe 

a revízii národných štandardov po nasadení modulu Návrhy získali stabilné miesto, ako aj ostatné 

činnosti na tvorbe a revízii počas aktuálneho sledovaného obdobia. V prehľadoch je významné aj 

postavenie časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov vzhľadom na politickú zmenu a 

pretrvávajúce zmeny predstaviteľov v organizáciách štátnej správy.  

 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie október až 
december 2020 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. SRI - Karta zamestnania 12 648 35,08% 

2. SRI - Register zamestnaní 7 740 21,47% 

3. SRI - Index 4 661 12,93% 

4. SRI - Výsledky vyhľadávania 4 211 11,68% 

5. SRI - Sektorová rada 2 137 5,93% 

6. SRI - Novinky 1 931 5,36% 

7. SRI - Sektorové rady 1 505 4,17% 
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Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

8. SRI - Register kompetencií 502 1,39% 

9. SRI - Kontakt 375 1,04% 

10. SRI - Informácie o projekte 348 0,97% 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov október až 
december 2020 

Zobrazenia stránky  Mesiac Celkový 
súčet Názov stránky  Október November December 

SRI - Karta zamestnania 5 564 4 150 2 934 12 648 

SRI - Register zamestnaní 3 668 2 391 1 681 7 740 

SRI - Index 2 047 1 593 1 021 4 661 

SRI - Výsledky vyhľadávania 1 716 1 704 791 4 211 

SRI - Sektorová rada 970 620 547 2 137 

SRI - Novinky 1 118 150 663 1 931 

SRI - Sektorové rady 676 454 375 1 505 

SRI - Register kompetencií 228 135 139 502 

SRI - Kontakt 149 105 121 375 

SRI - Informácie o projekte 148 87 113 348 

Celkový súčet 16 284 11 389 8 385 36 058 
 Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V sledovanom období počet zobrazení stránky klesol v mesiaci december až na polovicu zobrazení 

z mesiaca október, čo spôsobili sviatky a druhá vlna „pandémie“. Za zmienku stojí aj pretrvávajúci 

zvýšený trend záujmu o informácie na stránkach novinky.  

4.3 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 na moduly: 

▪ modul Správa číselníkov – kategórie/inovácie, 

▪ úpravy oprávnení podľa rolí, 

▪ úprava modulu Správa návrhov (zobrazenie SZČ), 

▪ doplnenie zmeny kódov (zaradenia do kategórií) na už použité OV/OZ, 

▪ doplnenie popisov a úprava modulu Návrhov, 
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▪ úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie, 

▪ úprava výkazníctva na tvorbu a revíziu NŠZ, 

▪ kompetenčný model - soft/hard delete, edit, 

▪ kompetenčný model - on update cascade, 

▪ úprava stránky správa návrhov, 

▪ úprava základnej stránky Tvorba a revízia NŠZ. 

Nové moduly a ich časti: 

▪ modul Inovácie – párovanie NŠZ a inovácií. 

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do 

testovacieho a produkčného prostredia. 

4.3.1 Kompetenčný model - soft/hard delete, edit 

Na základe vzniku požiadavky na zmenu zaradenia odborných vedomostí a odborných zručností do 

iných kategórií vzhľadom na nesprávne zaradenie do kategórie OV a OZ. Táto chyba sa prejavila po 

nasadení novej funkcionality priraďovania OV a OZ nemožnosťou spárovania niektorých OV a OZ. 

Respektíve potrebou odstrániť niektoré duplicitné záznamy, alebo záznamy s podobnými popismi.  

Odstránenie OV a OZ zo systému si vyžaduje riešenie s viacerými alternatívami na vymazanie alebo 

presun. Pri nepoužitej položke je riešenie jednoduché, odstráni alebo sa presunie kompletný záznam. 

V prípade odstránenia alebo presunu položky, ktorá je už použitá vo zverejnenom NŠZ je riešenie 

komplikovanejšie, lebo je nutné zabezpečiť, aby pôvodné použitie položky nebolo vymazané a zároveň 

aby sa už daná položka nemohla použiť v nových NŠZ alebo revíziách NŠZ. Preto sa ako riešenie navrhlo 

tzv. soft delete, takéto riešenie zabezpečí funkčnosť, ktorá je požadovaná. 

V časti administrácia kompetenčného modelu bude upravená možnosť editácie OV a OZ a to tak, aby 

v prípade že OV a OZ nie sú viazané v žiadnej inej tabuľke, bude možné upraviť celé OV a OZ vrátane 

zmeny kódu. V prípade že sú OV/OZ viazané v niektorej tabuľke bude možné zmeniť iba názov, príznak 

a sektorovú radu, len v prípade že nie je v stavoch schvaľovanie alianciou alebo zverejnené. Ak sa 

OV/OZ nachádza v týchto dvoch stavoch nebude ho možné upraviť ani vymazať iba použiť tzv. soft 

delete. Do kompetenčného modelu bude dopracovaný tzv. soft delete - čo bude checkbox vo formulári 

editácie OV/OZ s názvom "Neplatná". Soft delete bude označovať dané OV a OZ ako neplatné, a to na 

týchto miestach: 
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▪ zobrazenie NŠZ, 

▪ editácia NŠZ, 

▪ zoznam OV a OZ, 

▪ editácia NŠZ, 

▪ detail OV a OZ, 

▪ správa číselníkov - zoznam OV a OZ, 

▪ správa číselníkov - detail OV a OZ, 

▪ administrácia kompetenčný model - detail OV a OZ. 

Položky, ktoré budú označené ako soft delete, sa nebudú zobrazovať vo výbere v select boxoch 

a v číselníkoch budú podfarbené červenou farbou. V prípade, že OV a OZ nie sú nikde viazané, je možné 

ich úplne odstrániť. Tlačidlo bude umiestnené v editačnom formulári na úpravu OV a OZ pod tlačidlom 

uložiť bude text "Trvalo odstrániť odbornú vedomosť a odbornú zručnosť" a červené tlačidlo 

"Odstrániť". Po stlačení sa otvorí nová podstránka s textom "Naozaj si prajete odstrániť ̀ názov OV/OZ`" 

a pod textom budú dve tlačidlá "Áno" a "Nie". Návrhy úprav riešenia sú zobrazené na nasledujúcich 

obrázkoch. 

Obrázok č. 44 Návrh riešenia úpravy stránky odborná vedomosť – bez viazania 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 45 Návrh riešenia úpravy stránky odborná vedomosť (správa číselníkov) – bez viazania  

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 46 Návrh riešenia úpravy stránky odborná zručnosť – bez viazania 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 47 Návrh riešenia úpravy stránky odborná zručnosť (správa číselníkov) – bez viazania 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.3.2 Kompetenčný model - on update cascade  

Nadstavbou predchádzajúcej úpravy vzhľadom na potrebu úpravy priradenej kategórie a samotného 

kódu OV a OZ tak, aby pôvodné priradenia k NŠZ zostali bez zmeny zverejnenia a zároveň tieto dve 

položky bolo možné upraviť. Táto zmena je vyžadovaná na práca v novom module Priraďovanie OV 

a OZ a z toho vyplývajúca potreba na zmenu kategórie (tým pádom aj zmenu kódu) na správne 

párovanie OV a OZ.  

Bude nutné upraviť modul Kompetenčný model tak, aby umožňoval zmenu priradenej kategórie 

a samotného kódu OV a OZ. Táto zmena znamená, tzv. on update cascade, znamená automatickú 

opravu-úpravu všetkých následných záznamov v databáze (pomocou foreign key), aby databáza 

zostala konzistentná. Tieto zmeny budú možné na všetky polia jednotlivých OV a OZ okrem prípadu, 

kedy budú OV a OZ viazané v tabuľkách nsz_knowledge/nsz_skill a zároveň je dané NŠZ v stavoch - 

schvaľovanie alianciou alebo zverejnené. V prípade, že sa NŠZ nachádza v týchto dvoch stavoch nebude 

umožnené zmeniť pre OV a OZ polia názov, príznak a perspektívu, avšak kategória a samotný kód sa 

bude dať zmeniť. Návrhy úprav riešenia sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 48 Návrh riešenia úpravy stránky odborná vedomosť – s viazaním 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 49 Návrh riešenia úpravy stránky odborná vedomosť (správa číselníkov) – s viazaním 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
Obrázok č. 50 Návrh riešenia úpravy stránky odborná zručnosť – s viazaním 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 51 Návrh riešenia úpravy stránky odborná zručnosť (správa číselníkov) – s viazaním 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.3.3 Úprava modulu Správa návrhov (zobrazenie SZČ) 

Vzhľadom na spätnú väzbu pri testovaní modulu Návrhy OV a OZ prišlo k požiadavke zabezpečiť v časti 

návrhov pre tajomníkov upozornenie na pokus zmeniť názov odborných vedomostí alebo odborných 

zručností, ktoré sú súčasťou balíka pre SZČ. Preto bol pripravený návrh na zmenu modulu správa 

návrhov, kde budú zapracované zmeny na zabezpečenie požiadavky. V prípade, že v správe návrhov 

autor zadá návrh zmeny názvu niektorej položky zaradenej do OV a OZ balíkov pre SZČ bude zobrazené 

pri návrhu aj upozornenie na túto skutočnosť. Upozornenie bude vetou v červenej farbe „Odborná 

vedomosť je priradená k balíku SZČ.” Ako upozornenie pre tajomníka alebo metodika, aby danú 

položku nezmenil. Návrhy úprav riešenia sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 52 Návrh riešenia úpravy stránky návrh odbornej vedomosti (správa návrhov) – zmena 
názvu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 53 Návrh riešenia úpravy stránky návrh odbornej zručnosti (správa návrhov) – zmena 
názvu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.3.4 Úpravy oprávnení podľa rolí 

Vzhľadom na zmeny a nasadzovanie nových modulov a úprav sa vyskytnú chyby pri oprávneniach 

niektorých rolí v systéme a je nutné tieto oprávnenia znovu nastaviť tak, aby mohli daní používatelia 

vykonávať činnosti, ktoré majú povolené. Nižšie sa uvádza niekoľko prípadov zo sledovaného obdobia:  

▪ v NŠZ pri zmene stavu povoliť Adminovi aj Super Adminovi zmeniť stav NŠZ, aj keď nie je pridaný 

do Sektorovej rady daného NŠZ, 

▪ pokiaľ sa NŠZ nachádza v stave "Pripomienkovanie PS" musí byť umožnené pre všetkých členov 

pracovnej skupiny daného NŠZ zadávať pripomienky bez ohľadu na rolu daného užívateľa, 

▪ pri stave NŠZ zverejnené, oprávnenie na vytvorenie revízie NŠZ zo zverejneného má mať iba 

tajomník príslušnej sektorovej rady, tajomník inej sektorovej rady na to nemá mať oprávnenie, 

▪ v časti tvorba NŠZ - rola správca kompetenčného modelu a admin musia mať právo zobraziť NŠZ. 

Tieto práva bude nutné zapracovať do systému, aby bolo možné vykonávať pravidelné činnosti 

jednotlivých rolí.  



   
 

456 
 

4.3.5 Doplnenie popisov 

 Úprava základnej stránky Tvorba a revízia NŠZ 

Vzhľadom na doplnenie časti návrhy do modulu Tvorba a revízia NŠZ bude doplnené na základnú 

stránku pomôcku pre autorov "Návrhy - prehľad vytvorených návrhov k NŠZ". Návrh riešenia je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 54 Návrh riešenia úpravy základnej stránky tvorby a revízie NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Úprava stránky správa návrhov 

Vzhľadom na dlhé názvy návrhov v zoznamoch návrhov OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov bude 

doplnený tooltip na názov návrhu v zozname návrhov. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 55 Návrh riešenia úpravy stránky zoznamu návrhov (Certifikáty, právne predpisy, OV 
a OZ) 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Rovnaká zmena bude urobená na všetkých zoznamoch návrhov. 

4.3.6 Modul Správa číselníkov – kategórie/inovácie 

Pri pridávaní modulu Inovácie bude potrebné zabezpečiť aj správu pridávaných číselníkov. Pre inovácie 

sú to dve úrovne: 

▪ kategórie inovácií, 

▪ inovácie. 

Preto bola navrhnutá úprava modulu Správa číselníkov, ktorá rozširuje správu číselníkov o tieto dve 

časti.  Na hlavnej stránke číselníkov budú dostupné nasledujúce položky: 

▪ certifikáty, 

▪ právne predpisy, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti, 

▪ pracovné prostriedky, 

▪ profil práce, 

▪ kategórie inovácií (dostupné len role administrátor), 

▪ inovácie. 

Návrh riešenia úpravy hlavnej stránky správy číselníkov je na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 56 Návrh riešenia úpravy hlavnej stránky správy číselníkov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Správa číselníkov – Kategórie inovácií 

Po kliknutí na výberové pole Kategórie inovácií sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka: 

Obrázok č. 57 Návrh riešenia stránky správa číselníkov – Kategórie inovácií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Kategória inovácií. Ďalej bude zobrazená informácia o počte 

kategórií a tlačidlo Pridať kategóriu. Nasledovať bude zoznam kategórií inovácií, ktorý bude obsahovať 

nasledujúce položky: 

▪ kód, 

▪ názov kategórie inovácií, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ akcie (zobraziť, upraviť). 
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Na základe tohto zoznamu môže administrátor zobraziť alebo upraviť jednotlivé kategórie. Zároveň 

bude môcť pomocou tlačidla Pridať kategóriu pridávať nové kategórie do zoznamu. Tieto stránky sú 

popísané v ďalších kapitolách. 

 Správa číselníkov – Kategórie inovácií – Pridať 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať kategóriu na stránke správa číselníkov - Kategórie inovácií sa 

administrátorovi zobrazí stránka pridať kategóriu inovácií. Návrh riešenia tejto stránky je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 58 Návrh riešenia stránky pridať kategóriu inovácií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať kategóriu inovácií. Ďalej budú umiestnené tri polia, 

textové pole na zadanie názvu kategórie inovácií, textové pole na pridanie charakteristiky kategórie 

inovácií a výber obrázka pre kategóriu inovácií. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú 

nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec bude zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie sa na 

predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.  

 Správa číselníkov – Kategórie inovácií – Zobraziť 

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť kategóriu inovácií na stránke správa číselníkov - Kategórie inovácií sa 

administrátorovi zobrazí stránka Kategória inovácií. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 59 Návrh riešenia stránky Kategória inovácií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Kategória inovácií. Ďalej budú umiestnené informácie o názve 

kategórie inovácií, charakteristike kategórie inovácií, titulný obrázok a dátumy úpravy a vytvorenia. 

Pod nimi budú dve tlačidlá Upraviť, ktorým môžete danú kategóriu upraviť popis v nasledujúcej 

kapitole. Druhé tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.  

 Správa číselníkov – Kategórie inovácií – Upraviť 

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť na stránke správa číselníkov - kategória inovácií (alebo na stránke 

zobrazenia kategórie inovácií) sa administrátorovi zobrazí stránka Upraviť kategóriu inovácií. Návrh 

riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 60 Návrh riešenia stránky upraviť kategóriu inovácií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť kategóriu inovácií. Ďalej budú umiestnené tri polia, 

textové pole na zadanie názvu kategórie inovácií, textové pole na pridanie charakteristiky kategórie 

inovácií a výber obrázku pre kategóriu inovácií. Pod nimi budú dve tlačidlá Uložiť, ktorým budú 
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nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec bude zobrazené tlačidlo Späť na vrátenie sa na 

predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.   

 Správa číselníkov – Inovácie 

Po kliknutí na výberové pole Inovácie sa používateľovi zobrazí nasledujúca stránka: 

Obrázok č. 61 Návrh riešenia stránky správa číselníkov – inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Inovácie. Ďalej budú umiestnené nástroje na vyhľadávanie 

a filtrovanie aktuálneho číselníka inovácií. Tajomníci a metodici budú mať k dispozícii fulltextové 

vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v číselníku. Zároveň môžu vyhľadávať inovácie podľa 

vytvorených kategórií inovácií. Nasledovať bude informácia o počte inovácií a tlačidlo Pridať inováciu. 

V spodnej polovici bude zoznam inovácií, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ kód, 

▪ názov inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ kategória inovácií, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ akcie (zobraziť, upraviť). 

Na základe tohto zoznamu môže tajomník a metodik zobraziť alebo upraviť jednotlivé inovácie. 

Zároveň bude môcť pomocou tlačidla Pridať inováciu pridávať nové inovácie do zoznamu. Tieto stránky 

sú popísané v ďalších kapitolách. 
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 Správa číselníkov – Inovácie – Pridať 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať inováciu na stránke správa číselníkov - Inovácie sa tajomníkovi alebo 

metodikovi zobrazí stránka pridať inováciu. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 62 Návrh riešenia stránky pridať inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať inováciu. Ďalej budú umiestnené polia, textové pole na 

zadanie názvu inovácie, select box na výber kategórie inovácií, textové pole na pridanie charakteristiky 

inovácie, select box na výber sektorovej rady a výber obrázka pre inováciu. Pod nimi budú dve tlačidlá 

Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec bude zobrazené tlačidlo 

Späť na vrátenie sa na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.  

 Správa číselníkov – Inovácie – Zobraziť 

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť inováciu na stránke správa číselníkov - inovácie sa tajomníkovi alebo 

metodikovi zobrazí stránka Inovácia. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 63 Návrh riešenia stránky inovácia 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka bude obsahovať názov stránky Inovácia. Ďalej budú umiestnené informácie o názve inovácie, 

kategórie inovácií, sektorovej rade, charakteristike inovácie, titulný obrázok a dátumy úpravy 

a vytvorenia. Pod nimi budú dve tlačidlá Upraviť, ktorým môžete danú kategóriu upraviť popis 

v nasledujúcej kapitole. Druhé tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do 

databázy.  

 Správa číselníkov – Inovácie – Upraviť 

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť na stránke správa číselníkov - inovácie (alebo na stránke zobrazenia 

inovácie) sa tajomníkovi alebo metodikovi zobrazí stránka Upraviť inováciu. Návrh riešenia tejto 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 64 Návrh riešenia stránky upraviť inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Stránka bude obsahovať názov stránky Upraviť inováciu. Ďalej budú umiestnené polia, textové pole na 

zadanie názvu inovácie, select box na výber kategórie inovácií, textové pole na pridanie charakteristiky 

inovácie, select box na výber sektorovej rady a výber obrázka pre inováciu. Pod nimi budú dve tlačidlá 

Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy a nakoniec bude zobrazené tlačidlo 

Späť na vrátenie sa na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy. 

4.3.7  Úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie 

V rámci zisťovania zmien pri tvorbe a revízii NŠZ vznikla požiadavka na sledovanie dôvodu úpravy 

charakteristiky a odborných vedomostí a zručností v súvislosti s inovačnými procesmi v sektoroch. 

Tieto informácie neboli v systéme doposiaľ zaznamenávané a nebolo by možné vytvárať štatistiky za 

jednotlivé sledované obdobia. Preto sa rozhodlo o pridaní tejto funkcionality do modulu Tvorba 

a revízia. Zmeny boli navrhnuté pre: 

▪ charakteristiku NŠZ, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti. 

Výber inovácií bude na základe číselníka inovácií pripraveného pre modul Inovácie. Jednotlivé časti sú 

popísané v nasledujúcich podkapitolách.  

 Charakteristika NŠZ 

V module Tvorba a revízia NŠZ v časti úprava NŠZ – základné informácie bude pridaný multi výberový 

select box na inovácie, ktorých výber v select boxe bude zobrazovať nasledujúce informácie: 

▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 65 Návrh riešenia úpravy charakteristiky v úprave NŠZ – základné informácie na 
inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Odborné vedomosti 

V module Tvorba a revízia NŠZ v časti úprava NŠZ – kompetenčný model – odborné vedomosti budú 

upravené dve stránky Upraviť OV a Pridať OV. Do obidvoch stránok bude pridaný multi výberový select 

box na inovácie, ktorých výber v select boxe bude zobrazovať nasledujúce informácie: 

▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 66 Návrh riešenia úpravy odbornej vedomosti v úprave NŠZ – kompetenčný model – 
pridať OV na inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 67 Návrh riešenia úpravy odbornej vedomosti v úprave NŠZ – kompetenčný model – 
upraviť OV na inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Odborné zručnosti 

V module Tvorba a revízia NŠZ v časti úprava NŠZ – kompetenčný model – odborné zručnosti budú 

upravené dve stránky Upraviť OZ a Pridať OZ. Do obidvoch stránok bude pridaný multi výberový select 

box na inovácie, ktorých výber v select boxe bude zobrazovať nasledujúce informácie: 
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▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 68 Návrh riešenia úpravy odbornej zručnosti v úprave NŠZ – kompetenčný model – 
pridať OZ na inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 69 Návrh riešenia úpravy odbornej vedomosti v úprave NŠZ – kompetenčný model – 
upraviť OV na inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.3.8 Úprava výkazníctva na tvorbu a revíziu NŠZ 

V rámci testovania nových zmien výkazníctva vznikla požiadavka na zabezpečenie dostupnosti všetkých 

NŠZ pre všetkých expertov. Vzhľadom na stav NŠZ a prepínanie stavov podľa procesu tvorby a revízie 

NŠZ bolo zaznamenané, že pri vykazovaní experti nenašli dané NŠZ v zozname a nedokázali si vykázať 

činnosti v rámci tvorby či revízie. Preto bude do systému dopracovaná úprava oprávnení na 

vykazovanie činností spojených s tvorbou a revíziou NŠZ, aby mali experti dostupný celý zoznam NŠZ 

pri vykazovaní. 

4.3.9 Úprava registrácie – zmena legislatívy 

Na základe požiadaviek ekonomického oddelenia, ktoré pripravilo nový formulár na získavanie 

osobných údajov od tretej stany na účely vytvorenia pracovno-právneho vzťahu, na základe 

legislatívnych zmien potrebných údajov. Vznikla požiadavka na úpravu modulu Registrácia na 

doplnenie nových položiek, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie pracovno-právneho vzťahu. Nový 

formulár rozširuje požadované údaje o nasledujúce časti popísané v nasledujúcich podkapitolách. 

 Pridanie nových polí na Dôchodok a ZŤP 

Podľa najnovšej zmeny legislatívy je nevyhnutné na vytvorenie pracovno-právneho vzťahu ďalšie údaje 

v súvislosti so začiatkom poberania dôchodku a priznania statusu ZŤP. Ide o pridanie dvoch polí ZŤP 

a Dôchodok, rovnako pridanie do tabuľky dvoch nových položiek retairment_decision_date a 

disability_status_decision_date. Zároveň bude prepísaný text „Dátum získania statusu ZŤP“ na „Dátum 

priznania statusu ZŤP“. Bude pridané nové dátumové pole rovnaké ako Dátum získania statusu ZŤP, 

text bude „Dátum vydania rozhodnutia o statuse ZŤP“. Ďalej bude pridané nové dátumové pole 

rovnaké ako Dátum priznania dôchodku, text bude „Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku“. 

Tieto dva nové údaje budú doplnené aj do zobrazenia profilu používateľa pre role ekonóm a admin.  

V základnom zobrazení bude vidno len polia ZŤP a Dôchodok, pri výbere odpovede Som držiteľom 

preukazu ZŤP/Som Dôchodca, sa používateľovi zobrazia doplňujúce polia. Všetky polia sú povinné. 

Zároveň bude upravený aj export používateľov, v ktorom budú pridané aj tieto údaje do súboru csv. 

Návrh riešenia stránky registrácie na časti Dôchodok a ZŤP je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 70 Návrh riešenia úpravy stránky registrácia – Dôchodok a ZŤP 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.3.10 Modul Inovácie – párovanie NŠZ a inovácií 

Ako prvá časť modulu Inovácie bude pripravená časť párovanie inovácií a NŠZ. Táto časť bude 

umožňovať všetkým členom sektorových rád pridávať návrhy prepojenia inovácií a NŠZ, ktoré budú 

zobrazené v časti tvorba a revízia NŠZ ako návrhy pre autora. V tejto časti budú nasledujúce časti: 

▪ zoznam návrhov inovácií, 

▪ zobrazenie inovácie, 

▪ pridávanie NŠZ ku konkrétnej inovácii, 

▪ pridávanie inovácií ku konkrétnemu NŠZ. 

Párovanie inovácií a NŠZ sa bude v systéme nachádzať v hlavnom menu v položke Inovácie – Návrhy 

pre NŠZ, návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 71 Návrh riešenia úpravy hlavného menu o položku inovácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Hlavná stránka časti návrhy inovácií pre NŠZ 

Hlavná stránka časti návrhy inovácií pre NŠZ bude pozostávať z dvoch častí, filtrovacie nástroje 

a zoznam návrhov pre NŠZ. V časti filtrov budú nasledovné možnosti: 

▪ fulltextové vyhľadávanie v inováciách, 

▪ filter podľa NŠZ, 

▪ filter podľa inovácií, 

▪ filter podľa kategórií inovácií, 

▪ tlačidlo na pridávanie návrhov k inováciám, 

▪ tlačidlo na pridávanie návrhov inovácií k NŠZ, 

▪ počet návrhov (podľa nastaveného filtru). 

Zoznam návrhov bude pozostávať z nasledovných položiek: 

▪ id návrhu, 

▪ názov inovácie, 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov kategórie NŠZ, 

▪ akcie (zobraziť, odstrániť). 

Funkčnosť tlačidiel Zobraziť a Odstrániť bude popísaná v ďalších kapitolách. Návrh riešenia hlavnej 

stránky návrhov inovácií pre NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 72 Návrh riešenia hlavnej stránky návrhov inovácií pre NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Pri príprave číselníka inovácií a návrhu riešenia pre modul Inovácie bol vytvorený zoznam kategórií, 

ktorý bol importovaný do databázy aj s číselníkom inovácií. Importovaný zoznam kategórií inovácií bol 

nasledovný: 

▪ 3D technológie a materiály, 

▪ 5G siete, 

▪ AI (umelá inteligencia), 

▪ AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita, 

▪ Automatizácia, 

▪ Big Data, 

▪ Biodegradovateľné materiály s pridanými vlastnosťami, 

▪ Blockchain, 

▪ Digitalizácia, 

▪ Digitálna bezpečnosť, 

▪ Drony, 

▪ Gamifikácia, 

▪ Internet vecí (IoT), 

▪ Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie, 

▪ Robotizácia, 

▪ Rozvoj informačných technológií, 
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▪ Smart technológie, 

▪ Využitie vodíka, 

▪ Nezaradené. 

Vzhľadom na to, že zoznam kategórií nie je konečný a bude sa rozširovať počas nasledujúcich etáp 

projektu bola do zoznamu pridaná aj kategória nezaradené. Táto kategória slúži ako dočasná kategória 

na nezaradené inovácie. Na konci projektu by táto kategória mala zostať prázdna. 

 Pridávanie návrhov NŠZ k inovácii 

Stránka časti pridávanie návrhov NŠZ k inovácii bude pozostávať z názvu stránky Pridať návrhy NŠZ 

k inovácii a dvoch polí. Prvé pole bude výber konkrétnej inovácie zo select boxu. Výber v select boxe 

bude zobrazovať nasledujúce informácie: 

▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Druhé pole bude multi select box na výber NŠZ, nakoniec bude tlačidlo Uložiť, ktoré zabezpečí uloženie 

návrhu do databázy. Návrh riešenia stránky pridávanie návrhov NŠZ k inovácii je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 73 Návrh riešenia pridávanie návrhov NŠZ k inovácii 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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 Pridávanie návrhov inovácií k NŠZ 

Stránka časti pridávanie návrhov inovácií k NŠZ bude pozostávať z názvu stránky Pridať návrhy inovácií 

k NŠZ a dvoch polí. Prvé pole bude výber konkrétneho NŠZ zo select boxu. Druhé pole bude multi select 

box na výber inovácie, výber v select boxe bude zobrazovať nasledujúce informácie: 

▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Nakoniec bude tlačidlo Uložiť, ktoré zabezpečí uloženie návrhu do databázy. Návrh riešenia stránky 

pridávanie návrhov inovácií k NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 74 Návrh riešenia pridávanie návrhov inovácií k NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Zobrazenie návrhu inovácie k NŠZ 

Na stránku zobrazenie návrhu inovácie k NŠZ je možné sa  dostať po stlačení tlačidla Zobraziť na hlavnej 

stránke návrhov inovácií pre NŠZ. Stránka časti zobrazenie návrhu inovácie k NŠZ bude pozostávať 

z názvu stránky Inovácia NŠZ a obrázku pridaného k inovácii. Nasledovať budú informácie: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov kategórie inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ charakteristika inovácie, 

▪ názov NŠZ, 

▪ autor návrhu, 

▪ dátum vytvorenia návrhu, 
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▪ dátum úpravy inovácie. 

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Späť, ktoré vráti používateľa na zoznam návrhov. Návrh riešenia 

stránky pridávanie návrhov inovácií k NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 75 Návrh riešenia pridávanie návrhov inovácií k NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Odstránenie návrhu inovácie k NŠZ 

Na stránku odstránenie návrhu inovácie k NŠZ je možné sa dostať po stlačení tlačidla Odstrániť na 

hlavnej stránke návrhov inovácií pre NŠZ. Stránka časti odstránenie návrhu inovácie k NŠZ bude 

pozostávať z názvu stránky Odstrániť návrh inovácie pre NŠZ a názvu NŠZ pridaného k inovácii. 

Nasledovať budú informácie: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov kategórie inovácie, 

▪ id návrhu. 

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 hlavná stránka 

návrhov inovácií pre NŠZ s aktualizovaným zoznamom záznamov. Návrh riešenia na stránku odstrániť 

návrh inovácie pre NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 76 Návrh riešenia pridávanie návrhov inovácií k NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Úprava modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie 

Vzhľadom na vytvorenie funkcionality na vytvorenie návrhov prepojenia inovácií a NŠZ bude nutné 

zabezpečiť zapracovanie úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ na inovácie. Na hlavnej stránke tvorby 

a revízie NŠZ bude doplnené pole Inovácie, a samostatná stránka na inovácie. Návrh riešenia úpravy 

hlavnej stránky tvorby a revízie NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 77 Návrh riešenia úpravy hlavnej stránky tvorby a revízie NŠZ - inovácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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 Stránka inovácie 

Na vytvorenie prepojenia Inovácie a NŠZ priamo pri tvorbe má autor možnosť pridať inováciu a záznam 

bude pridaný do zoznamu inovácií k NŠZ. Na prácu s návrhmi prepojenia NŠZ a inovácií je zobrazený 

druhý zoznam, kde budú zobrazené návrhy prepojení zadané ostatnými expertami. Tieto návrhy budú 

pridávané cez modul inovácie. Keďže má autor právo rozhodnúť ako a čo do NŠZ zaradí (sektorová rada 

môže autora prehlasovať a zabezpečiť pridanie alebo odstránenie inovácií pre NŠZ), bude mať 

dostupnú funkcionalitu na správu návrhov inovácií pre dané NŠZ. Zároveň bude zabezpečená úprava 

bočného panela, kde bude vytvorená nová záložka s názvom "Inovácie" naprieč všetkými bočnými 

panelmi pre tvorbu NŠZ. 

Prepojenie medzi Inováciami a NŠZ bude zapisované do novej prepájacej tabuľky, ktorá bude 

obsahovať nasledujúce položky: 

▪ id inovácie, 

▪ id nšz, 

▪ stav, 

▪ author (návrhu), 

▪ schvaľovateľ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum aktualizácie. 

Priame prepojenie medzi inováciou a NŠZ môže vytvoriť autor NŠZ a nadradení používatelia. Vytvorí sa 

nová podstránka podľa vzoru certifikáty, ktorá bude pozostávať z názvu stránky Inovácie pre NŠZ 

a názvu NŠZ. Ďalej bude tlačidlo na vytvorenie nového prepojenia s názvom "Pridať inováciu",popis 

funkcionality je v nasledujúcich kapitolách. Nasledovať budú dva zoznamy pod sebou, prvý bude 

zoznam inovácií, ktoré sú priradené k NŠZ kde budú tlačidlá Odstrániť a Zobraziť (odstrániť - odstráni 

prepojenie v databáze, zobraziť - zobrazí detail inovácie v novej podstránke popis v ďalších kapitolách). 

Zoznam bude mať nasledujúce položky: 

▪ id inovácie, 

▪ názov inovácie, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ akcie (Zobraziť, Odstrániť). 
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Nasledovať bude druhý zoznam návrhov inovácii pre NŠZ s tlačidlami na schválenie a zamietnutie pre 

autora NŠZ. Zoznam bude mať nasledujúce položky: 

▪ id inovácie, 

▪ názov inovácie, 

▪ autor, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ akcie (Schváliť, Zamietnuť). 

Po kliknutí na tlačidlo Schváliť sa inovácia presunie z druhého zoznamu do prvého zoznamu. Po kliknutí 

zamietnuť sa návrh prepojenia inovácie a NŠZ označí ako zamietnutý autorom. Návrh riešenia stránky 

inovácie je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 78 Návrh riešenia stránky tvorby a revízie NŠZ - inovácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Zobraziť inováciu 

Po kliknutí na tlačidlo zobraziť bude zobrazená stránka inovácie. Stránka časti zobrazenie inovácie 

k NŠZ bude pozostávať z názvu stránky Inovácia NŠZ a obrázku pridaného k inovácii. Nasledovať budú 

informácie o: 

▪ názov inovácie, 
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▪ názov kategórie inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ charakteristika inovácie, 

▪ názov NŠZ, 

▪ autor návrhu, 

▪ dátum vytvorenia návrhu, 

▪ dátum úpravy inovácie. 

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Späť, ktoré vráti používateľa na zoznam návrhov. Návrh riešenia 

stránky pridávanie návrhov inovácií k NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 79 Návrh riešenia stránky tvorby a revízie NŠZ – zobraziť inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Odstrániť inováciu z NŠZ 

Po kliknutí na tlačidlo Odstrániť bude zobrazená stránka odstránenia inovácie. Stránka časti 

odstránenie inovácie z NŠZ bude pozostávať z názvu stránky Odstrániť inováciu pre NŠZ a názvu NŠZ. 

Nasledovať bude názov inovácie, id inovácie a charakteristika inovácie. Nižšie 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 zobrazenia inovácie s aktualizovaným 

zoznamom záznamov. Návrh riešenia na stránku Odstrániť inováciu pre NŠZ je na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 80 Návrh riešenia stránky tvorby a revízie NŠZ – odstrániť inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Pridať inováciu 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania inovácie. Stránka časti pridania 

inovácie k NŠZ bude pozostávať z názvu stránky Pridať inováciu pre NŠZ a názvu NŠZ. Nasledovať bude 

select box na výber inovácie, výber v select boxe bude zobrazovať nasledujúce informácie: 

▪ kategóriu inovácií, 

▪ názov inovácie a id inovácie, 

▪ sektorovú radu. 

Nakoniec bude tlačidlo Uložiť, ktoré zabezpečí uloženie pridanej inovácie k NŠZ do databázy. Návrh 

riešenia stránky pridávanie inovácií k NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 81 Návrh riešenia stránky tvorby a revízie NŠZ – pridať inováciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.4 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa upravovali časti dátového modelu vzhľadom na doplnenie nového modulu 

a úpravy už nasadených modulov. Zároveň sa vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhu riešenia, 

respektíve úprav a nasadení nových funkcionalít do IS NSP/SRI. Pripravovali sa nové číselníky a robili 

úpravy dát na import do databázy a prevodníky na nové dátové modely. Samozrejme dátový model 

nezískal finálnu podobu a vzhľadom na ďalšie pripravované moduly budú navrhnuté ďalšie úpravy 

a rozšírenia dátového a relačného modelu. 

4.4.1 Príprava nového číselníku na sektorové stratégie 

Vzhľadom na ukončenie činnosti na príprave stratégií a požiadavky na zverejnenie stratégií 

s párovaním na jednotlivé zodpovedné organizácie bolo nutné zabezpečiť finálne verzie stratégií a nový 

číselník pre organizácie. Na splnenie požiadavky bolo nutné pripraviť nový číselník organizácií, ktorý 

bude rozdelený na typy organizácií: 

▪ školy, 

▪ samospráva, 

▪ vybraní zamestnávatelia, 

▪ sociálni partneri a odborné rady, 

▪ profesijné organizácie, 

▪ verejná a štátna správa. 

Zároveň na jednoduchšie vyhľadávanie konkrétnej organizácie na webové použitie bude ešte typ 

organizácie rozdelený na skupiny organizácií: 

▪ vysoké školy, 

▪ stredné školy, 

▪ základné školy, 

▪ materské školy, 

▪ kraj, 

▪ okres, 

▪ obec, 

▪ sociálni partneri, 

▪ odborné rady, 
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▪ verejná správa, 

▪ spojené školy, 

▪ zamestnávatelia, 

▪ profesijné organizácie, 

▪ iné zariadenie. 

Číselník je pripravený a naplnený organizáciami, ktoré budú potrebné na plnenie akčných plánov 

v jednotlivých sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. Číselník sa plánuje použiť v privátnej, 

aj verejnej časti informačného systému. Práce na príprave číselníku prebiehali počas celého 

sledovaného obdobia. V najbližšom období bude prebiehať import pripravených dát do testovacej 

databázy na otestovanie funkčnosti číselníka. 

4.4.2 Príprava číselníku inovácie 

Vzhľadom na prebiehajúce práce na projekte vznikla požiadavka vytvoriť číselník inovácií, na potreby 

plnenia úloh projektu. Práce na príprave číselníka prebiehali počas celého sledovaného obdobia 

a momentálne je číselník plne implementovaný do systému. Tento číselník už je plne využívaný 

a rozširovaný podľa potrieb a úloh projektu. Číselník je pripravený ako dvojúrovňový, prvú úroveň 

tvoria kategórie inovácií, ktoré zlučujú rovnaké a podobné inovácie využívané rôznymi sektorovými 

radami. Druhú úroveň tvoria jednotlivé inovácie. V nasledujúcich obdobiach budú do oboch úrovní 

doplnené charakteristiky inovácií a obrázky na ich lepšiu ilustráciu. Tento číselník bude ako základ na 

ďalšie časti modulu Inovácie, ktoré budú pripravované v najbližších obdobiach. Pripravené kategórie 

v číselníku inovácií sú už zobrazené v predchádzajúcich kapitolách. 

4.4.3 Príprava importu dát pre inovácie a sektorové stratégie 

Číselníky z predchádzajúcich kapitol, aj ďalšie pripravované dátové tabuľky na potreby projektu, boli 

počas sledovaného obdobia pripravované do formy na import do databázy ako jednotlivé tabuľky, 

respektíve súbor tabuliek podľa potreby jednotlivých podkladov. Na import v rôznom štádiu prípravy 

sa v sledovanom období pripravovali nasledujúce dáta: 

▪ číselník organizácií pre sektorové stratégie, 

▪ číselník inovácií, 

▪ dáta na import prepojenia inovácií a NŠZ, 

▪ dáta na import finálnych sektorových stratégií, 
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▪ dáta na import prepojenia inovácií a OV, 

▪ dáta na import prepojenia inovácií a OZ. 

Posledné dve dátové bloky sú v prípravnej fáze, ostatné sú vo fáze dokončovania a finalizácie.  

4.4.4 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. 

 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – inovácie štatistiky 

Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ – inovácie štatistiky tak, ako bol nasadený 

do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcich schémach podľa jednotlivých oblastí.  

Schéma č. 4 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácie – charakteristika 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Schéma č. 5 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácie – OV 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Schéma č. 6 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácie – OZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Inovácie - inovácie k NŠZ 

Zobrazenie relačného modelu k modulu Inovácie – inovácie k NŠZ tak, ako bol nasadený do 

produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcich schémach podľa jednotlivých oblastí.  
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Schéma č. 7 Relačný model – modul Inovácie – inovácie k NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Schéma č. 8 Relačný model – modul Inovácie – číselník kategórie inovácií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Schéma č. 9 Relačný model – modul Inovácie – číselník inovácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Registrácie – zmena legislatívy 

Zobrazenie relačného modelu k modulu Registrácie – zmena legislatívy tak, ako bol nasadený do 

produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcej schéme.  

Schéma č. 10 Relačný model – modul Registrácie – zmena legislatívy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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4.5 Aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 

V predchádzajúcom období Realizačný tím SRI odovzdal ŠÚ SR finálnu verziu návrhu aktualizovanej 

klasifikácie SK ISCO-08. Po štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, ktoré prebiehalo od 

19.8.2020 do 31.8.2020 nasledovalo medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len “MPK”). 

Uskutočnilo sa od 13.10.2020 do 2.11.2020. Najzložitejšou a časovou najnáročnejšou fázou bolo 

vyhodnotenie MPK, ktoré trvalo od 3.11.2020 do 14.12.2020. Ako je uvedené v základných 

informáciách o vyhláške, podnetom na jej vydanie je spolu s § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o 

štátnej štatistike aj národný tripartitný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v Slovenskej republike. 

Pred MPK boli doručené odporúčania zástupcov MPSVR SR, na ktoré Realizačný tím SRI odpovedal 

s návrhom ich riešenia. Výhrady a ich riešenia sú uvedené nižšie: 

Sekcia rodinnej politiky MPSVR SR 

Požiadavka: Názov zamestnania s kódom 5311003 zmeniť na „Profesionálny náhradný rodič“ – nastala 

zmena v zákone č. 305/2005 Z. z.  

Vyjadrenie: Akceptácia. Potrebné uviesť v rámci MPK.  

Požiadavka: Žiadame za slová „sociálnoprávnej ochrany detí“ vložiť slová „a sociálnej kurately“ pri kóde 

2635010 – precizovanie názvu zariadenia.  

Vyjadrenie: Akceptácia. Potrebné uviesť v rámci MPK. 

Sekcia sociálnej politiky MPSVR SR 

Všeobecne 

„Štatistická klasifikácia týkajúca sa zamestnancov v sociálnych službách a v sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele je nekonzistentná, a to medzi skupinami v jednotlivých klasifikáciách 

zamestnancov. Preto navrhujeme upraviť klasifikáciu zamestnancov pre sociálne služby a pre 

sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu ako celok, a to vo vzťahu buď k cieľovým skupinám 

alebo vo vzťahu k skupinám sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
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kurately, tak ako sú upravené v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Máme za to, že Štatistická klasifikácia zamestnaní v skupinách sociálnych služieb 

a v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele používa rôzne prístupy v klasifikácii, a to 

spôsobuje nekonzistentnosť úpravy.“ 

 Odôvodnenie: 

Navrhovaná vyhláška vnáša právnu neistotu do posudzovania splnenia personálnych podmienok 

kvality sociálnych služieb a do rozhodovania v procese správneho konania na úseku akreditácií podľa 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Konkretizácia úpravy si vyžaduje analýzu klasifikácie pre sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí 

a sociálnu kuratelu, rozhodnutie o konkrétnom prístupe v štruktúre klasifikácie a až potom opravu 

jednotlivých názvov v SK ISCO-08 (2020). 

Vyjadrenie:  

Aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 je druhou v poradí. Prebieha v päťročných cykloch a dochádza k jej 

postupným zmenám a hlavne doplneniam. Úlohou klasifikácie nie je mať pokryté všetky zamestnania, 

ale určitým spôsobom zovšeobecnenia tieto zamestnania združovať.  

Zatriedenie jednotiek zamestnaní vychádza z medzinárodnej klasifikácie ISCO-08, ktorá má definovanú 

svoju presnú štruktúru hlavných tried. Ďalej je daná štruktúra stromovo rozdelená na triedy, skupiny 

a podskupiny. Definícia podskupín je kľúčová na zatrieďovanie jednotlivých jednotiek zamestnaní.  

Väčšina jednotiek zamestnaní týkajúca sa zamestnancov v sociálnych službách a v sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele bola na základe vyššie uvedených kritérií definovaná už v roku 2010, 

resp. 2011 pri vzniku klasifikácie SK ISCO-08 a potom doplnená o nové zamestnania pri jej aktualizácii 

v roku 2015. Požiadavku je potrebné prerokovať a najmä bližšie špecifikovať.  

Požiadavka: Žiadame zmeniť názov jednotky zamestnania 2635016 z Pracovný terapeut na Pracovník 

pre rozvoj pracovných zručností. 
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Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov o sociálnych službách.  

Vyjadrenie: Jednotka zamestnania Pracovný terapeut pod kódom 2635216 bola zaradená do 

klasifikácie SK ISCO-08 v predchádzajúcej aktualizácií SK ISCO-08 v roku 2015. V zákone č. 448/2008 

Z.z. sa pojem Pracovný terapeut vyskytoval. Pre zachovanie časovej konzistentnosti sa navrhuje zmena 

názvu na „Pracovník pre rozvoj pracovných zručností (pracovný terapeut)“. Je potrebné ďalšie 

prerokovanie požiadavky.  

Požiadavka: Žiadame do hlavnej triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci doplniť zamestnania 

Kurič a Pracovník v práčovni a v žehliarni. 

Odôvodnenie: Tieto pracovné činnosti sa vykonávajú v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou 

formou a tieto činnosti sú zahrnuté aj v katalógu pracovných činností s prevahou fyzickej práce vo 

verejnom záujme.  

Vyjadrenie: 

Kurič je v klasifikácii SK ISCO-08 zaradený v hlavnej triede 8 pod kódom 8182000 a názvom jednotky 

zamestnania Operátor parného stroja a kotla (kurič). V podskupine 8120 sa podľa vysvetliviek ISCO-08 

majú nachádzať kuriči, operátori kotlov, operátori parných kotlov, operátori lodných kotlov atď. 

Nemožno vytvoriť kuriča v hlavnej triede 9, lebo by išlo o duplicitu a nesprávne zaradenie jednotky 

zamestnania v rámci podskupín. 

Pracovník v práčovni a v žehliarni je v klasifikácii SK ISCO-08 už obsiahnutý v nasledujúcich kódoch: 

v hlavnej triede 9 sa nachádza pod kódom 9121003 Žehliar a pod kódom 9121005 (aktuálne zlúčenie) 

Ručný práč, detašér. V hlavnej triede 8 pod kódom 8157000 sa nachádza jednotka zamestnania 

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni, pod ktorú spadá aj žehlenie. Z tohto dôvodu nie je 

odporúčané zadať uvedenú požiadavku v rámci MPK.  

Sekcia práce MPSVR SR 

K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
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V časti 3.5 Inovácie žiadame uviesť počet nových perspektívnych zamestnaní navrhovaných na 

zavedenie do štatistickej klasifikácie zamestnaní a počet inovovaných zamestnaní, resp. inovovaných 

názvov zamestnaní v porovnaní so súčasným právnym stavom, príp. informáciu tohto charakteru 

doplniť aj do textu predkladacej správy návrhu vyhlášky. 

Odôvodnenie: Zabezpečenie zosúladenia s vecným obsahom časti 3.5. a poskytnutie objektívnej 

informácie o inováciách v navrhovanej štatistickej klasifikácii zamestnaní. 

Vyjadrenie: Uvedená informácia je podrobne spracovaná.  

Počas MPK bolo vznesených celkovo 61 pripomienok. Na porovnanie bolo v roku 2015 vznesených len 

25 pripomienok. Takmer polovica, a to 29 pripomienok bolo zásadného charakteru. Žiadna 

pripomienka nebola doručená po termíne. Základná štruktúra subjektov figurujúcich v rámci MPK 

podľa ich aktivity: 

 Štruktúra subjektov podľa aktivity v rámci MPK 

 
Zdroj: Portál právnych predpisov, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného grafu, do MPK sa aktívne zapojilo 22 subjektov. Celkovo 21 subjektov 

sa k návrhu klasifikácie SK ISCO-08, uvedenej v prílohe vyhlášky, vôbec nevyjadrilo.  

 Počet a druh pripomienok podľa subjektov 

Subjekt Obyčajné Zásadné Spolu 

AZZZ SR 0 2 2 

Konferencia biskupov Slovenska 0 2 2 

Komora reštaurátorov 1 1 2 

MF SR 2 0 2 

10

21

12

Bez pripomienok

Bez reakcie

S pripomienkami
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Subjekt Obyčajné Zásadné Spolu 

MK SR 13 17 30 

MO SR 1 0 1 

MPSVR SR 5 0 5 

MS SR 1 0 1 

MŠVVŠ SR 2 7 9 

MV SR 2 0 2 

Úrad jadrového dozoru SR 1 0 1 

Verejnosť 4 0 4 

Spolu 32 29 61 

Zdroj: Portál právnych predpisov, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Z tabuľky vyplýva, že najviac pripomienok vznieslo MK SR v počte 30. Aj v roku 2015 bolo MK SR 

subjektom s najvyšším počtom pripomienok. Pripomienky boli vznesené celkovo od 12 subjektov, 

pričom päť z nich vznieslo pripomienky zásadného charakteru. Nakoľko nebolo možné akceptovať 

všetky zásadné pripomienky, uskutočnili sa za aktívnej účasti členov Realizačného tímu SRI viaceré 

rozporové konania, ktorých výstupom bola modifikácia predložených pripomienok, ich akceptácia, 

resp. čiastočná akceptácia. 

 Vyhodnotenie pripomienok vznesených v rámci MPK  

 
Zdroj: Portál právnych predpisov, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava  

Podľa vyššie uvedeného grafu možno konštatovať, že najviac pripomienok, a to 31 bolo 

akceptovaných. Celkovo 14 bolo čiastočne akceptovaných a 16 pripomienok nebolo akceptovaných.  

Realizačný tím SRI poskytol plnú súčinnosť ŠU SR v rámci MPK, ktoré bolo v porovnaní s rokom 2015 

podstatne náročnejšie. Pripomienky smerovali najmä k doplneniu zamestnaní, premenovaniu 
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zamestnaní a tiež k jazykovej korektúre ich názvov. Mnoho pripomienok sa týkalo aj systematickej časti 

klasifikácie a ich zámerom bolo meniť štruktúru skupín a podskupín SK ISCO-08. Vzhľadom na to, že do 

úrovne 4-miestneho kódu je klasifikácia SK ISCO-08 plne v zhode s medzinárodným štandardom ISCO-

08, nebolo možné pripomienkam vyhovieť. Viaceré rezorty preferovali uvádzanie presných názvov 

zamestnaní vymenovaných v príslušných zákonoch, resp. vyhláškach. V niektorých prípadoch to však 

opäť nebolo úplne možné vzhľadom na neurčité pomenovania, ktoré by v klasifikácii SK ISCO-08 

spôsobili porušenie pravidiel a princípov. Ako príklad možno uviesť zamestnania Logopéd a Školský 

logopéd, ktoré sú vymedzené v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V klasifikácii je uvedené aj zdravotnícke 

zamestnanie Klinický logopéd. Ak by sa akceptovala požiadavka doplniť zamestnanie Logopéd, ostatné 

jednotky zamestnaní by boli jeho podskupinou. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pripomienky, ktoré smerovali k prílohe vyhlášky, v ktorej bola 

uvedená systematická časť klasifikácie SK ISCO-08. 

 



   
 

  
 

 Detailné vyhodnotenie pripomienok vznesených v rámci MP 

Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 

Komora 
reštaurát
orov 

V prílohe k návrhu vyhlášky pri zamestnaniach 
uvedených pod číselným kódom 3433 „Odborní a 
technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a 
archívoch“ navrhujeme prehodnotiť zaradenie 
zamestnania pod kódom 3433002 „Reštaurátor (okrem 
umeleckého)“ a zaradenie zamestnania pod kódom 
343303 „Konzervátor“. Odôvodnenie: Viesť v rámci tzv. 
zbierkotvorných inštitúcií (galérie, múzea, knižnice) 
samostatné zamestnanie „konzervátor“ a samostatné 
zamestnanie „reštaurátor“, dokonca s dodatkom 
„OKREM UMELECKÉHO“, vôbec nezodpovedá praxi, 
právnej úprave a ani doterajšiemu dlhodobo 
zaužívanému vzdelávaciemu systému, a to dokonca ani 
na európskej úrovni. V prvom rade, reštaurovanie 
zahŕňa aj výkon konzervačných prác. Práve vykonanie 
konzervačných úkonov na diele je spravidla 
nevyhnutnou podmienkou výkonu „čisto“ 
reštaurátorských zásahov do diela (napr. retušérskych 
prác). Pri komplexnom reštaurovaní diela sa častokrát 
konzervačné zásahy s reštaurátorskými zásahmi 
prelínajú až do takej miery, že je niekedy ťažké, ba až 
nemožné určiť, kde je hranica medzi konzervovaním a 
reštaurovaním diela. Z tohto dôvodu sa na európskej 
úrovni čoraz častejšie používa pre toto povolanie 
označenie „konzervátor-reštaurátor“. Avšak niektoré 
členské štáty Európskej únie nielen v praxi, ale aj vo 
svojich právnych poriadkoch používajú pre toto 
povolanie skrátený pojem „reštaurátor“, čo je aj prípad 
Slovenskej republiky. V prvom rade to potvrdzuje §4 
ods. 1 zákona NR SR č. 200/1994 Z.z., podľa ktorého 
„Reštaurovanie zahŕňa najmä prieskum diela, jeho 

Obyčajná Akceptovaná 
Jednotky zamestnaní s kódmi 3433002 a 3433003 boli 
zrušené. Doplnená bola nová jednotka zamestnania s kódom 
3433008 Technik pre konzervovanie a reštaurovanie. 
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Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 
KONZERVÁCIU, interpretáciu estetickej hodnoty diela a 
dokumentáciu.“ Ďalším dôkazom toho je aj doterajší 
vzdelávací systém v Slovenskej republike. V rámci 
nášho vzdelávacieho systému nikdy neexistoval 
samostatný študijný odbor „konzervovanie“, a to 
nielen na úrovni vysokoškolského štúdia, ale ani na 
stredoškolskej úrovni štúdia. Naopak, už od 60-tych 
rokov predchádzajúceho storočia existuje v rámci 
vysokoškolského štúdia študijný odbor 
„reštaurovanie“, ktorého imanentnou súčasťou je a 
vždy bola aj teoretická a praktická výuka 
konzervovania. Takýto vzdelávací systém existuje 
prakticky v celej Európe. Na základe vyššie uvedeného, 
rozlišovanie na „konzervátora“ a „reštaurátora“ je v 
skutočnosti iba delením jedného povolania. Aj keď to 
niektoré múzeá a galérie v praxi takto členia, v 
skutočnosti tieto pozície obsadzujú reštaurátormi a 
takéto členenie im v konečnom dôsledku slúži iba na 
prerozdeľovanie konkrétnych pracovných úloh medzi 
jednotlivých reštaurátorov múzea alebo galérie a na ich 
odmeňovanie. Rozlišovanie reštaurátora na 
„umeleckého“ a „neumeleckého“ nemá opodstatnenie 
vzhľadom na povahu a obsah reštaurátorskej činnosti, 
ako aj vzhľadom na predmet reštaurovania, ktorým 
nemusí byť vždy iba dielo z oblasti umenia.  

MF SR 

V súčasnosti platná vyhláška Štatistického úradu SR č. 
384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z. 
klasifikuje colníkov a daňových pracovníkov do 
rozdielnych kategórií, pričom pri colníkoch je to právny 
status a pri daňových pracovníkoch sú uvedené rôzne 
funkcie, ktoré zastávajú. Napríklad aj colník by mohol 

Obyčajná Akceptovaná 

Boli doplnené/premenované nasledujúce jednotky 
zamestnaní:  
3351 Odborní pracovníci v colnej oblasti  
3351001 Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu 
3351002 Odborný pracovník v oblasti kontroly po 
prepustení tovaru  
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Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 
byť správca daňovej agendy, čím by bol zaradený v 
klasifikácii zamestnaní dvakrát. Zároveň 
upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. júla 2019 zákon 
č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zjednotil colníkov a zamestnancov finančnej 
správy (daňových pracovníkov) a ustanovil pre týchto 
pracovníkov pojem „príslušník finančnej správy“. 
Vzhľadom na uvedené je potrebné v prílohe pri kódoch 
3351 a 3352 štatistickej klasifikácie zamestnaní túto 
skutočnosť zapracovať. 

3351003 Odborný pracovník v oblasti colnej kontroly 
3351004 Odborný pracovník v oblasti mobilného dohľadu 
3351005 Odborný pracovník v oblasti colných taríf  
3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy  
3351999 Odborný pracovník v colnej oblasti inde 
neuvedený  
3352001 Odborný pracovník v oblasti správy daní  
3352003 Odborný pracovník v oblasti daňovej exekúcie 
3352004 Odborný pracovník v oblasti daňovej kontroly 
3352005 Odborný pracovník v oblasti registrácie daní 
2411016 Špecialista pre colný dohľad  
1349010 Riadiaci pracovník (manažér) v colnej oblasti 

MF SR 
V § 2 je potrebné za slová „č. 384/2015 Z. z.“ vložiť 
čiarku a slová „ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
zamestnaní“.  

Obyčajná Akceptovaná Citácia zrušovanej vyhlášky upravená podľa pripomienky. 

MK SR 

Odporúčame odborné posúdenie správnosti použitých 
predložiek „pre“ a „na“ v celom materiáli, keďže sa 
domnievame, že v mnohých prípadoch neboli použité 
v súlade s kodifikovanou normou, ale skôr na základe 
zaužívanej (aj nesprávnej) praxe, napríklad: 2413024 
Špecialista pre dôchodkové sporenie (správne 
Špecialista na dôchodkové sporenie, prípadne 
Špecialista dôchodkového sporenia) podobne, ako je v 
klasifikácii správne použitý názov zamestnania 
2413015 Špecialista na bankové karty, platobný styk a 
zúčtovanie, prípadne 2413022 Špecialista platidiel (nie 
Špecialista pre bankové karty..., respektíve Špecialista 
pre platidlá). 

Obyčajná Akceptovaná 
Použitie predložiek bolo odborne posúdené a v prílohe 
vyhlášky upravené. 

MK SR 

Inojazyčné názvy niektorých zamestnaní, respektíve 
ich častí, je potrebné zosúladiť s pravidlami 
slovenského pravopisu do tejto výslednej podoby 
názvov zamestnaní: 2513002 Vývojár webových 

Obyčajná Akceptovaná 
Jazyková úprava bola preverená a pri jednotkách zamestnaní 
s kódmi 2513002 a 2166003 boli názvy upravené. 
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stránok internetu, intranetu, 2166003 Webový 
dizajnér  

MK SR 

Navrhujeme vymeniť kódy pre povolania „Špecialista v 
oblasti kultúrneho dedičstva“ a „Kustód“, t.j. dať: 
„2621006 Kustód“ a „2621007 Špecialista v oblasti 
kultúrneho dedičstva“, aby špecialisti boli zoradení za 
sebou 2621007-2621009. Kustód je naopak príbuzné 
zamestnanie s „Dokumentátor zbierkových 
predmetov v múzeu, galérii“. 

Obyčajná Neakceptovaná 

Poradie jednotiek zamestnaní nie je smerodajné. V tomto 
prípade sa uprednostňuje kontinuita s aktuálne platnou 
klasifikáciou pred zmenou poradia jednotiek zamestnaní v 
rámci podskupiny 2621. Takáto zmena by vyvolala potrebu 
prekódovania ostatných jednotiek zamestnaní, čo by 
spôsobilo dodatočnú administratívnu záťaž na strane 
používateľov. 

MK SR 

Odporúčame odstrániť medzeru, respektíve medzery 
v lomke (/) a zabezpečiť použitie tohto interpunkčného 
znamienka v súlade s pravidlami písania a úpravy 
písomností (STN 01 6910) v názvoch týchto 
zamestnaní: 2212066 Lekár hygienik/lekár vo 
verejnom zdravotníctve, 2642012 Bloger/vloger  

Obyčajná Akceptovaná 
V prípade použitia lomiek v názvoch zamestnaní boli 
medzery odstránené.  

MK SR 

Povolanie „1349006 Riadiaci pracovník (manažér) 
knižnice a archívu“ navrhujeme zaradiť pod kategóriu 
„1431 Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, 
rekreačných a kultúrnych zariadeniach“, keďže ide o 
kultúrne zariadenia.  

Obyčajná Neakceptovaná 

Správnosť súčasného zaradenia vyplýva z vysvetliviek k 
medzinárodnej klasifikácii ISCO-08, ktoré sú pri aplikácii 
klasifikácie záväzné. Vysvetlivky sú prístupné na portáli ŠÚ 
SR v časti Metaúdaje – Klasifikácie.  

MK SR 

Povolanie „1349007 Riadiaci pracovník (manažér) 
galérie a múzea“ navrhujeme zaradiť pod kategóriu 
„1431 Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, 
rekreačných a kultúrnych zariadeniach“, keďže ide o 
kultúrne zariadenia.  

Obyčajná Neakceptovaná 

Správnosť súčasného zaradenia vyplýva z vysvetliviek k 
medzinárodnej klasifikácii ISCO-08, ktoré sú pri aplikácii 
klasifikácie záväzné. Vysvetlivky sú prístupné na portáli ŠÚ 
SR v časti Metaúdaje – Klasifikácie. 

MK SR 

Povolanie „3435009 Koordinátor garderobiérov, 
maskérov“ navrhujeme vyradiť z klasifikácie, ide skôr 
o veľmi špecifickú pozíciu/pracovné zaradenie ako 
zamestnanie.  

Obyčajná Akceptovaná Jednotka zamestnania s kódom 3435009 bola zrušená. 

MK SR 
Povolanie „5113005 Lektor, sprievodca v múzeu, 
galérii“ navrhujeme preradiť do kategórie „3433 
Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, 

Obyčajná Neakceptovaná 
Správnosť súčasného zaradenia vyplýva z vysvetliviek k 
medzinárodnej klasifikácii ISCO-08, ktoré sú pri aplikácii 
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knižniciach a archívoch“, keďže ide o špecifické 
odborné zamestnanie v rámci múzea/galérie a 
charakter činnosti zahŕňa: „Odborné nemanuálne 
práce“ a „Práce v oblasti výchovy a vzdelávania“ podľa 
aktuálne schváleného národného štandardu 
zamestnania.  

klasifikácie záväzné. Vysvetlivky sú prístupné na portáli ŠÚ 
SR v časti Metaúdaje – Klasifikácie. 

MK SR 

Povolanie „7319006 Dizajnér tvarovania kameňa“ 
navrhujeme vyradiť z klasifikácie na základe aktuálne 
vyradeného národného štandardu zamestnania. V 
klasifikácii existuje „Dizajnér autorských a solitérnych 
produktov“, pričom v záujme dodržania systémového 
prístupu neodporúčame zaradenie samostatnej 
špecializácie dizajnérskej profesie zameranej na 
tvarovanie kameňa v rámci klasifikácie.  

Obyčajná Akceptovaná Jednotka zamestnania s kódom 7319006 bola zrušená.  

MK SR 

Povolanie „teatrológ“ odporúčame uvádzať ako 
„2633003 Teatrológ - teoretik, historik a kritik 
scénického umenia“. Navrhujeme povolanie 
špecifikovať tak, aby bolo zrejmé, že zahŕňa teóriu, 
dejiny i kritiku oblasti scénického umenia  

Obyčajná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Pripomienka bola čiastočne akceptovaná v rámci 
pripomienky „Kategória „2633 Filozofi, historici a 
politológovia“. 

MK SR 

Pri nasledujúcich názvoch zamestnaní zložených z 
dvoch častí pomocou spojovníka odporúčame 
nahradiť toto nesprávne použité interpunkčné 
znamienko pomlčkou (oddelenou z oboch strán 
medzerou) a upraviť ich do tejto výslednej podoby: 
1342001 Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár 
1342002 Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár 
1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra 
1342004 Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut 
1342005 Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná 
asistentka 1342006 Riadiaci zdravotnícky pracovník – 
fyzioterapeut 1342007 Riadiaci zdravotnícky 
pracovník – zdravotnícky laborant 1342008 Riadiaci 

Obyčajná Akceptovaná 
V prípadoch použitia spojovníkov v názvoch jednotiek 
zamestnaní bola vykonaná úprava.  
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zdravotnícky pracovník – rádiologický technik 1342009 
Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky 
záchranár 1342010 Riadiaci zdravotnícky pracovník – 
laboratórny diagnostik 1342011 Riadiaci zdravotnícky 
pracovník – psychológ 1342012 Riadiaci zdravotnícky 
pracovník – verejný zdravotník (hygienik) 2149026 
Autotronik – diagnostik špecialista 3521004 
Mikrofonista – asistent zvuku 5411002 Hasič 
Hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej 
služby 5413006 Pracovník väzenskej služby – čakateľ 
7311001 Hodinár – výrobca, opravár 7522 Stolári – 
výrobcovia výrobkov z dreva 0110002 Generálporučík 
– prvý zástupca... 0110003 Generálmajor – druhý 
zástupca... 0110005 Plukovník – veliteľ... 0110008 
Kapitán – veliteľ... 0110009 Nadporučík – odborný 
náčelník... 0110010 Poručík – veliteľ... 0210005 
Nadrotmajster – veliteľ (náčelník)... 0210007 Rotný – 
veliteľ... 0210008 Čatár – zástupca... 0310001 
Desiatnik – starší operátor... 0310002 Slobodník – 
operátor... 0310003 Vojak 2. stupňa – strelec... 
0310004 Vojak 1. stupňa – kadet... Rovnakú chybu 
(nesprávne použitý spojovník namiesto pomlčky 
oddelenej z obidvoch strán medzerou) je potrebné 
odstrániť aj v použitých skratkách, kde má byť správne 
uvedené: napríklad IT – informačné technológie, EÚ – 
Európska únia a podobne.  

MK SR 

Pri nasledujúcich zamestnaniach odporúčame v súlade 
so spisovným jazykom tieto gramatické a významové 
úpravy: 6210001 Pracovník v ťažbovej činnosti v 
lesníctve, piliar 8111004 Lámač 3153004 Letecký 
inštruktor 2212064 Lekár akupunkturista 2269002 
Arteterapeut, muzikoterapeut 1321006 Riadiaci 

Obyčajná 
Čiastočné 

akceptovaná 
Gramatické úpravy boli preverené a v opodstatnených 
prípadoch boli názvy jednotiek zamestnaní opravené.  
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pracovník (manažér) v celulózovo-papierenskej výrobe 
2141020 Špecialista vo výskume a vývoji v celulózovo-
papierenskej výrobe 2141021 Špecialista riadenia 
celulózovo-papierenskej výroby 2141022 Špecialista 
riadenia kvality v celulózovo-papierenskej výrobe 
2141023 Špecialista technológ v celulózovo-
papierenskej výrobe 3122006 Majster (supervízor) v 
celulózovo-papierenskej výrobe 3139003 Dispečer v 
celulózovo-papierenskej výrobe 3139003 Dispečer v 
celulózovo-papierenskej výrobe 7543005 Kvalitár, 
kontrolór v celulózovo-papierenskej výrobe.  
V názvoch zamestnaní obsahujúcich slovné spojenia 
súvisiace so školou odporúčame použiť ich 
bezpredložkovú podobu, respektíve predložku „v“ 
nahradiť predložkou „na“. Domnievame sa totiž, že v 
klasifikácii zamestnaní nemajú tieto slovné spojenia 
čisto miestny význam (nevzťahujú sa na budovu školy), 
ale inštitucionálny význam, a súvisia teda viac s 
vyučovaním a pedagogickou praxou. Správna podoba 
vybraných zamestnaní by potom mala byť takáto: 
2320003 Učiteľ profesijných (odborných) predmetov 
na strednej škole, 233 Učitelia stredných škôl 
(prípadne ... na stredných školách), 2330 Učitelia 
stredných škôl (prípadne ... na stredných školách), 234 
Učitelia na základných školách a v predškolských 
zariadeniach, 2341 Učitelia základných škôl (prípadne 
... na základných školách)  

MK SR 

Pri názvoch niektorých zamestnaní, ktorých súčasťou 
sú originálne anglické slová, upozorňujeme, že viaceré 
sa postupne stávajú súčasťou bežnej slovnej zásoby, 
zdomácneli a sú prispôsobené písanej podobe 
slovenských slov. Napr. pri slove catering sa vo Veľkom 

Obyčajná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Použitie názvov zamestnaní, ktoré sa už stali súčasťou bežnej 
slovnej zásoby a sú oficiálne prispôsobené písanej podobe 
slovenských slov, bolo prehodnotené a v opodstatnených 
prípadoch boli názvy jednotiek zamestnaní opravené.  
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slovníku cudzích slov (2008) nachádza už aj jeho 
zdomácnená adaptovaná podoba ketering, podobne 
pri anglickom slove stylista je uvedená aj jeho 
zdomácnená podoba štylista. Taktiež adaptácia 
anglického slova hacker sa v slovenčine ustálila v 
podobe heker (druhý zväzok Slovníka súčasného 
slovenského jazyka (písmená h – l, 2011). Z tohto 
dôvodu dávame na zváženie úpravu názvov vybraných 
zamestnaní, v ktorých sú použité uvedené anglické 
slová, takto: 1442006 Riadiaci zdravotnícky pracovník 
(manažér) keteringovej spoločnosti, 2529004 Etický 
heker, 2163005 Odevný štylista. Názov zamestnania 
„2413035 Špecialista treasury“ (z angl. treasury 
specialist) odporúčame s odvolaním sa na 
Encyklopédiu profesií 
(https://www.prace.cz/encyklopedie-
profesi/s/specialista-treasury/) nahradiť jeho 
zrozumiteľným alternatívnym názvom v slovenskom 
jazyku „2413035 Špecialista metodik hotovostných 
operácií“.  

MO SR 

V prílohe k návrhu vyhlášky odporúčame pri 
zamestnaniach uvedených pod číselným kódom „0“ a 
názvom SK ISCO-08_2020 „Príslušníci ozbrojených síl“, 
vypustiť všetky uvedené vojenské hodnosti. 
Odôvodnenie: Vnútroštátna štatistická klasifikácia 
zamestnaní SK ISCO-08_2020 vychádzajúca z 
medzinárodnej klasifikácie ISCO-08, slúži 
predovšetkým na štatistické účely a sú v nej zahrnuté 
najfrekventovanejšie zamestnania zo všetkých oblastí 
národného hospodárstva, pričom každé zamestnanie 
má v rámci klasifikácie pridelený svoj jedinečný kód. V 
rámci štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-

Obyčajná Neakceptovaná 

Štruktúrovanie klasifikácie v hlavnej triede 0 podľa hodností 
vyplýva z medzinárodného štandardu, ktorý je do 4. úrovne 
pre Slovenskú republiku záväzný. Detailný zoznam 
zamestnaní na národnej úrovni (5. až 7. pozícia klasifikácie) 
je výsledkom implementovaného návrhu MO SR z roku 2015. 
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08_2020), ktorá tvorí prílohu návrhu vyhlášky, sú pri 
jednotlivých zamestnaniach, uvedených pod číselným 
kódom „0“ a názvom SK ISCO-08_2020 „Príslušníci 
ozbrojených síl“, uvádzané aj vojenské hodnosti. 
Vojenská hodnosť je však v § 42 ods. 2 zákona č. 
281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych 
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov definovaná ako vyjadrenie 
pripravenosti profesionálneho vojaka na výkon 
činností zodpovedajúcich vojenskej hodnosti, pričom 
účelom vojenskej hodnosti je taktiež definovať 
postavenie a právomoci profesionálneho vojaka v 
rámci hierarchie ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno vojenskú 
hodnosť považovať za konkrétne zamestnanie a z 
tohto dôvodu odporúčame vypustiť z prílohy k návrhu 
vyhlášky všetky uvedené vojenské hodnosti. 

MPSVR 
SR 

Odporúčame v celom materiáli upraviť názvy SK ISCO-
08_2020 štatistickej klasifikácie zamestnaní s 
prihliadnutím na ženské pohlavie a používať neutrálny 
jazyk. Odôvodnenie: Neutrálny jazyk zahŕňa 
používanie spravodlivého jazyka, ktorého účelom je 
vyhnúť sa používaniu slov, ktoré sa môžu chápať ako 
zaujaté, diskriminačné, keďže naznačujú, že normou je 
jedno pohlavie. Používanie neutrálneho jazyka 
pomáha zmierňovať vytváranie stereotypov a zároveň 
podporuje spoločenskú zmenu.  

Obyčajná Neakceptovaná 

Praktická aplikácia pripomienky, teda používanie 
neutrálneho jazyka, by spôsobovalo problémy najmä pri viac 
slovných názvoch zamestnaní. Ponechanie v pôvodnom 
stave preferujeme aj z dôvodu zachovania konzistencie s 
doteraz platnou verziou klasifikácie. 

MPSVR 
SR 

Odporúčame v prílohe pri kóde 2635010 v názve SK 
ISCO-08_2020 za slová „sociálnoprávnej ochrany detí“ 
vložiť slová „a sociálnej kurately“. Odôvodnenie: 
Terminologické zosúladenie so zákonom č. 305/2005 

Obyčajná Akceptovaná Názov jednotky zamestnania bol upravený.  
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Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

MPSVR 
SR 

Odporúčame v prílohe pri kóde 5311003 v názve SK 
ISCO-08_2020 za slovo „Profesionálny“ vložiť slovo 
„náhradný“. Odôvodnenie: Terminologické 
zosúladenie so zákonom č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

Obyčajná Akceptovaná Názov jednotky zamestnania bol upravený. 

MPSVR 
SR 

V časti 3.5 Inovácie odporúčame uviesť počet nových 
perspektívnych zamestnaní navrhovaných na 
zavedenie do štatistickej klasifikácie zamestnaní a 
počet inovovaných zamestnaní, resp. inovovaných 
názvov zamestnaní v porovnaní so súčasným právnym 
stavom, príp. informáciu tohto charakteru doplniť aj 
do textu predkladacej správy návrhu vyhlášky. 
Odôvodnenie: Zabezpečenie zosúladenia s vecným 
obsahom časti 3.5. a poskytnutie objektívnej 
informácie o inováciách v navrhovanej štatistickej 
klasifikácii zamestnaní v porovnaní so súčasným 
právnym stavom. 

Obyčajná Akceptovaná 

Do klasifikácie bolo doplnených približne 111 nových 
jednotiek zamestnaní, z čoho asi 2/3 sú perspektívnymi 
zamestnaniami z oblasti služieb, informačno-
komunikačných technológií, ekológie, zdravotnej 
starostlivosti, alebo zamestnaniami, ktoré prirodzene vznikli 
ako dôsledok technologického pokroku. Napríklad: 
Špecialista internetového predaja, Špecialista sociálnych 
sietí, Odevný stylista, Poradca pre zdravý životný štýl, 
Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR), Barber, 
Podológ (služby), Špecialista digitálnej transformácie, IT 
audítor, Špecialista vývoja systémov (DevOps), Dátový 
analytik, Dátový vedec, Etický hacker, Digitálny forenzný 
špecialista (informačno-komunikačné technológie), Technik 
3D tlače materiálov, Špecialista robotiky, Chematronik, 
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo, Pilot na diaľku 
(technologický pokrok), Špecialista posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA), Špecialista zariadení a systémov 
obnoviteľnej energie, Metodik v oblasti biologickej ochrany 
letiska, Technológ recyklácie a Špecialista závlah (ekológia a 
životné prostredie). Zmena názvu zamestnania bola 
vykonaná v 36 prípadoch a 30 zamestnaní bolo z klasifikácie 
vyradených. 
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MPSVR 
SR 

Odporúčame v § 2 uviesť úplný názov zrušovaného 
právneho predpisu. Odôvodnenie: Legislatívno-
technická pripomienka.  

Obyčajná Akceptovaná Citácia zrušovanej vyhlášky upravená podľa pripomienky. 

MS SR 

Upozorňujeme predkladateľa na zmenu Doložky 
zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom 
Európskej únie a z tohto dôvodu odporúčame doložku 
zlučiteľnosti predloženého materiálu zosúladiť s 
prílohou č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej 
republiky. 

Obyčajná Akceptovaná 
Úvodné vety budú upravené v súlade s prílohou č. 2 
legislatívnych pravidiel vlády SR. 

MŠVVŠ 
SR 

Odporúčame slovo "Barber" nahradiť slovom 
"Barbier". Jazyková pripomienka. 

Obyčajná Neakceptovaná 
Názov jednotky zamestnania „Barber“ je vo verejnosti široko 
zaužívaný a zrozumiteľný. Preferencia tohto názvu bola 
zvolená na základe požiadavky zamestnávateľov. 

MV SR 

V prílohe vyhlášky na str. 1 riadok kód 1113005 upraviť 
takto: „Prednosta obecného úradu, mestského úradu, 
miestneho úradu a spoločného obecného úradu“. 
Odôvodnenie: V spoločných obecných úradoch (§ 20a 
ods. 3 až 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb.) môže byť tiež (v 
praxi sa uplatňuje) zriaďovaná funkcia prednostu 
tohto úradu. K 30.9. 2018 bolo v SR 221 spoločných 
obecných úradov. 

Obyčajná Akceptovaná 
Názov jednotky zamestnania s kódom 1113005 bol zmenený 
na: „Prednosta obecného úradu, mestského úradu, 
miestneho úradu a spoločného obecného úradu“ 

MV SR 

V prílohe vyhlášky na str. 1 v riadkoch kód 1113 a kód 
1113999 žiadame slová „vyššieho územného 
samosprávneho celku“ a „vyšších územných 
samosprávnych celkov“ nahradiť slovami 
„samosprávneho kraja“, „samosprávnych krajov“. 
Okrem toho upozorňujeme, že správny názov je „vyšší 
územný celok“. Odôvodnenie: Čl. 6 ods. 3, bod 2 
prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel. 

Obyčajná Akceptovaná 
Názvy jednotiek zamestnaní s kódmi 1113 a 1113999 boli 
zmenené na: „Predstavitelia obcí a samosprávnych krajov“ a 
„Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja inde neuvedený“ 

Úrad 
jadrovéh
o dozoru 
SR 

Navrhujeme doplnenie prílohy o pozíciu: Špecialista 
kybernetickej bezpečnosti. Odôvodnenie: V prílohe sa 
uvádza iba manažér informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti, ale v súvislosti so zákonom o 

Obyčajná 
Čiastočné 

akceptovaná 
Názov jednotky zamestnania 2529001 - Špecialista 
bezpečnosti IT bol zmenený na „Špecialista informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti“. 
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kybernetickej bezpečnosti sa množia požiadavky na 
odborníka v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
(vytváranie CSIRT na ministerstvách a pod.) a 
nepochybne sa táto špecializácia nachádza nielen vo 
verejnej, ale i v súkromnej sfére (nemusí to byť ani 
riadiaci pracovník ani manažér). 

Verejnos
ť 

Je potrebné upraviť názov zamestnania 3333005 
Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a 
informačno-poradenských služieb na Odborný 
pracovník v oblasti sprostredkovateľských a 
informačno-poradenských služieb zamestnanosti. 
Doplnením slova "zamestnanosti" sa predíde 
nesprávnemu zatrieďovaniu zamestnancov, keďže 
tento kód je určený výlučne pre služby zamestnanosti. 
Momentálne ho využívajú aj spoločnosti, ktoré 
poskytujú iné sprostredkovateľské, resp. informačno-
poradenské služby.  

Obyčajná Akceptovaná Oprava názvu jednotky zamestnania bola vykonaná. 

Verejnos
ť 

Navrhuje sa zrušiť aj vyhláška č. 286/2019 Z. z., ktorou 
sa novelizovala doterajšia vyhláška č. 384/2015 Z. z. 
(ktorú sa navrhuje zrušiť a nahradiť novou vyhláškou). 
Navrhované znenie § 2: „Zrušujú sa: 1. vyhláška 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 
Z. z. v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z. 2. Vyhláška 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 286/2019 
Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu 
Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa 
vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní“ 
Odôvodnenie: Po zrušení vyhlášky č. 384/2015 Z. z. už 
nebude mať ďalšia samostatná existencia vyhlášky č. 
286/2019 Z. z. v právnom poriadku žiadny účel a 
zmysel. 

Obyčajná Neakceptovaná 
Návrh, ktorý je obsahom pripomienky, je v rozpore s 
legislatívno-technickým pokynom 63.2. Legislatívnych 
pravidiel vlády Slovenskej republiky. 
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Verejnos
ť 

Oprava názvu v SK ISCO-08 kód 2636011 Špecialista v 
oblasti vzťahov štátu a cirkvi“ na znenie Špecialista v 
oblasti vzťahov štátu a cirkví. Množné číslo v slove 
„cirkví“ je dôležité, pretože štát je vo vzťahu nie k 
jednej cirkvi, ale ku všetkým povoleným cirkvám v SR. 

Obyčajná Akceptovaná Oprava názvu jednotky zamestnania bola vykonaná. 

Verejnos
ť 

Zamestnania vodiči nákladných motorových vozidiel, 
kamiónov (8332001, 8332005) sú z pohľadu potrieb 
trhu práce veľmi významné a klienti úradov práce ho 
používajú pri vyhľadávaní vhodných kandidátov, a to aj 
pri prijímaní zahraničných pracovníkov. V SK ISCO-08 
je potrebné jednoznačne rozlíšiť medzi vodičmi 
vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, aby 
nevznikali problémy pri určovaní príslušnosti úradu 
prace, pri prieskume lokálneho trhu práce ako aj na 
strane cudzineckej polície, kde sa posiela žiadosť. 

Obyčajná Akceptovaná 

Z klasifikácie budú vyradené kódy: 8332001 Vodič 
nákladného motorového vozidla a 8332005 Vodič kamiónu. 
Doplnené budú kódy: 8332006 Vodič ťažkého nákladného 
vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava) a 8332007 Vodič 
ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná 
doprava) 

AZZZ SR 

Kód klasifikácie U1219003-01008 Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby 
majetku nahradiť Facility manažér. Odôvodnenie: 
Svoju požiadavku odôvodňujeme prijatím 
celosvetového štandardu ISO 41011:2017 v oblasti 
Facility managementu v Slovenskej republike. 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Pripomienkujúci subjekt sa napriek pozvaniu nezúčastnil 
rozporového konania a k návrhu vyhodnotenia sa nevyjadril. 
Štatistický úrad SR pripomienke čiastočne vyhovel. V 
názvoch zamestnaní sa preferujú zaužívané slovenské 
preklady. „Hospodárska správa a údržba“ je výraz, ktorý sa v 
danom prípade v praxi často používa, a z tohto dôvodu sa 
uprednostňuje. Toto zamestnanie je v klasifikácii obsiahnuté 
od roku 2011 a z pohľadu používateľov je stabilita názvu 
prínosom. Zamestnanie sa vyskytuje aj vo verejnom sektore, 
kde prevažuje výraz „hospodárska správa“. Ako 
kompromisné riešenie bol aktuálny názov doplnený v 
zátvorke o „Facility manažér“. 

AZZZ SR 

Kód klasifikácie U2149009-01017 Špecialista v oblasti 
hospodárskej správy a údržby majetku nahradiť 
zamestnaním Facility špecialista. Odôvodnenie: Svoju 
požiadavku odôvodňujeme prijatím celosvetového 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Pripomienkujúci subjekt sa napriek pozvaniu nezúčastnil 
rozporového konania a k návrhu vyhodnotenia sa nevyjadril. 
Štatistický úrad SR pripomienke čiastočne vyhovel. V 
názvoch zamestnaní sa preferujú ich zaužívané slovenské 
preklady. „Hospodárska správa a údržba“ je výraz, ktorý sa v 
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štandardu ISO 41011:2017 v oblasti Facility 
managementu v Slovenskej republike. 

danom prípade v praxi často používa, a z tohto dôvodu sa 
uprednostňuje. Toto zamestnanie je v klasifikácii obsiahnuté 
od roku 2011 a z pohľadu používateľov je stabilita názvu 
prínosom. Zamestnanie sa vyskytuje aj vo verejnom sektore, 
kde prevažuje výraz „hospodárska správa“. Ako 
kompromisné riešenie bol aktuálny názov doplnený v 
zátvorke o „Facility špecialista“. 

KBS 

V Prílohe k vyhláške č. ... /2020 Z. z. ŠTATISTICKÁ 
KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ (SK ISCO-08_2020) na 
stranách 25, 26 a 40 navrhujeme vykonať nasledovné 
zmeny: i) kód 2636002 preformulovať nasledovne: 
„Najvyšší predstaviteľ biskupstva a rehole (arcibiskup, 
biskup, exarcha, pomocný biskup, administrátor 
eparchie, diecézny administrátor, vyšší rehoľný 
predstavený, vyššia rehoľná predstavená, 
protoihumen)“; ii) kód 2636003 preformulovať 
nasledovne: „Riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii 
(protosynkel, generálny vikár, synkel, vikár, rehoľný-á 
predstavený-á, ekonóm)“; iii) kód 2636004 
preformulovať nasledovne: „Duchovenský člen 
ústredia cirkvi (tajomník, riaditeľ, kancelár, 
ceremoniár, aktuár), člen cirkevného súdu (notár, 
sudca, obhajca zväzku, promótor spravodlivosti, 
advokát), dekan, protopresbyter (cirkevná 
organizácia), iv) kód 2636005 preformulovať 
nasledovne: „Duchovný správca, farár, farský 
administrátor, správca farnosti“; v) kód 2636006 
preformulovať nasledovne: „Rektor chrámu, rehoľný 
kňaz“; vi) kód 2636009 preformulovať nasledovne: 
„Kaplán, výpomocný duchovný, diakon“; vii) kód 
3413001 navrhujeme vypustiť; viii) kód 3413002 
navrhujeme vypustiť; ix) kód 3413003 preformulovať 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozpor bol odstránený akceptáciou upraveného návrhu 
predloženého Štatistickým úradom SR. Názvy jednotiek 
zamestnaní boli zmenené na: 2636002 Najvyšší predstaviteľ 
cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike, 
2636003 Riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii, 2636004 
Duchovenský člen ústredia cirkvi, 2636005 Duchovný 
správca, farár, administrátor, správca farnosti, 2636006 
Rektor chrámu, rehoľný kňaz, 2636009 Kaplán, výpomocný 
duchovný, 3413001 Diakon, 3413003 Rehoľná osoba (okrem 
kňaza). 
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nasledovne: „Rehoľná osoba (rehoľník, rehoľníčka – 
okrem kňaza)“ x) (kódy 3413001-003 je možné číselne 
aktualizovať). Odôvodnenie: povolania týkajúce sa 
Katolíckej cirkvi navrhujeme aktualizovať podľa v 
súčasnosti používanej klasifikácie. Niektoré pojmy 
nachádzajúce sa v klasifikácii v Prílohe k vlastnému 
materiálu sú archaické, zastarané; niektoré povolania 
je potrebné v klasifikácii usporiadať či už podľa 
hierarchickej, platovej, logickej alebo analogickej 
metodiky. Navrhovaná štruktúra a aktualizácia pojmov 
lepšie vystihuje klasifikáciu povolaní, ktoré sa v 
súčasnosti v prostredí katolíckej cirkvi vyskytujú. 

KBS 

V Prílohe k vyhláške č. ... /2020 Z. z. ŠTATISTICKÁ 
KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ (SK ISCO-08_2020) na 
strane 25 navrhujeme vypustiť riadok: „2635015 
Špecialista v oblasti rodovej rovnosti.“ Odôvodnenie: 
Stotožňujeme sa s podporou aktivít a projektov, ktoré 
majú prispievať k implementácii rovnosti medzi mužmi 
a ženami. Zároveň však navrhujeme vypustiť pozíciu, 
ktorá bez ďalšieho nezabezpečuje predmetnú rovnosť 
pohlaví a zároveň, ktorá obsahuje právne neurčitý 
pojem rodovej rovnosti. Z prílohy vyhlášky týkajúcej sa 
štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08) preto 
žiadame uvedenú položku vypustiť. Konštatujeme, že 
zo žiadneho všeobecne právne záväzného dokumentu 
nevyplýva povinnosť SR mať v slovenskej verzii 
štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 položku 
špecialista v oblasti rodovej rovnosti. Vychádzajúc z 
medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní 
ISCO-08 nachádzajúcej sa v ODPORÚČANÍ KOMISIE z 
29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej 
štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Vzhľadom na to, že v danej veci nemá KBS postavenie 
povinne pripomienkujúceho subjektu, rozporové konanie sa 
k pripomienke nevedie. KBS aj po predložení upraveného 
označenia zamestnania zotrvalo na obsahu vznesenej 
pripomienky - vypustiť riadok: „2635015 Špecialista v oblasti 
rodovej rovnosti. Názov jednotky zamestnania bol zmenený 
na: 2635015 Špecialista na rovnosť príležitostí. 
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2009/824/ES, predmetná klasifikácia obsahuje iba 
položku: „2635 Špecialisti v oblasti sociálnej práce a 
poradenstva“. K tomu pozri: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0824&from=
SK. Zmyslom jednotnej klasifikácie obsiahnutej v 
odporúčaní je „mať štandardnú klasifikáciu, ktorá 
umožňuje zostavovanie porovnateľných údajov o 
zamestnaniach.“ V tejto súvislosti poukazujeme na 
skutočnosť, že predmetná položka nemá kontinuitu 
ani v slovenskom právnom poriadku. Nachádza sa iba 
vo vyhláške č. 384/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 
286/2019 Z. z., ktorá sa zrušuje prostredníctvom 
vyhlášky vo vlastnom materiály. Uvedenú položku 
neobsahuje ani česká klasifikácia zamestnaní CZ-ISCO; 
k tomu pozri napríklad: 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnan
i_-cz_isco- , zobrazené 30.10.2020 alebo 
https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/kl
asifikace_zamestnani_systematicka_cast_2020_07_0
1.pdf/f09c8a66-bb8d-4451-afa7-
a2d5e8ff8fd4?version=1.1, zobrazené 30.10.2020. 
Preto nie je zrejmé, akým spôsobom sa v tomto 
prípade dosiahne požiadavka uvedená v odporúčaní - 
zostaviť porovnateľné údaje o zamestnaniach (s čím a 
s kým sa bude predmetná pozícia porovnávať). Vo veci 
požiadavky odporúčania týkajúcej sa evidovania 
„zastúpení pohlaví“ alebo „podielu žien a mužov“ je 
zaradenie pozície: špecialistu v oblasti rodovej 
rovnosti absolútne irelevantné, nakoľko existencia 
takejto pozície sama osobe nezaručuje rovnosť žien a 
mužov (pohlaví) v oblasti pracovno-právnych vzťahov. 



   
 

508 
 

Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 
Za účelom naplnenia cieľov odporúčania a zbierania 
štatistických ukazovateľov vo veci rovnosti žien a 
mužov poukazujeme na aktivity Českého štatistického 
úradu, ktorý zbiera štatistické dáta zamerané na 
porovnanie rozdielov medzi ženami a mužmi v 
najrôznejších oblastiach života. K tomu pozri 
napríklad: https://www.czso.cz/csu/gender/2-
gender_uvod, prípadne 
https://www.czso.cz/documents/10180/91605937/3
0000219.pdf/37f2f393-e22e-421c-b5c9-
4f21e2a7a74f?version=1.3, zobrazené 30.10.2020. K 
pojmu „rodovej rovnosti“ uvádzame, že ide o právne 
neurčitý pojem, ktorý nemá oporu v Ústave SR, 
primárnom práve EÚ, ani v žiadnej právne záväznej 
ľudsko-právnej medzinárodnej zmluve, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. Predmetné dokumenty 
neobsahujú pojem „rod“ vo význame „gender“, ale vo 
význame „pôvod“ (anglicky „birth“). Pri riešení 
problematiky zastúpenia žien a mužov v zamestnaní a 
zbieraní štatistických dát je nevyhnutné používať 
právne určité, ustálené a korektné pojmy. Hoci pojem 
"rod" vo význame „gender“ sa používa v 
sociologických a iných vedných odboroch, v ktorých 
odboroch je jeho použitie na slobodnej vôli vedcov, 
pojem "rod" vo význame "gender" nie je možné 
prenášať do právnych predpisov, v ktorých sa majú v 
súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych 
predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení používať iba ustálené právne pojmy, ktoré 
vychádzajú z právne záväzných noriem, a ktoré sú 
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základom pre štátne štatistické zisťovanie vykonávane 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  

Komora 
reštaurát
orov 

V prílohe k návrhu vyhlášky pri zamestnaniach 
uvedených pod číselným kódom 265 „Tvoriví a 
interpretační umelci“ navrhujeme vypustiť 
zamestnanie pod kódom 2651001 „Umelecký 
reštaurátor“. Namiesto toho navrhujeme vytvoriť 
novú skupinu zamestnaní pod kódom 266 s názvom 
„Reštaurátor“. Odôvodnenie: Začlenenie povolania 
reštaurátor medzi tvorivých a interpretačných 
umelcov nezodpovedá povahe tohto povolania v praxi 
a ani právnej úprave. Kým pri klasických povolaniach 
výtvarných umelcov, ako sú napr. umelecký sochár, či 
maliar sa dostáva do popredia tvorivá činnosť 
smerujúca k vytvoreniu nového diela (častokrát 
autorského diela) a ide o základnú charakteristickú 
črtu týchto povolaní, tak pri povolaní reštaurátor tomu 
tak nie je. Cieľom reštaurovania je pomocou vysoko 
odborného výskumu, konzervačných a iných 
technických postupov, špecifických výtvarných, 
umelecko-remeselných prác alebo remeselných prác 
ošetriť dielo kultúrnej hodnoty spôsobom, ktorý bude 
v čo najväčšej miere rešpektovať autenticitu 
(pôvodnosť) diela. Zjednodušene povedané, 
reštaurátor má zlepšiť stav existujúceho diela, ktorého 
výrazom a povahou je však vždy viazaný. Nie je jeho 
pracovnou náplňou dopúšťať sa takej tvorivej a 
interpretačnej činnosti, ktorou by došlo k spracovaniu 
pôvodného diela a k vytvoreniu úplne nového diela. 
Tomuto opisu povolania reštaurátor zodpovedá aj 
dlhodobá právna úprava, ktorá je obsiahnutá v zákone 
NR SR č. 200/1994 Z.z. Podľa § 4 ods. 1 tohto zákona 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2020. Po 
vzájomnom vysvetlení náplne práce predmetného 
zamestnania a metodiky medzinárodnej klasifikácie bola 
pripomienka čiastočne akceptovaná a rozpor bol 
odstránený. Doplnenie, resp. zmena štruktúry klasifikácie na 
prvých 4 miestach nie je prípustná, pretože štruktúra do 
tejto úrovne je plne zhodná s medzinárodným štandardom 
ISCO-08. Táto zhoda je podmienkou medzinárodnej 
porovnateľnosti štatistických údajov. V zmysle vysvetliviek 
ku klasifikácii, ktoré sú kľúčové pre zaraďovanie do 
jednotlivých pracovných pozícií, reštaurátori sa zaraďujú do 
podskupiny 2651. Názov zamestnania s kódom 2651001 bol 
zmenený na „Reštaurátor“. 
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„Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie 
hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho 
duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri NAJVYŠSEJ 
MIERE REŠPEKTOVANIA PÔVODNOSTI a fyzikálnej, 
historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i 
výtvarnej formy diela.“ Žiadne opodstatnenie nemá 
ani spresňujúci dodatok „UMELECKÝ“ reštaurátor. 
Výkon reštaurátorskej činnosti je totižto založený aj na 
vedeckých metódach a technikách vychádzajúcich 
často z prírodných vied. Reštaurátorská činnosť zahŕňa 
vysoko kvalifikované práce, ktoré spojujú nielen 
umelecké, ale aj vedecké hľadiská, pričom predmetom 
reštaurátorskej činnosti nemusí byť len dielo z oblasti 
umenia. Reštaurátori reštaurujú napríklad aj technické 
národné kultúrne pamiatky.  

MK SR 

Povolanie „2166006 Dizajnér autorských a solitérnych 
produktov“ žiadame preradiť do kategórie „2163 
Dizajnéri a módni návrhári“, keďže ide o dizajn 
produktov podobne ako pri „2163004 Priemyselný 
dizajnér produktov“. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Jednotka zamestnania bola preradená. 

MK SR 

Žiadame do kategórie „2654 Režiséri, producenti a 
dramaturgovia“ doplniť samostatné povolania: 
„Producent v audiovízii“. Nie všetci producenti v 
audiovízii sa môžu zaradiť do kategórie kreatívneho 
alebo výkonného producenta. Doplniť „Hudobný 
producent“ a „Vedúci výroby a výrobného štábu“. Ide 
o kľúčovú realizačnú pozíciu v štábe, je to iná profesia 
než producent.  

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Jednotky zamestnaní „Producent v audiovízii“, 
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„Hudobný producent“ a „Produkčný, vedúci výroby a 
výrobného štábu“ boli doplnené. 

MK SR 
Do kategórie „2652 Hudobníci, speváci a skladatelia“ 
navrhujeme doplniť samostatné povolanie 
„Videodžokej (VJ)“. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Nová jednotka zamestnania bola doplnená. 

MK SR 
Do kategórie „2653 Tanečníci a choreografi“ žiadame 
doplniť samostatné povolanie „Tanečník súčasného 
tanca“. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Do podskupiny bola zaradená nová jednotka 
zamestnania s názvom „Tanečník súčasného tanca“. 

MK SR 

Povolanie „2641002 Scenárista“ žiadame premenovať 
na „2641002 Scenárista, autor dialógov, autor 
komentára“. Ide o spresnenie pojmu aj na iné druhy 
filmov a výstupov. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Do podskupiny bola doplnená nová jednotka 
zamestnania s názvom „Autor dialógov, autor audio 
komentárov“. 

MK SR 
Povolanie „2652013 Diskotekár“ žiadame premenovať 
na „Diskdžokej (DJ)“. Znenie „diskotekár“ vyvoláva 
dojem, že ide o prevádzkovateľa diskotéky.  

Zásadná Akceptovaná 
Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
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posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Názov jednotky zamestnania bol zmenený.  

MK SR 

V kategórii „2641 Spisovatelia a podobní autori“ 
žiadame doplniť samostatné povolania: „Editor“ 
„Jazykový redaktor“. Ide o samostatné profesie v 
oblasti literárnej tvorby. 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. V prípade jednotky zamestnania s názvom „Editor“ ide 
o nejednoznačné pomenovanie, keďže tento sa podľa 
vysvetliviek ku klasifikácii zaraďuje do podskupiny 2641 - 
Knižný editor a tiež do podskupiny 2642 - Novinári. Po 
dohode boli do podskupiny doplnené nové jednotky 
zamestnaní: „Vydavateľský redaktor“ a „Autor dialógov, 
autor audio komentárov“ 

MK SR 

Žiadame do kategórie „2621 Archivári, kurátori a 
pamiatkari“ doplniť samostatné povolania: 
„Výskumník historickej architektúry“, „Výskumník 
umelecko-historický“, „Výskumník historického 
urbanizmu“  a „Výskumník archívno-historický“. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Podskupina 2621 bola doplnená o nové jednotky 
zamestnania: Výskumník historickej architektúry, Výskumník 
umelecko-historický, Výskumník historického urbanizmu a 
Výskumník archívno-historický. 

MK SR 
Žiadame do kategórie „2651 Výtvarní umelci“ doplniť 
samostatné povolania: „Umelecký šperkár“, 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 
Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
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„Umelecký grafik“. Ide o umelecké povolania, iné ako 
„7313001 Zlatník, klenotník“, „7313002 Šperkár“ a 
„2166001 Grafický dizajnér (grafik)“. „Multimediálny a 
intermediálny umelec“ - ide o súčasné umelecké 
povolanie, ktoré sa zatiaľ nikde neuvádza. „Výtvarník 
audiovizuálnych diel“ - ide najmä o výtvarné návrhy k 
animovaným filmom a táto činnosť nie je zatiaľ nikde 
uvedená. 

akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Pri zaraďovaní zamestnaní do podskupín klasifikácie je 
nevyhnutné postupovať podľa vysvetliviek. S rešpektovaním 
tohto dokumentu boli do podskupiny zaradené nové 
jednotky zamestnaní: „Umelecký grafik“ a „Multimediálny a 
intermediálny umelec“. „Umelecký šperkár“ patrí do skupiny 
713 „Umeleckí a ruční remeselníci“, ktorí spájajú umelecké a 
manuálne zručnosti pri navrhovaní, výrobe, oprave, 
nastavovaní, údržbe a zdobení presných prístrojov, 
hudobných nástrojov, šperkov a iných drahých kovov, 
keramiky a porcelánu. Z hľadiska systematiky klasifikácie je 
zrejmé, že zámerom navrhovateľa bolo osobitne sledovať 
zamestnania, ktorých pracovné činnosti sú založené na 
remeselnej – ručnej výrobe bez ohľadu na umelecký aspekt, 
ktorý je súčasťou výroby.  

MK SR 

Žiadame do kategórie „2652 Hudobníci, speváci a 
skladatelia“ zahrnúť „2652010 Koncertný umelec – 
sólista“ kvôli hudobníkom, ktorí vystupujú ako 
koncertní umelci, avšak nie sú stálou súčasťou 
konkrétneho orchestrálneho telesa. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Nová jednotka zamestnania bola doplnená. 

MK SR 

Do kategórie „2659 Tvoriví a interpretační umelci inde 
neuvedení“ žiadame zaradiť nasledujúce nové 
povolania: „2659005 Klaun“ a  „2659006 Performer“. 
V prípade povolania klaun nejde len o povolanie v 
rámci cirkusových umelcov. V prípade performerov ide 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
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o umelcov vykonávajúcich performanciu na pomedzí 
divadla, tanca a vizuálneho umenia.  

úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Do podskupiny bola zaradená nová jednotka 
zamestnania s názvom: „Performer“. 

MK SR 

Kategóriu „3521 Technici v oblasti vysielacích a 
audiovizuálnych zariadení“ žiadame premenovať na 
„3521 Odborní a technickí pracovníci v oblasti 
vysielacích a audiovizuálnych zariadení“ a do tejto 
kategórie žiadame doplniť tieto povolania: „Majster 
strihovej skladby“. Ide o umelecké povolanie, celkom 
iné ako „obrazový strihač“ (napr. pri priamych 
prenosoch v TV). „Umelecký maskér“. Ide o umelecké 
povolanie, celkom iné ako „maskér, vlásenkár“. 
„Filmový architekt“. Ide o samostatnú tvorivú profesiu 
v audiovízii. „Vedúci výpravy“. Ide o samostatnú 
profesiu pri výrobe audiovizuálnych diel (riadenie 
zložiek scény, rekvizít, výroby dekorácií...). „Manažér 
lokácií“. Ide o samostatnú profesiu pri výrobe 
audiovizuálnych diel (vyhľadávanie prostredí 
vhodných pre nakrúcanie, vytváranie ich databáz...). 
„Manažér kastingu“. Ide o samostatnú profesiu pri 
výrobe audiovizuálnych diel (vyhľadávanie ľudí 
vhodných pre nakrúcanie, vytváranie ich databáz...). 
„Kreslič v audiovízii“. Ide o samostatnú profesiu v 
audiovízii v oblasti klasickej animácie, odlišnú od 
animátora. Zároveň žiadame povolanie „3521003 
Zvukár“ nahradiť povolaním „3521003 Technik zvuku“. 
Ide o samostatnú technickú profesiu - pri nahrávaní aj 
pri postprodukcii (ruchy, zvuky, mixáž...), odlišnú od 
zvukárov pri hudobných podujatiach.  

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. V zmysle Vysvetliviek ku klasifikácii ISCO 08, ktoré sú 
záväzným dokumentom k jej aplikácii, do predmetnej 
podskupiny nie je možné zaradiť zamestnania s umeleckým 
prvkom („Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych 
zariadení dohliadajú na technické fungovanie zariadení na 
záznam a úpravu obrazu a zvuku a na prenos obrazu a zvuku 
pomocou rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako 
ako iných typov telekomunikačných signálov na zemi, mori 
alebo v lietadle.“). Aj na základe dodatočných zmien v 
pripomienke, v rámci ktorých bolo požadované doplniť novú 
jednotku zamestnania s názvom „Umelecký strihač“ do inej 
kategórie, a to do kategórie 3435 - Odborní pracovníci v 
oblasti umenia a kultúry inde neuvedení, nebolo možné túto 
pripomienku akceptovať. Podľa odborného stanoviska 
Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvá nemožno totiž 
súhlasiť, že ide o celkom iné zamestnanie ako „Obrazový 
strihač“, keďže sa jedná o rovnaký princíp ako „Šperkár“ vs 
„Umelecký šperkár“. Už v základnom profile musí byť v 
týchto zamestnaniach obsiahnutý umelecký aspekt, takže v 
konečnom dôsledku by išlo o duplicitu zamestnaní v 
klasifikácii, čo je neprípustné. Doplnenie jednotky 
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zamestnania „Umelecký maskér“ do inej kategórie, ako bolo 
pôvodne žiadané, a to do kategórie 3435 Odborní pracovníci 
v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení, rovnako nie je 
možné. Na základe odborného stanoviska Sektorovej rady 
pre kultúru a vydavateľstvá ide o obdobné zamestnanie ako 
“Maskér, vlásenkár“. Opakovane by sa jednalo o jasnú 
duplicitu v uvádzaní zamestnaní. Vypracovaný NŠZ pre 
„Maskér, vlásenkár“ má alternatívny názov „Umelecký 
maskér, vlásenkár“ a aj v opise povolania je jasný dôraz na 
umelecká povahu zamestnania. Jednotka zamestnania s 
názvom „Filmový architekt“ bola v zmysle Vysvetliviek 
k ISCO-08 ku klasifikácii doplnená do kategórie 3432. Ide o 
dodatočne zmenenú pripomienku, nad rámec pôvodného 
termínu. Jednotka zamestnania s názvom „Vedúci výpravy“ 
bola doplnená do kategórie 3435 Odborní pracovníci v 
oblasti umenia a kultúry inde neuvedení. Ide o dodatočne 
zmenenú pripomienku, nad rámec pôvodného termínu. 
Doplnenie jednotky zamestnania „Manažér lokácií“ do inej 
kategórie, ako bolo pôvodne žiadané, a to do kategórie 3435 
Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde 
neuvedení, nie je možné. Na základe odborného stanoviska 
Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvá ide o 
podkategóriu zamestnania Produkčný. Títo zamestnanci sa 
aj v zmysle popisu môžu zaradiť do tejto klasifikačnej 
kategórie. Toto tvrdenie nebolo spochybnené ani počas 
spoločného rozporového rokovania. Doplnenie jednotky 
zamestnania „Manažér kastingu“ do inej kategórie, ako bolo 
pôvodne žiadané, a to do kategórie 3435, nie je možné. Na 
základe odborného stanoviska Sektorovej rady pre kultúru a 
vydavateľstvá ide o podkategóriu zamestnania Produkčný. 
Títo zamestnanci sa aj v zmysle popisu môžu zaradiť do tejto 
klasifikačnej kategórie. Toto tvrdenie nebolo spochybnené 
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ani počas spoločného rozporového rokovania. Doplnenie 
jednotky zamestnania „Kreslič v audiovízii“ do kategórie 
3521 Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych 
zariadení nie je možné. Na základe odborného stanoviska 
Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvá nemožno 
súhlasiť, že ide o celkom iné zamestnanie ako 2166005 
Animátor (tvorca animácie). Títo zamestnanci sa aj v zmysle 
popisu môžu zaradiť do tejto klasifikačnej kategórie. 
Spracovaný NŠZ Animátor (tvorca animácie) má v opise 
povolania zahrnutú tvorbu motion graphics pre 
audiovizuálnu produkciu, vrátane kresby. Vyradenie 
jednotky zamestnania 3521003 Zvukár nie je možné. Ide o 
nejasnú, chaotickú doplňujúcu pripomienku, predloženú po 
termíne. Riešenie jednotiek zamestnania s názvom „Zvukár“ 
a „Technik ozvučenia“ bolo dohodnuté v rámci rozporového 
konania s tým, že do kategórie 3435 bude doplnená nová 
jednotka zamestnania s názvom „Technik ozvučenia“, v čom 
bolo MK SR vyhovené. Toto základné a najviac používané 
zamestnanie nie je ani možné zaradiť, a to iba v zátvorke, do 
podskupiny, do ktorej podľa Vysvetliviek ISCO 08 nepatrí. 

MK SR 

Navrhujeme preradiť povolanie „2652007 Muzikológ“ 
do kategórie „2633 Filozofi, historici a politológovia“. 
Ide o adekvátnejšie zaradenie ako v „2652 Hudobníci, 
speváci a skladatelia“.  

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Jednotka zamestnania bola preradená.  

MK SR 

V kategórii „2633 Filozofi, historici a politológovia“ 
žiadame rozšíriť zovšeobecňujúcu kategóriu „2633003 
Historik, teoretik a kritik umenia“ a pridať nasledovné 
konkrétne povolania: „Literárny historik, teoretik, 

Zásadná 
Čiastočné 

akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
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Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 
kritik“, „Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, 
dizajnu a architektúry“, „Historik, teoretik, kritik 
audiovizuálneho umenia“, „Teatrológ“ a „Estetik“. 

účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Akceptované boli nasledujúce zmeny: Kód 2633003 
bol premenovaný na „Historik, teoretik a kritik vizuálneho 
umenia, dizajnu a architektúry“. Doplnené boli nové 
jednotky zamestnaní s názvami: „Historik, teoretik, kritik 
audiovizuálneho umenia“, „Muzikológ“, „Literárny historik, 
teoretik, kritik“, „Estetik“ a „Teatrológ“. 

MK SR 

Žiadame do kategórie „3435 Odborní pracovníci v 
oblasti umenia a kultúry inde neuvedení“ doplniť 
samostatné povolania: „Zvukár“, „Pódiový technik“,  
„Stage manažér“, „Riger“ a „Staviteľ pódií“. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Zaradené boli nové jednotky zamestnaní s názvom: 
„Pódiový technik“, „Staviteľ pódií“, „Technik ozvučenia“ a 
„Stage manažér“, ktorý bol doplnený v rámci jednotky 
zamestnania 3435006 Inšpicient, stage manažér. 

MK SR 

Žiadame namiesto povolania „2161000 Stavebný 
architekt" ponechať pôvodné kategórie z platnej 
vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 
384/2015 Z. z. o štatistickej klasifikácii zamestnaní v 
znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z. "2161001 Architekt v 
stavebníctve (okrem autorizovaného)" a „2161002 
Autorizovaný architekt v stavebníctve“. Inak je 
rozdelenie nekonzistentné s nasledujúcou kategóriou 
„2162 Krajinní a záhradní architekti“, kde je tiež 
rozdelenie na autorizovaného a neautorizovaného 
krajinného a záhradného architekta.  

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Požadované rozdelenie bolo zrušené v roku 2015 ako 
nadbytočné v súlade s požiadavkou zamestnávateľov ako 
hlavných používateľov klasifikácie. 
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MK SR 

Žiadame povolanie „Návrhár textilných materiálov“ 
premenovať na „Textilný dizajnér“. Tento termín je 
častejšie používaný, používajú ho aj stredné školy 
vyučujúce tento odbor. 

Zásadná Akceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 30. 11. 2020 za účasti 
štátneho tajomníka MK SR. Štatistický úrad SR vysvetlil, že 
akceptácia návrhov obsiahnutých v pripomienkach MPK sa 
posudzuje z hľadiska metodiky medzinárodnej klasifikácie a 
účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. Definitívne 
úpravy návrhu vnútroštátnej klasifikácie vykonané v záujme 
odstránenia rozporu boli vzájomne odsúhlasené 10. 12. 
2020. Názov jednotky zamestnania bol zmenený.  

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame do návrhu vyhlášky doplniť aj pozíciu 
výskumný pracovník vysokej školy a pozíciu umelecký 
pracovník vysokej školy z dôvodu, že podľa § 74 ods. 1 
zákona č. 131/2002 Z. z. pôsobia na vysokých školách 
ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, výskumní 
pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci. 
Výskumný pracovník vysokej školy a umelecký 
pracovník vysokej školy v návrhu vyhlášky absentujú. 
Túto pripomienku považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠ SR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Na základe vysvetliviek k ISCO 08 sa umeleckí a 
výskumní pracovníci členia podľa jediného kritéria, a to 
podľa oblasti, v ktorej pôsobia a nie podľa inštitúcie, pre 
ktorú pracujú. 

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame kategórie 342 až 3423999 nahradiť 
nasledovne: "342 Pracovníci v oblasti športu, 3421 
Športovci, 3421000 Športovec, 3422 Športoví 
odborníci, 3422001 Tréner, 3422002 Inštruktor 
športu, 3422003 Športový rozhodca, 3422999 Iný 
športový odborník". Odôvodnenie: Žiadaná zmena je z 
dôvodu zosúladenia s § 6 zákona č. 440/2015 Z. z. 
Takáto kategorizácia je univerzálna pre všetky druhy 
športov a nie je naviazaná na vykonávaný šport tak, 
ako to je v pôvodnom znení (napríklad lyžovanie, 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠ SR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
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plávanie, fitness), z dôvodu, že uvedené vymenovanie 
iba niektorých športov nemá vzhľadom na počet 
uznaných a neuznaných športov podľa zákona č. 
440/2015 Z. z. žiadny význam. Túto pripomienku 
považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto hľadiska je požiadavka na zatriedenie 
inštruktorov nesprávna, keďže títo patria do podskupiny 
3423. 

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame podkategórie 232 až 234 zosúladiť so 
štruktúrou pedagogických zamestnancov podľa 
zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 1/2020 Z. z. vzhľadom na to, že viaceré z uvedených 
položiek nezodpovedajú terminológii právnych 
predpisov (napríklad pedagogický a odborný 
pracovník, učiteľ predškolského zariadenia ...). 
Klasifikáciu zamestnaní pre kategórie pedagogických 
zamestnancov žiadame členiť v nasledovnej štruktúre: 
§ Učiteľ o Učiteľ školy a školského zariadenia - Učiteľ 
materskej školy - Učiteľ prvého stupňa základnej školy 
- Učiteľ druhého stupňa základnej školy - Učiteľ 
strednej školy - Učiteľ základnej umeleckej školy - 
Učiteľ jazykovej školy o Učiteľ školy a školského 
zariadenia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami - Učiteľ materskej školy pre 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
- Učiteľ prvého stupňa základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Učiteľ 
druhého stupňa základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Učiteľ 
strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami - Učiteľ praktickej školy - 
Učiteľ odborného učilišťa - Učiteľ základnej umeleckej 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠ SR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto dôvodu nie je možné štruktúru 
klasifikácie meniť, rovnako ani zoznam jednotiek 
zamestnaní, ktoré sú do príslušných podskupín zaradené v 
súlade s vysvetlivkami. 
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školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami § Majster odbornej výchovy o Majster 
odbornej výchovy v strednej odbornej škole - Majster 
odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik - 
Majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odbornú 
prax o Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
(stredná odborná škola, praktická škola, odborné 
učilište) § Vychovávateľ o Vychovávateľ v školách a 
školských zariadeniach o Vychovávateľ v školách a 
školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami o Vychovávateľ v 
zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - 
Vychovávateľ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb 
- Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny 
(špecializovaná samostatne usporiadaná skupina 
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. § 
Korepetítor (pozn. toto zamestnanie je uvedené len 
medzi umeleckými zamestnaniami pod kódom 
2652005) § Školský tréner (pozn. v klasifikácii 
zamestnaní úplne absentuje) § Pedagogický asistent § 
Zahraničný lektor (pozn. v klasifikácii zamestnaní 
úplne absentuje) § Školský špeciálny pedagóg § Učiteľ 
profesijného rozvoja (pozn. pôvodne uvedené pod 
kódom 2359006 Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie) o 
Lektor vzdelávania o Metodik profesijného rozvoja o 
Konzultant atestačného konania. Túto pripomienku 
považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame podkategórie 2342 a 2342002 vypustiť z 
kategórie 234 a zároveň - pri kategórii 2342 slová 

Zásadná Neakceptovaná 
Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
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"Učitelia v predškolských zariadeniach" nahradiť 
slovami "Zamestnanci v zariadeniach starostlivosti o 
deti do troch rokov veku dieťaťa". Pri kategórii 
2342002 slová "Pracovník vo výchove a vzdelávaní v 
inom predškolskom zariadení" nahradiť slovami 
"Zamestnanec v inom zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa". Odôvodnenie: Pri 
uvedených podkategóriách nejde o pedagogických 
zamestnancov, a z toho dôvodu je potrebné ich 
presunúť do inej podkategórie tak, aby neboli 
zameniteľní s pedagogickými zamestnancami. Vo 
vzťahu k právnym predpisom v pôsobnosti MŠVVŠ SR 
sa nepoužíva pojem predškolské zariadenie. Túto 
pripomienku považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠ SR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto dôvodu nie je možné štruktúru 
klasifikácie meniť, rovnako ani zoznam jednotiek 
zamestnaní, ktoré sú do príslušných podskupín zaradené v 
súlade s vysvetlivkami. Kritériom pre zaradenie pracovníkov 
do určitej pozície v klasifikácii je druh vykonávanej práce a 
úroveň zručností, a nie existencia a druh pracovnoprávneho 
alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. Pojem 
„Predškolské zariadenie“ vychádza z medzinárodného 
štandardu, je všeobecne zaužívaný a má vyššiu vypovedaciu 
schopnosť ako „zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa“. Z hľadiska používateľov klasifikácie je 
vhodnejším riešením súčasný názov ponechať.  

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame podkategóriu 235 rozdeliť na dve samostatné 
podkategórie tak, aby neboli "zmiešané" zamestnania 
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a zamestnania, ktoré 
nie sú pedagogickými zamestnancami ani odbornými 
zamestnancami. Môže ísť napríklad o podkategóriu 
235 "Odborní zamestnanci inde neuvedení", v ktorej 
by boli uvedení sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a 
terénny špeciálny pedagóg, logopéd a školský 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠ SR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
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logopéd, a podkategóriu 236 "Iní zamestnanci vo 
výchove a vzdelávaní", v ktorej by boli uvedené tie 
zamestnania, ktoré nie sú ani pedagogickými 
zamestnancami ani odbornými zamestnancami. 
Zároveň v návrhu vyhlášky nie sú uvedené 
zamestnania "terénny špeciálny pedagóg" a 
"logopéd", ktoré sú ako kategórie odborného 
zamestnanca uvedené v § 23 písm. b) a d) zákona č. 
138/2019 Z. z. Túto pripomienku považuje MŠVVŠ SR 
za zásadnú. 

subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto dôvodu nie je možné štruktúru 
klasifikácie meniť, rovnako ani obsah jednotiek zamestnaní, 
ktoré sú do príslušných podskupín zaradené v súlade s 
vysvetlivkami. Kritériom pre zaradenie pracovníkov do 
určitej pozície v klasifikácii je druh vykonávanej práce a 
úroveň zručností, a nie existencia a druh pracovnoprávneho 
alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. 

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame v návrhu vyhlášky pod kategóriou "lektor 
ďalšieho vzdelávania" špecifikovať a rozvetvovať podľa 
oblastí pôsobenia ďalších lektorov, napríklad lektora 
jazykov, lektora informačných technológií, lektora 
mäkkých zručností, lektora prípravy na povolanie. 
Odôvodnenie: Žiadaná zmena je z dôvodu zavedenia 
systematickej kategorizácie, ktorá nadväzuje na 
základnú kategorizáciu v súlade so zákonom č. 
568/2009 Z. z. a zákonom č. 138/2019 Z. z. Túto 
pripomienku považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto dôvodu nie je možné štruktúru 
klasifikácie meniť, rovnako ani obsah jednotiek zamestnaní, 
ktoré sú do príslušných podskupín zaradené v súlade s 
vysvetlivkami. Systematiku kategorizácie klasifikácie určuje 
medzinárodná autorita, v danom prípade Medzinárodná 
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Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 
organizácia práce, a túto systematiku nie je možné na 
národnej úrovni meniť.  

MŠVVŠ 
SR 

Žiadame z návrhu vyhlášky vypustiť kód číslo 2359 a 
kód číslo 2359999 z dôvodu, že nie je zrejmé, kto je 
"pedagogický a odborný pracovník". Zároveň ak by 
malo ísť o pedagogického zamestnanca alebo 
odborného zamestnanca, zákon č. 138/2019 Z. z. 
nepozná termín "iný" pedagogický zamestnanec ani 
"iný" odborný zamestnanec, ale vymenúva všetky 
kategórie a podkategórie pedagogických 
zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov. 
Túto pripomienku považuje MŠVVŠ SR za zásadnú. 

Zásadná Neakceptovaná 

Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 11. 2020. Štatistický 
úrad SR vysvetlil, že zásadné pripomienky MŠVVŠ SR sú 
neakceptovateľné z hľadiska metodiky medzinárodnej 
klasifikácie a účelu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08_2020. 
MŠVVŠR po rokovaní upovedomilo Štatistický úrad SR, že 
zásadné pripomienky, ako boli vznesené v rámci MPK, mení 
na obyčajné pripomienky a na rozpore nebude trvať. Nad 
rámec vznesených pripomienok sa však na rokovaní oba 
subjekty dohodli na potrebe iných čiastkových úprav návrhu 
vnútroštátnej klasifikácie, ktoré Štatistický úrad SR aj 
vykonal. Medzinárodná klasifikácia nemôže byť viazaná na 
národnú legislatívu a zatrieďovanie zamestnaní do 
jednotlivých úrovní klasifikácie je dané štruktúrou 
medzinárodného štandardu a vysvetlivkami k aplikácii tohto 
štandardu. Z tohto dôvodu nie je možné štruktúru 
klasifikácie meniť, rovnako ani obsah jednotiek zamestnaní, 
ktoré sú do príslušných podskupín zaradené v súlade s 
vysvetlivkami.  

 
 

   
 

 
Zdroj: Portál právnych predpisov, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava



   
 

  
 

Zástupcovia Realizačného tímu SRI sa aktívne zúčastnili všetkých rozporových konaní: 

▪ 23.11.2020 Komora reštaurátorov, 

▪ 26.11.2020 MŠVVŠ SR, 

▪ 30.11.2020 MK SR. 

Ich úlohou bolo najmä odôvodniť navrhované riešenie uvádzania jednotlivých zamestnaní, tlmočiť 

stanoviská sektorových rád, priblížiť spôsoby aktuálneho použitia klasifikácie SK ISCO-08. Je potrebné 

vyzdvihnúť prácu zástupcov ŠÚ SR, najmä Ing. Marty Mravcovej, riaditeľky Odboru klasifikácií 

a registrov ŠU SR, ktorá koordinačne aj metodicky zastrešila všetky fázy legislatívneho procesu.  

Na základe pripomienok a rozporových konaní počas MPK boli do klasifikácie SK ISCO-08 doplnené 

nasledovné jednotky zamestnaní:  

 Jednotky zamestnaní doplnené na základe MPK 

Kód Názov SK ISCO-08 Kompetentná sektorová rada 

1349010 Riadiaci pracovník (manažér) v colnej oblasti SR pre verejné služby a správu 

2330004 Učiteľ školy umeleckého priemyslu SR pre výchovu a vzdelávanie 

2330005 Učiteľ strednej športovej školy SR pre výchovu a vzdelávanie 

2411016 Špecialista pre colný dohľad SR pre verejné služby a správu 

2621010 Výskumník historickej architektúry SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2621011 Výskumník umelecko – historický SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2621012 Výskumník historického urbanizmu SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2621013 Výskumník archívno – historický SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2633005 Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2633006 Literárny historik, teoretik, kritik SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2633007 Teatrológ SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2633008 Muzikológ SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2633009 Estetik SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2641008 Vydavateľský redaktor SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2641009 Autor dialógov, autor audiokomentárov SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2651005 Umelecký grafik SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2651006 Multimediálny a intermediálny umelec SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2652010 Koncertný umelec – sólista SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2652015 Videodžokej SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2653010 Tanečník súčasného tanca SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2654006 Producent v audiovízii SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2654007 Hudobný producent SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2654008 Produkčný, vedúci výroby a výrobného štábu SR pre kultúru a vydavateľstvá 

2659005 Performer SR pre kultúru a vydavateľstvá 

3351001 Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu SR pre verejné služby a správu 
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Kód Názov SK ISCO-08 Kompetentná sektorová rada 

3351002 
Odborný pracovník v oblasti kontroly po prepustení 
tovaru 

SR pre verejné služby a správu 

3351003 Odborný pracovník v oblasti colnej kontroly SR pre verejné služby a správu 

3351004 Odborný pracovník v oblasti mobilného dohľadu SR pre verejné služby a správu 

3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy SR pre verejné služby a správu 

3432003 Filmový architekt SR pre kultúru a vydavateľstvá 

3435024 Pódiový technik SR pre kultúru t vydavateľstvá 

3435025 Staviteľ pódií SR pre kultúru p vydavateľstvá 

3435026 Vedúci výpravy SR pre kultúru v vydavateľstvá 

3521026 Technik ozvučenia  SR pre kultúru o vydavateľstvá 

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Na základe pripomienok a rozporových konaní počas MPK boli v klasifikácii SK ISCO-08 premenované 

nasledovné jednotky zamestnania:  

 Jednotky zamestnaní premenované na základe MPK 

Kód  Názov SK ISCO-08 Kompetentná sektorová rada 

8332006 
Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu 
(medzinárodná doprava) 

SR pre dopravu, pošty a 
telekomunikácie 

8332007 
Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu 
(vnútroštátna doprava) 

SR pre dopravu, pošty a 
telekomunikácie 

1113005 
Prednosta obecného úradu, mestského úradu, 
miestneho úradu a spoločného obecného úradu 

SR pre verejné služby a správu 

1113999 
Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja inde 
neuvedený 

SR pre verejné služby a správu 

1219003 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej 
správy a údržby majetku (facility manažér) 

SR pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

2149009 
Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby 
majetku (facility špecialista) 

SR pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

2163001 Textilný dizajnér  
SR pre textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

2166003 Webový dizajnér 
SR pre informačné technológie 
a telekomunikácie 

2320003 
Učiteľ odborných vyučovacích predmetov strednej 
odbornej školy 

SR pre výchovu a vzdelávanie 

2330001 
Učiteľ strednej odbornej školy (okrem učiteľa 
odborných vyučovacích predmetov) 

SR pre výchovu a vzdelávanie 

2359006 Učiteľ profesijného rozvoja  SR pre výchovu a vzdelávanie 

2529001 Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
SR pre informačné technológie 
a telekomunikácie 

2633003 
Historik, teoretik a kritik vizuálneho umenia, dizajnu a 
architektúry 

SR pre kultúru o vydavateľstvá 

2651001 Reštaurátor SR pre kultúru o vydavateľstvá 

3352001 Odborný pracovník v oblasti správy daní  SR pre verejné služby a správu 

3352003 Odborný pracovník v oblasti daňovej exekúcie SR pre verejné služby a správu 

3352004 Odborný pracovník v oblasti daňovej kontroly  SR pre verejné služby a správu 
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Kód  Názov SK ISCO-08 Kompetentná sektorová rada 

3352005 Odborný pracovník v oblasti registrácie daní  SR pre verejné služby a správu 

3422001 Športový tréner (okrem školského trénera) SR pre výchovu a vzdelávanie 

3422004 Školský tréner  SR pre výchovu a vzdelávanie 

3422007 Športový odborník športového zväzu  SR pre výchovu a vzdelávanie 

3435006 Inšpicient, stage manažér SR pre kultúru o vydavateľstvá 

5311003 Náhradný rodič 
SR pre zdravotníctvo, sociálne 
služby 

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

4.6 Finálne znenie klasifikácie SK ISCO-08 

Finálna verzia klasifikácie SK ISCO-08 bola dňa 17.12.2020 schválená Stálou pracovnou komisiou pre 

správne právo pri MV SR a odoslaná do Zbierky zákonov. Vyhláška bola vyhlásená dňa 30.12.2020 pod 

číselným označením 449/2020 a účinnosť nadobudla dňa 1. januára 2021. Tvorí prílohu č. 49. 

Aktualizovaná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 má spolu 2 448 jednotiek zamestnaní (7-miestnych 

kódov), čo je v globálnom vyjadrení nárast o 136 jednotiek zamestnaní. Počet jednotiek zamestnaní 

podľa hlavných tried aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 Štruktúra aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 podľa hlavných tried 

Hlavné triedy SK ISCO-08 (2020) 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 209 

Špecialisti 885 

Technici a odborní pracovníci 565 

Administratívni pracovníci 71 

Pracovníci v službách a obchode 157 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 36 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 252 

Operátori a montéri strojov a zariadení 162 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 88 

Príslušníci ozbrojených síl 23 

SPOLU 2 448 
Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Charakteristika jednotiek zamestnaní, ktoré boli doplnené, vyradené, resp. premenované bola 

spracovaná už v predchádzajúcom období. Na zachytenie trendov je potrebné analyzovať 

a kvantifikovať zmeny klasifikácie podľa hlavných tried zamestnaní symbolizujúcich základné 

kvalifikačné skupiny pracovníkov na trhu práce.  

 



   
 

527 
 

 Komparácia počtu jednotiek zamestnaní v rôznych verziách klasifikácie SK ISCO-08 
v štruktúre hlavných tried 

Hlavná trieda 
SK ISCO-08 Rozdiel 

2015-2020 
Rozdiel 

2011-2020 2011 2015 2020 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 201 205 209 +4 +8 

Špecialisti 697 791 885 +94 +188 

Technici a odborní pracovníci 485 538 565 +27 +80 

Administratívni pracovníci 70 69 71 +2 +1 

Pracovníci v službách a obchode 139 149 157 +8 +18 

Kvalifikovaní pracovníci v 
poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 

36 36 36 0 0 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 242 249 252 +3 +10 

Operátori a montéri strojov a zariadení 161 163 162 -1 +1 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 91 89 88 -1 -3 

Príslušníci ozbrojených síl 25 23 23 0 -2 

SPOLU 2147 2312 2448 +136 +301 
Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Komparácia medzi jednotlivými verziami klasifikácie SK ISCO-08 potvrdzuje trend zvyšovania počtu 

jednotiek zamestnaní v hlavnej triede 2 Špecialisti. Ako vyplýva z nasledujúceho grafu, táto hlavná 

trieda sa podieľala 67 % na náraste počtu jednotiek zamestnaní.  

 Podiel hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08 na náraste počtu jednotiek zamestnaní 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Ide o dramatický nárast, ktorý je najvyšší v sledovanom období. Na základe komparácie 

nárastu/poklesu počtu jednotiek zamestnaní možno konštatovať, že podiel hlavnej triedy 2 Špecialisti 

je o 13 percentuálnych bodov vyšší pri komparácii verzie 2015 a 2020, ako pri porovnaní verzií 2011 

a 2015.  

3%

67%

19%

1%
6%

0%2% -1% -1% 0% 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



   
 

528 
 

Aj napriek tomu, že vyraďovanie jednotiek zamestnaní sa uskutočnilo z pravidla ako krajné riešenie 

v prípade splnenia mnohých podmienok, vo verzii klasifikácie SK ISCO-08 (2020) majú nižší počet 

jednotiek zamestnaní hlavné triedy 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 9 Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci.  

 Podskupiny s najvyšším počtom doplnených jednotiek zamestnaní  

Kód Názov SK ISCO-08 
Počet nových jednotiek 

zamestnaní 

2149 
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v 
oblasti elektrotechnológií) 

8 

3119 
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde 
neuvedení 

8 

2621 Archivári, kurátori a pamiatkari 6 

2633 Filozofi, historici a politológovia 6 

3351 Odborní pracovníci v colnej oblasti 5 
Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené podskupiny, do ktorých bol zaradený najvyšší počet nových 

jednotiek zamestnaní. V prípade prvých dvoch podskupín je dôvodom ich prierezový charakter. 

Zaraďujú sa tam zamestnania, ktoré sú na pomedzí viacerých pracovných oblastí, resp. ide o nové 

zamestnania, s ktorými štruktúra podskupín zamestnaní nie je kompatibilná. V zmysle vysvetliviek sa 

do týchto podskupín zaraďujú zamestnania, ktoré sa nevedia zaradiť niekde inde. V súčasnosti tieto 

podskupiny zamestnaní patria k najpočetnejším, aj z pohľadu celkového počtu jednotiek zamestnaní. 

V prípade podskupín zaradených do triedy 26 Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry ide 

o jednotky zamestnaní, ktoré boli doplnené na podnet MK SR. Tento rezort si v rámci MPK presadil 

doplnenie mnohých zamestnaní s cieľom využiť štruktúru zamestnaní na interné účely monitorovania 

zamestnaní na trhu práce. Podskupine 3351 sa zmenil aj názov, keďže vo verzii 2015 bola pomenovaná 

Colníci. Verzia 2020 už reflektuje štruktúru zamestnaní v zmysle aktuálnych organizačno-personálnych 

dokumentov Finančnej správy.  

4.7 Stanovenie jazykových pravidiel tvorby názvov zamestnaní 

V rámci riešenia projektových aktivít Realizačný tím SRI úzko spolupracuje so zástupcami MK SR, nielen 

v rámci zabezpečovania činnosti príslušnej sektorovej rady, ale aj v oblasti používania jazykovo 

korektných názvov na označovanie zamestnaní, či už v súvislosti s NŠZ, ale aj v rámci názvov jednotiek 

zamestnaní klasifikácie SK ISCO-08. V predchádzajúcich fázach projektu bola pozornosť venovaná 

uvádzaniu cudzojazyčných názvov zamestnaní. V rámci tejto realizačnej fázy boli spracované ďalšie, 
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doplnkové jazykové usmernenia, ktoré budú tvoriť východiskové pravidlá tvorby nových názvov 

zamestnaní, resp. NŠZ.  

Každý navrhovaný názov zamestnania sa posudzuje z hľadiska jazykovej správnosti v zmysle 

kodifikovanej podoby slovenského jazyka. Názov zamestnania musí spĺňať tieto požiadavky:  

▪ gramatická správnosť,  

▪ spisovnosť,  

▪ zrozumiteľnosť, 

▪ jednoznačnosť. 

Konkrétny názov zamestnania je potrebné posúdiť aj z hľadiska viacerých jazykových disciplín. 

Zohľadňuje sa predovšetkým:  

Syntaktický aspekt (skladba) jazyka, ktorý sa zaoberá slovnými konštrukciami ako stavebnými prvkami 

viet alebo ako gramatickými a sémantickými celostnými útvarmi s komunikačnou funkciou, napríklad 

komponentmi konštrukcií (vetné členy), slovosledom atď.  

Sémantický aspekt jazyka, podľa ktorého sa posudzuje význam jazykových jednotiek a ich možný 

zmenený, resp. rozšírený význam. Jazykovými jednotkami sa rozumejú konkrétne samostatné slová, 

spojenia slov, vety aj texty. Skúmajú sa aj vzťahy medzi jazykovými jednotkami (napríklad synonymá, 

antonymá, homonymá). V prípade názvov zamestnaní ide o samostatné slová a o slovné spojenia. Pri 

zmenách významu sa skúmajú typy zmien (napr. prenášanie, rozširovanie významu) a ich príčiny 

(jazykové aj mimojazykové). Sémantika sa zameriava na rozvoj slovnej zásoby, chápanie pojmov a ich 

adresné používanie v komunikácii (pomenovávanie, kategorizovanie pojmov, rozlišovanie a 

porovnávanie pojmov atď.).  

Pragmatický aspekt jazyka sa orientuje na praktické používanie jazyka ako komunikačného 

a dorozumievacieho prostriedku, a to s použitím verbálnych a aj neverbálnych komunikačných 

prostriedkov. Ide tu predovšetkým o oblasť chápania slov, slovných spojení, viet a textov, ich 

významovú zrozumiteľnosť a šírku pochopenia účastníkmi komunikácie.  

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Komponent
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vetn%C3%A9_%C4%8Dleny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovo_(lingvistika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%A9_spojenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Veta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Synonymum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antonymum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Homonymum
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Doplnkové pravidlá a príklady tvorby názvov zamestnaní: 

▪ používanie predložiek “pre” a “na” – v prípade zamestnaní ide o určenie účelu, resp. cieľu 

činnosti pracovníka. Na akú oblasť sa pracovník špecializuje. V tomto prípade je vhodné použiť 

predložku „na“, pokiaľ nejde o ustálené slovné spojenie. Príklady: 

Správny výraz Nesprávny výraz 

Špecialista na dôchodkové sporenie Špecialista pre dôchodkové sporenie 

Špecialista na precízne poľnohospodárstvo Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo  

Špecialista na rovnosť príležitostí Špecialista pre rovnosť príležitostí 

▪ Inojazyčné názvy niektorých zamestnaní, respektíve ich častí, je potrebné zosúladiť s pravidlami 

slovenského pravopisu. Príklady: 

Správny výraz Nesprávny výraz 

Vývojár webových stránok internetu Vývojár web stránok internetu 

Webový dizajnér Web dizajnér 

▪ V prípade použitia lomky (/) sa nepoužíva medzera, resp. medzery. Príklady: 

Správny výraz Nesprávny výraz 

Lekár hygienik/lekár vo verejnom 

zdravotníctve 

Lekár hygienik/ lekár vo verejnom 

zdravotníctve 

Bloger/vloger Bloger / vloger 

▪ Pri názvoch zamestnaní zložených z dvoch častí je potrebné využívať pomlčku, nie spojovník. 

Pomlčka je širšia ako spojovník a spravidla sú okolo pomlčky povinné medzery, na rozdiel od 

spojovníka. Príklady: 

▪ Spojovník sa využíva v prípade zložených prídavných menách. Napríklad: Kultúrno-osvetový 

pracovník. 

▪ Pri konkurencii slovenského a inojazyčného pomenovania zamestnania sa uprednostňuje 

uvedenie najskôr slovenského pomenovania a následne inojazyčného pomenovania do 

zátvorky. Napríklad: Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager), Špecialista na 

Správny výraz Nesprávny výraz 

Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár 

Mikrofonista – asistent zvuku Mikrofonista - asistent zvuku 
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spoločenskú zodpovednosť (CSR), Špecialista vývoja systémov (DevOps), Špecialista na 

dodržiavanie súladu s predpismi (compliance).  

4.8 Metodické usmernenie tvorby NŠZ 

Pri tvorbe a revízií NŠZ tajomníci pracujú aj s klasifikáciami SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev.2 

a s číselníkom Povolaní. Úloha je o to náročnejšia, že spolu s revíziou a tvorbou NŠZ zároveň prebieha 

aj aktualizácia SK ISCO-08 a aj revízia číselníka Povolaní. To znamená, že zatiaľ nie je možné urobiť 

pevné väzby medzi číselníkmi, kým tieto nebudú presne zadefinované. Po MPK ku klasifikácii SK ISCO-

08 pribudlo viacero návrhov na jej doplnenie o nové jednotky zamestnaní, presunutie jednotiek 

zamestnaní atď. Všetky tieto zmeny so sebou prinášajú zmenu kódov a preto nebolo možné realizovať 

všetky prepojenia, najmä pri tvorbe nového NŠZ, ktorého ekvivalent jednotky zamestnania v SK ISCO-

08 do vydania verzie 2020 neexistoval.  

4.8.1 Doplnenie klasifikácií pri tvorbe a revízií NŠZ 

Pri tvorbe NŠZ je potrebné doplniť všetky klasifikácie, ak je to možné: 

▪ SK ISCO-08, 

▪ ESCO, 

▪ SK NACE rev.2. 

Pri tvorbe NŠZ môžu nastať nasledujúce situácie z pohľadu klasifikácií. najmä vo vzťahu k SK ISCO-08: 

1. tvorba NŠZ, ktorý ešte nebol vypracovaný, ale v SK ISCO-08 už mal kód, resp. kódy, 

2. tvorba nového NŠZ, príslušný kód SK ISCO-08 bol doplnený až v novej vyhláške SK ISCO-08, 

3. tvorba nového NŠZ, ktorý vznikol po uzavretí návrhov na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08. 

V prvom prípade už existujú väzby kódu SK ISCO-08 na klasifikáciu ESCO a povolania. V tomto prípade 

môže prísť k prehodnoteniu daných väzieb alebo ich rozšíreniu (priradenie viacerých divízií z SK NACE 

Rev.2). Doplnenie väzby, ak táto nebola v minulosti stanovená, sa týka hlavne prepojenia na 

klasifikáciu ESCO. Dôsledným preštudovaním vysvetliviek a povolaní v klasifikácii ESCO boli doplnené 

väzby na existujúce kódy SK ISCO-08 napríklad pri nasledujúcich jednotkách zamestnaní: 
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 Priradenie kódu ESCO ku kódu SK ISCO-08 

Kód a názov SK ISCO-08  Kód a názov ESCO  

4212004 Pracovník stávkovej kancelárie  4212.7 Vypisovač kurzov/Vypisovačka kurzov 

2359008 Lektor v oblasti bezpečnostných služieb 2320.1 Učiteľ/Učiteľka odborného vzdelávania 

8131003 Operátor strojov a zariadení vo 
farmaceutickej výrobe 

8131.17 Operátor/Operátorka tabletovacieho 
stroja 
8131.1 Operátor/Operátorka stroja na plnenie 
kapsúl 

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

V klasifikácii ESCO sa pod Učiteľom odborného vzdelávania v podrobnejšej stromovej štruktúre 

nachádza okrem rôznych učiteľov odborných predmetov napríklad aj Inštruktor policajného výcviku 

alebo Inštruktor palubných sprievodcov. Z tohoto dôvodu sa Lektor v oblasti bezpečnostných služieb, 

ktorý v našich podmienkach môže okrem vedenia akreditovaných kurzov v odbore súkromnej 

bezpečnosti byť aj učiteľom odborných predmetov na strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku, 

priradil k tomuto kódu ESCO. 

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe z klasifikácie SK ISCO-08 nemá v klasifikácii ESCO 

identické povolanie, ale má dve podrobnejšie pozície z farmaceutickej výroby, a to Operátora stroja na 

plnenie kapsúl a Operátora tabletovacieho stroja. 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa rozhodla zlúčiť štyri NŠZ 

Predavač rýchleho občerstvenia, Pouličný predavač jedla, Predavač v obchodnej prevádzke a Pracovník 

telefonického predaja a telemarketingu pod nový NŠZ Predavač. Táto zmena nebola premietnutá do 

revízie SK ISCO-08, lebo dané jednotky zamestnaní sú v klasifikácii zaradené v rôznych podskupinách 

a podľa metodického usmernenia nie je možné ich zlúčiť. Dané rozhodnutie, ale malo vplyv na číselník 

povolaní. Na túto zmenu realizovanú sektorovou radou sa reagovalo vytvorením nového povolania 

Predavač, kam sa presunuli jednotky zamestnaní z povolaní Predavač jedál, Predavač v obchode, 

Predavač v stánku, na trhu, na ulici a Predavač cez telefón (internet).  

Pri tvorbe nového NŠZ tajomník a autor, ktorý vypracováva daný štandard vyberajú príslušný kód SK 

ISCO-08, priradenie ESCO, ak je to možné a príslušnosť k povolaniu. Ak pri aktualizácií SK ISCO-08 bola 

do klasifikácie pridaná jednotka zamestnania podľa návrhu nového NŠZ, tak tento nový kód bude 

možné priradiť k novému NŠZ až po implementácii novej verzie klasifikácie SK ISCO-08 do IS SRI. 

Priraďoval sa kód SK ISCO-08, ktorý najlepšie vystihuje daný štandard alebo sa priraďoval kód 

s koncovkou 999 inde neuvedený. 
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Technik 3D tlače materiálov bude mať v aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-08 nový kód 3118002, ale 

dočasne mu bol pridelený kód 3118000, ktorý je jediným kódom v podskupine 3118. Technik správy a 

údržby geografického informačného systému, ktorý je novým NŠZ a bude doplnený do rovnakej 

podskupiny 3118 bude mať zatiaľ tiež pridelený rovnaký kód 3118000 a následne nový kód 3118003. 

 Priradenie klasifikácií pri vytvorení nového NŠZ 

Kód SK ISCO-08 
Názov NŠZ Kód a názov ESCO Povolanie 

aktuálny nový 

3118000 3118002 Technik 3D tlače materiálov 
3118.1 - Technik/Technička 
3D tlače 

Pracovník 3D 
tlače 

3118000 3118003 
Technik správy a údržby 
geografického informačného 
systému 

3118.3 - Technický 
kreslič/Technická kreslička 
3118.3.4 - Stavebný 
kreslič/Stavebná kreslička 

Technický kreslič 

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Zatriedenie do klasifikácie SK NACE Rev.2 nie je vždy jednoznačné, ako napríklad pri novom NŠZ 

Technik 3D tlače materiálov. Problematika 3D tlače nie je presne zatriediteľná v klasifikácii SK NACE 

Rev.2. Nové ekonomické činnosti a rozvoj technológií rieši pracovná skupina a Eurostat pri príprave 

revízie klasifikácie NACE Rev.2 pracuje približne s 1 400 návrhmi na zmenu. 3D tlač sa využíva naprieč 

celým priemyslom a využíva rôzne formy hmoty. V súčasnej podobe SK NACE Rev.2 je možné zaradiť 

3D tlač najmä do divízií C22, C23 a prípadne aj M74.  

V prípade, ak nový NŠZ vznikol až po ukončení revízie SK ISCO-08, hľadal sa v klasifikácii SK ISCO-08 

kód, ktorý by mal obsahovo najbližšie k danému NŠZ. Ak sa takáto približná zhoda nenašla, bol 

priradený kód s koncovkou 999 inde neuvedený z príslušnej podskupiny klasifikácie SK ISCO-08. 

Príkladom môže byť vznik NŠZ Technológ v polygrafickej výrobe a Technológ v celulózo-papierenskej 

výrobe, kedy sektorová rada rozhodla o vytvorení týchto NŠZ s nižším EKR, ako majú NŠZ Špecialista 

technológ v polygrafickej výrobe a Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe, ktorí sú 

zaradení aj v klasifikácii SK ISCO-08. Keďže sa jedná v oboch prípadoch o technológa s rovnakým 

zameraním, ale len s inou úrovňou EKR, tak po zvážení sa javí lepšia možnosť daným technológom 

priradiť kód špecialistu technológa, ako by mali byť zaradení vo všeobecnom kóde s koncovkou 999 

inde neuvedený. 

Záverom je nutné podotknúť, že každá požiadavka zo strany tajomníka sektorovej rady ohľadne 

priradenia NŠZ ku klasifikáciám je posudzovaná individuálne, lebo neexistuje jednotné riešenie daných 

požiadaviek. 
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4.9 Revízia klasifikácie ekonomických činností Európskej únie NACE 

Ostatná revízia klasifikácie NACE označovaná ako NACE Rev.2 je platná od roku 2008. Potreba 

uskutočnenia ďalšej revízie bola jednomyseľne schválená dňa 16. mája 2019 na zasadnutí ESSC 

(European Statistical System Committee). 

Od marca 2019 pracovná skupina zložená z členov 18 národných štatistických úradov hodnotí prijaté 

návrhy zmien. Pracovnú skupinu v súčasnosti tvoria zástupcovia z Belgicka, Dánska, Nemecka, Írska, 

Grécka, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Litvy, Maďarska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, 

Slovinska, Fínska, Švédska a Švajčiarska.  

4.9.1 Globálna konzultácia 

Od júna do konca septembra 2019 sa uskutočnila všeobecná konzultácia s hlavnými zainteresovanými 

stranami o revízii NACE. Uskutočnili sa konferencie s národnými štatistickými úradmi (ďalej len „NŠÚ“), 

organizačnými útvarmi Európskej komisie, s viac ako 270 európskymi federáciami priemyslu a s 

centrálnymi bankami. Niekoľko NŠÚ vedie v príslušných krajinách ďalšie konzultácie.  

Konzultácia Európskej komisie sa uskutočnila pomocou dotazníka EÚ Survey, ktorý požadoval pri každej 

žiadosti o zmenu kontaktné informácie o žiadateľovi, odôvodnenie návrhu, súvisiace kódy NACE Rev. 

2, typ zmeny (rozdelenie, agregácia, zmena vo vysvetlivkách a ďalšie) a niektoré informácie o 

dôležitosti triedy (údaje o zamestnanosti alebo obrate). Výsledkom daných konzultácií je, že Eurostat 

prijal približne 1700 žiadostí o zmenu klasifikácie NACE Rev.2. Väčšina týchto žiadostí (1 184) bola 

spracovaná NŠÚ, ako prezentuje nasledujúca tabuľka: 
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 Rozdelenie návrhov na zmenu podľa navrhovateľa 

 
Zdroj: Eurostat 

Počas platnosti klasifikácie sa prijímajú niektoré rozhodnutia o klasifikácii, väčšinou o tom, kam zaradiť 

vybrané ekonomické činnosti. Tieto rozhodnutia sú všeobecne známe ako case laws. Revízna pracovná 

skupina NACE Rev.2 sa dohodla na opätovnom prerokovaní týchto rozhodnutí. To znamená, že sa bude 

zaoberať so zhromaždenými 209 súvisiacimi zatriedeniami NACE Rev. 2, ktoré odkazujú na 127 rôznych 

tried NACE a predstavujú 8% návrhov na prerokovanie. 

Prijaté žiadosti o zmenu sa nachádzajú v rôznych častiach klasifikácie. Najviac návrhov sa týkalo výroby. 

Približne každý štvrtý návrh sa týka sekcie C Priemyselná výroba, ale všetky sekcie NACE Rev.2 boli 

dotknuté návrhmi na zmenu. Nasledujúci graf predstavuje rozdelenie požiadaviek na zmeny podľa 

sekcií NACE Rev. 2.  

  

NŠÚ - 70 %

Generálne riaditeľstvo EK - 11 %

európske obchodné združenia -
9%

európske centrálne banky - 2%

Caselaws/zatriedenia - 8%
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 Členenie návrhov na zmeny podľa sekcií NACE Rev.2 

 
Zdroj: Eurostat 

4.9.2 Predbežné posúdenie prijatých žiadostí 

Tím Eurostatu zhromaždil a vopred posúdil všetky prijaté príspevky. Identifikovali sa duplicity (ten istý 

návrh od rôznych zainteresovaných strán), ako aj rozdelenie žiadostí s viacerými návrhmi odkazujúcimi 

na rôzne časti klasifikácie. V prípade opakovania bol vybratý návrh, ktorý najlepšie vystihoval danú 

problematiku. Po tejto analýze bol celkový počet požiadaviek znížený na 1 422. 

Požiadavky boli zatriedené do kategórií podľa dopadu na klasifikáciu: 

▪ Významné zmeny (návrhy na zmenu s vplyvom na štruktúru klasifikácie): 

- nové rozdelenie/zlúčenie, 

- reštrukturalizácia, 

- presun/zmena obsahu, 

- agregácia. 

▪ Menej významné zmeny: 

- zmena názvu, 

- zmena vysvetliviek, 

- vyriešenie prelínania. 

▪ Ostatné zmeny 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

%
 z

 c
el

ko
vé

h
o

 p
o

čt
u

 n
áv

rh
o

v

sekcia NACE 



   
 

537 
 

 Členenie návrhov na zmenu podľa typu zmeny 

 
 Zdroj: Eurostat 

4.9.3 Aktivity pracovnej skupiny 

Pracovná skupina sa stretla prvýkrát v Luxemburgu 28. až 29. marca 2019. Bolo to úvodné stretnutie 

projektu revízie NACE Rev. 2 a po ňom nasledovalo 12 pravidelných stretnutí, na ktorých sa diskutovalo 

o relevantnosti a uskutočniteľnosti rôznych návrhov. 

Periodicita stretnutí je v intervale približne 8 až 10 týždňov. Pred každým stretnutím členovia pracovnej 

skupiny dostanú sériu návrhov zodpovedajúcich určitému počtu divízií NACE Rev.2. Spracujú 

komentáre a odporúčania, ktoré Eurostat následne sumarizuje. Počas stretnutí sa diskutuje iba 

o návrhoch, pri ktorých nenastal konsenzus. Cieľom hodnotenia je analyzovať dôsledky jednotlivých 

návrhov a ich vplyv na klasifikáciu NACE, resp. sekundárne dopad v klasifikácii CPA. 

4.9.4 Vybrané čísla týkajúce sa procesu revízie NACE Rev.2 

Od roku 2018, keď sa začala revízia NACE Rev.2 , Eurostat: 

▪ prijal od zainteresovaných strán 1729 návrhov, vrátane duplicít (t. j. rôzne návrhy na rovnaké 

zmeny a vylepšenia NACE Rev. 2). Počet jedinečných návrhov (bez duplicít) je 1422, 

▪ z týchto 1422 návrhov sa 672 týka zmien, ktoré by mohli mať vplyv na štruktúru NACE Rev.2 
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ktoré sa už nepovažujú za potrebné atď.) a 750 sa týka ďalších zmien (zmeny názvov, vylepšenia 

vysvetľujúcich poznámok atď.), 

▪ pracovná skupina na rôznych stretnutiach, kde sa zaoberala návrhmi, prediskutovala dodnes 

626 z nich. Zo zmien, ktoré majú vplyv na štruktúru, zostáva 174 návrhoch otvorených na 

diskusiu. Tieto budú postupne prerokované. Zvyšné návrhy, ktoré sa netýkajú štrukturálnych 

zmien NACE Rev.2, budú spracované neskôr, v čase keď sa schváli štruktúra novej verzie. 

Z dôvodu vysokého počtu návrhov sa pracovná skupina od marca 2020 rozdelila na dve pracovné 

skupiny a prerokovávajú sa iba zmeny, ktoré majú vplyv na štruktúru NACE Rev.2. Dané rozdelenie 

umožnilo rýchlejšie napredovanie práce.  

Eurostat sumarizuje závery pracovných skupín za každú plne prediskutovanú divíziu, tieto dokumenty 

posúva na prerokovanie pracovnej skupine pre štandardy. 

Tím Eurostatu na revíziu NACE Rev.2 spolupracuje aj s externými špecialistami z rôznych odvetví, 

ktorých sa revízia týka. Spolupráca bola nadviazaná aj s: 

▪ organizačnými jednotkami Eurostatu (Eurostat units), najmä pre otázky spojené s činnosťami 

ako poľnohospodárstvo, obchod, služby, finančné služby, 

▪ generálne riaditeľstvá – útvary politík v Európskej komisii týkajúce sa činností ako 

biohospodárstvo, energia, odpad, 

▪ obchodnými a profesijnými združeniami, ktoré umožnili získať informácie a objasniť otvorené 

otázky o výrobných procesoch v rôznych priemyselných odvetviach (napr. potravinárske 

výrobky, textilný, chemický priemysel, kovospracujúci priemysel, stroje, motorové vozidlá), 

energetike, odpade, stavebníctve atď. 

 

Eurostat sa od začiatku prác v roku 2019 zúčastnil revízie Medzinárodnej štandardnej odvetvovej 

klasifikácie ISIC Rev.4 (ďalej len „ISIC Rev.4“) v spolupráci so zástupcami Francúzska a Švajčiarska a 

priniesol európsky pohľad a potreby. Časový harmonogram revízie NACE Rev. 2 sa od druhej polovice 

roku 2021 bude harmonizovať s harmonogramom revízie ISIC Rev.4. Klasifikácia NACE je závislá od ISIC 

a preto práce na revízii ISIC budú ovplyvňovať aj klasifikáciu NACE.  

V období od apríla do decembra 2021 plánuje revízny tím ISIC Rev.4 dokončiť zoznam zmien návrhov 

a uskutočniť prvú globálnu konzultáciu.   
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5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ 

A V ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

5.1 Potreby zamestnávateľov vo vybraných štátoch Európy  

5.1.1 Fínska republika  

Stratégia udržateľného rastu Fínskej republiky sa zameriava na rozmanitejšiu priemyselnú štruktúru, 

lepšiu produktivitu, rast vývozu, obnovu podnikania a silnejšie podnikateľské prostredie. Stratégia 

udržateľného rastu je prepojená s ďalšími dokumentmi, ktoré sú spomenuté vo vládnom programe, 

ako je napr. stratégia podnikania a medzinárodný rastový program a stratégia priemyselnej politiky EÚ. 

Stratégia pre nízkouhlíkové hospodárstvo určuje rámcové podmienky stratégie udržateľného rastu, 

zatiaľ čo transformácia trhu s energiou ponúka možnosti zvyšovania odborných vedomostí fínskych 

zamestnancov. 

Prognózy potrieb trhu práce, potrieb vzdelávania a odbornej prípravy pomáhajú zvyšovať regionálnu 

konkurencieschopnosť. Inštitucionálne zabezpečenie zodpovedá za predvídanie potrieb vzdelávania 

dospelých a podieľanie sa na predpovedaní potrieb trhu práce, dlhodobého vzdelávania a odbornej 

prípravy a zabezpečovanie identifikovaných potrieb. Fínske Ministerstvo hospodárstva a 

zamestnanosti (The Ministry of Economic Affairs and Employment) vytvára podmienky na ekonomicky, 

sociálne a ekologicky udržateľný rast. Každý rok na jar a jeseň zverejňuje ekonomické prognózy a 

krátkodobé prognózy trhu práce s cieľom informovať o regionálnych ekonomických prehľadoch a 

monitorovaní náboru pre trh práce. Ministerstvo financií (The Ministry of Finance) je zapojené do 

analýz a predvídania budúcich praktických zručností, ktoré vychádzajú z predpovedí ekonomického 

rozvoja krajiny. Centrum pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie (Elinkeino liikenne ja 

ympäristökeskus) sa venuje analýzam a predpovedaniu zmien v operačnom prostredí, ktoré úzko 

súvisia s prípravou stratégií a plánovaním výkonnosti uskutočňovaných v centrách ELY a regionálnych 

radách. Centrá ELY zhromažďujú informácie o stave podnikania, životného prostredia a infraštruktúry 

a pracovných príležitostiach svojich regiónov a predvídajú trendy budúceho vývoja. 

V posledných rokoch socioekonomické faktory, ako napr. účinky hospodárskej recesie, postupne 

klesajúci počet produktívnych ľudí na trhu práce a starnutie populácie zvýšili potrebu lepšieho 

zosúladenia medzi ponukou a dopytom po zručnostiach. Aj v dôsledku týchto skutočností sa uskutočnili 
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významné investície do predvídania zručností. Cieľom je nasmerovať vzdelávací systém (OVP a 

vysokoškolské vzdelávanie) tak, aby zodpovedal potrebám trhu práce. Dosahuje sa to komplexnejším 

predvídaním zručností s aktívnou účasťou a spätnou väzbou od vlády (centrálnej, regionálnej i 

miestnej) a čoraz viac aj od zainteresovaných strán vrátane zamestnávateľov, odborových zväzov a 

sprostredkovateľov trhu práce, ako aj vzdelávacích inštitúcií a ich zamestnancov a študentov. 

Predvídanie zručností zohľadňuje odvetvové i geografické rozdiely, ako aj rozdiely v zamestnaniach a 

zahŕňa hodnotenie zručností, predpovedanie (predvídanie) zručností a prieskumy medzi 

zamestnávateľmi. 

 Príklady dobrej praxe vo Fínsku 

Predvídanie zručností 

Vo Fínsku sú činnosti zamerané na predvídanie zručností zavedené na vysokej úrovni a priamo sú 

prepojené s tvorbou politiky, tvorbou opatrení a akčným plánom. V posledných rokoch sa výrazne 

zmenili sociálno-ekonomické faktory, ako napríklad účinky hospodárskej recesie, postupne sa znižujúci 

počet ľudí na trhu práce a starnúca populácia, potrebu lepšieho zosúladenia medzi ponukou a dopytom 

po zručnostiach. V neposlednom rade vinou pandémie Covid-19. Na základe týchto faktov boli 

uskutočnené významné investície do predvídania zručností. Cieľom je nasmerovať vzdelávací systém - 

odborné vzdelávanie a prípravu a vysokoškolské vzdelávanie tak, aby zodpovedal potrebám trhu práce. 

To sa dá dosiahnuť komplexnejším predvídaním zručností, vstupom a spätnou väzbou od vlády 

(centrálnej, regionálnej a miestnej) a čoraz viac aj od zainteresovaných strán vrátane zamestnávateľov, 

odborových zväzov a sprostredkovateľov trhu práce, ako aj vzdelávacích inštitúcií, ich zamestnancov a 

študentov. Predvídanie zručností zohľadňuje odvetvové, zamestnanecké a geografické rozdiely a 

zahŕňa hodnotenie zručností, predpovedanie zručností, predvídanie zručností a prieskumy medzi 

zamestnávateľmi. 

Kľúčovými nástrojmi predvídania zručností vo Fínsku sú modely VATTAGE a MITENNA. Model 

VATTAGE je označovaný za základný kameň predvídania zručností v krajine, poskytuje prognózy do 

roku 2025 na základe modelu fínskej ekonomiky, zatiaľ čo model MITENNA poskytuje základňu na 

predvídanie vzdelávacích potrieb a budúceho rozvoja vzdelávania. Fínska národná agentúra pre 

vzdelávanie (Opetushallitus, EDUFI), ktorá patrí pod Ministerstvo školstva a kultúry, hrá kľúčovú úlohu 

v týchto činnostiach a v tejto úlohe ju podporuje Fórum na predvídanie zručností (Osaamisen 

ennakointifoorumi), založené začiatkom roku 2017. Fórum nahradilo a prevzalo všetky úlohy bývalého 

systému výborov pre vzdelávanie Ministerstva školstva a kultúry. 
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Výskumné ústavy, organizácie trhu práce a priemyselné odvetvia, ďalej poskytovatelia odborného 

vzdelávania a prípravy, univerzity a polytechniky realizujú širokú škálu národných a regionálnych 

projekcií predvídania a prognóz financovaných EÚ. V posledných rokoch sa rýchlo rozvinuli najmä 

regionálne predvídacie činnosti. Kľúčovými hráčmi v regionálnom predvídaní sú regionálne rady, 

Centrá pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie (centrá ELY), poskytovatelia OVP a vysoké 

školy. 

Riadenie a financovanie príslušných činností sú v právomoci štyroch ministerstiev (Ministerstva 

školstva a kultúry, Ministerstva financií, Ministerstva hospodárstva a zamestnanosti a Ministerstva 

sociálnych vecí a zdravotníctva). Tieto ministerstvá sa zapájajú do rôznych cvičení predvídania 

zručností, využívajúc dlhodobé východiskové prognózy ekonomického rozvoja vypracované Inštitútom 

pre ekonomický výskum VATT (Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus, VATT), špecializovaným štátnym 

inštitútom patriacim pod ministerstvo financií. 

Diseminácia údajov generovaných cvičeniami na predvídanie schopností je dôležitým prvkom 

celkového prístupu. Existuje záujem o sprístupnenie výstupov z predvídacích cvičení širokému publiku 

(tvorcovia politík, zamestnávatelia, uchádzači o zamestnanie, mladí ľudia atď.), a to prostredníctvom 

rôznych komunikačných kanálov vrátane správ, workshopov a online publikácií. Napriek zameraniu na 

šírenie údajov o očakávaných zručnostiach je potrebné zlepšiť užívateľskú prívetivosť existujúcej 

databázy s cieľom lepšie informovať študentov, uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. 

Zvýšenie zamestnanosti ako top priorita vládneho programu 

Cieľom vládneho programu v oblasti zamestnanosti je zvýšiť mieru zamestnanosti na 75 % a do konca 

roku 2023 zvýšiť počet zamestnaných osôb minimálne o 60 000. Miera nezamestnanosti by sa mala 

znížiť na 4,8 %. Stratégia udržateľného rastu podporí dosiahnutie týchto cieľov. Ciele však bude 

potrebné znovu prehodnotiť v dôsledku krízy, ktorú zapríčinil koronavírus. 

Fínsko ako líder sa venuje zodpovednosti aj za iné krajiny 

Fínsko investuje do budúcich zručností Európanov v oblasti základov umelej inteligencie (AI). V rokoch 

2020 – 2021 poskytne Fínsko európskym občanom bezplatný prístup k úspešnému online kurzu The 

Elements of AI. Kurz bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Cieľom tejto iniciatívy 

fínskeho predsedníctva je reagovať na výzvy, ktoré predstavuje transformácia práce a posilniť digitálne 

vedenie EÚ. The Elements of AI je séria bezplatných online kurzov realizovaných Helsinskou univerzitou 
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a fínskou technologickou spoločnosťou Reaktor. Je navrhnutý tak, aby povzbudil ľudí k tomu, aby sa 

naučili základy umelej inteligencie bez ohľadu na ich vek alebo vzdelanie. 

OVP vo Fínsku zlepšuje vyhliadky 

Fínske OVP je veľmi uznávané: 90 % Fínov si myslí, že ponúka vysokokvalitné vzdelávanie a 40 % sa 

zapája do OVP po základnom vzdelaní. Medzi dôvody patrí kvalifikované a kompetentné vyučovanie, 

flexibilné kvalifikácie, silné vyhliadky na zamestnanie a spôsobilosť na ďalšie štúdium. Flexibilita OVP 

je jednou z najväčších predností fínskeho systému. Pre každého študenta sa na začiatku štúdia 

vytvárajú plány osobného rozvoja. Študenti študujú iba to, čo ešte nevedia; čím viac toho vedia, tým 

kratšie trvá ich štúdium. OVP sa tak môže začať kedykoľvek, v závislosti od dohody s 

poskytovateľom. Systém prechádza významnými zmenami. Reforma z roku 2018 zvyšuje podiel 

financovania podľa výkonnosti a efektívnosti. Má sa zakladať na počte dokončených kvalifikácií, na 

prístupe študentov k zamestnaniu alebo na ceste k ďalšiemu vzdelávaniu a na spätnej väzbe od 

študentov aj od trhu práce. 

5.1.2 Holandské kráľovstvo 

Za zabezpečovanie zisťovania potrieb trhu práce a predvídanie potreby zručností v Holandsku 

zodpovedajú tieto ministerstvá:  

▪ Ministerstvo školstva, kultúry a vedy, 

▪ Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti, 

▪ Ministerstvo vnútra a vzťahov s kráľovstvom, 

▪ Ministerstvo hospodárstva. 

Ministerstvo školstva má vedúcu úlohu, hoci Ministerstvo sociálnych vecí je v tejto oblasti tiež pomerne 

aktívne. Spoločne sú tieto dve ministerstvá zodpovedné aj za zabezpečenie súladu medzi vzdelávaním 

poskytovaným v Holandsku a kvalifikáciou potrebnou na trhu práce.  

Vplyvom Industry 4.0 možno očakávať zmeny, ktoré sa budú týkať aj trhu práce. Vekový priemer 

pracovných síl sa postupne zvyšuje, pracovná sila sa diverzifikuje z hľadiska etnického pôvodu na 

pracoviskách, dopyt po pracovnej sile sa vyvíja. Tieto zmeny zdôraznili význam potreby poskytovania 

odbornej prípravy a vzdelávania pre pracovné sily. Vývoj pracovných metód, rolí a úloh zmenil 

požadované zručnosti zamestnancov. V tejto súvislosti sú najdôležitejšou kvalitou zamestnancov 
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zručnosti systémového myslenia. Vplyvom Industry 4.0 sa do popredia dostávajú zložitejšie systémy 

a technológie, ako sú automatizácia a vzájomná prepojenosť medzi subsystémami. Táto perspektíva sa 

v zásade zameriava na zručnosti, ako je rozpoznávanie systémov a podsystémov, porozumenie 

funkciám a interakciám medzi systémami a podsystémami, následné sledovanie celkového obrazu 

systémov a predvídanie ich správania. Medzi vlastnosti a zručnosti zamestnancov, ktoré sa v súvislosti 

s vplyvom Industry 4.0 očakávajú, patria: 

▪ vedomosti a schopnosti v oblasti informačných technológií, 

▪ spracovanie a analýza údajov a informácií, 

▪ znalosť štatistík, 

▪ schopnosť riadiť seba a čas, 

▪ tímové pracovné zručnosti, 

▪ komunikačné zručnosti, 

▪ schopnosti systémového myslenia, 

▪ riadenie vedomostí, 

▪ interdisciplinárne/všeobecné vedomosti o technológiách a organizáciách, 

▪ povedomie o informačných technológiách a bezpečnosti údajov, 

▪ celoživotné vzdelávanie, 

▪ programovanie. 

V rámci definovania kompetencií v Holandsku existuje „The Dutch Qualifications Framework“ (NLQF – 

holandský kvalifikačný rámec). Tento rámec je spracovaný holandským Ministerstvom školstva, kultúry 

a vedy v úzkej spolupráci s odborníkmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy. Národný koordinačný bod holandského kvalifikačného rámca (NCP) je nezávislý orgán 

zodpovedný za vývoj a implementáciu NLQF.  

V NLQF sú opísané holandské kvalifikačné úrovne. Je to systematická organizácia všetkých existujúcich 

kvalifikačných úrovní v Holandsku, od základného vzdelania úrovne 1, po magisterský stupeň na úrovni 

7 a doktorát na úrovni 8. Každá z ôsmych úrovní je definovaná súborom deskriptorov označujúcich 

výstupy vzdelávania súvisiace s kvalifikáciami na tejto úrovni. Úrovne sú založené na popisoch toho, čo 

niekto vie a je schopný robiť po ukončení procesu učenia sa. Tieto opisy úrovní vedomostí, zručností, 

autonómie a zodpovednosti sa označujú ako výstupy učenia.  

Cieľom NLQF je uľahčiť mobilitu študentov a trhu práce poskytnutím prehľadu o úrovniach kvalifikácií. 

Poskytuje transparentnosť tým, že uľahčuje porovnanie kvalifikačných úrovní na vnútroštátnej 
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a medzinárodnej úrovni. Taktiež má funkciu v rámci celoživotného vzdelávania. NLQF je užitočný pre 

zamestnávateľov, aby videli, čo potenciálny zamestnanec vie a je schopný robiť. Zamestnanci 

a študenti získajú lepší prehľad o svojej úrovni vzdelania a o tom, na akej úrovni študujú a vykonávajú 

činnosti v pracovnej oblasti. Toto sebapoznanie im môže dať impulz pre ďalší kariérny rozvoj. Prínosom 

NLQF pre poskytovateľov vzdelávania je, že môžu porovnávať výsledky vzdelávania svojej kvalifikácie s 

podobnými kvalifikáciami, ktoré poskytujú iní poskytovatelia vzdelávania.  

Jedným z princípov vzdelávacieho systému v Holandsku je sloboda vzdelávania. To znamená, že 

existuje sloboda zriaďovať školy, sloboda organizovať vyučovanie a určovať zásady, na ktorých je 

vzdelávanie založené. Sloboda organizovať výučbu znamená, že súkromné aj verejné školy môžu 

v zákonných medziach určovať čo a ako sa bude vyučovať. Ministerstvo školstva, kultúry a vedy 

stanovuje štandardy kvality, napr. predmety, ktoré sa vyučujú, počet vyučovacích dní, resp. hodín 

ročne a požadovanú kvalifikáciu učiteľa. Tieto kritériá sa vzťahujú na verejné aj vládou financované 

súkromné vzdelávanie.  

Hlavnými prostriedkami na zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v holandskom OVP sú 

znalostné centrá. Existuje ich 17, z ktorých každé pokrýva osobitnú ekonomickú znalostnú stopu. 

Znalostné centrá majú mandát na vykonávanie určitých činností pre príslušné odvetvia, vrátane: 

▪ rozvoj a udržanie kvalifikácie, 

▪ nábor a akreditácia zamestnávateľov, aby sa mohli zapojiť do odbornej prípravy na pracovisku 

prijímaním stážistov prostredníctvom praxe, 

▪ koordinácia a podpora odvetvového vzdelávania (napr. nábor nových poskytovateľov 

odborného vzdelávania), 

▪ vedenie informácií o trhu práce. 

Znalostné centrá sú tiež zodpovedné za zabezpečovanie dostatočného počtu učňovských a stážových 

miest v ich príslušných odvetviach a zosúladenie vzdelávacích programov s potrebami trhu práce. 

Taktiež majú úlohu pri zvyšovaní záväzku zamestnávateľov k odbornej príprave a vytváraniu kultúry 

učenia sa v rámci jednotlivých sektorov.  
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 Príklady dobrej praxe v Holandsku 

▪ Iniciatíva „Posuňte IT ďalej!“ („Geef IT Door“) – zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium 

a prácu v IT poskytovaním prednášok od odborníkov v oblasti IT na strednej škole. 

▪ Poradenstvo vláde v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja zručností – Sociálna a hospodárska 

rada Holandska radí holandskej vláde a parlamentu v kľúčových bodoch sociálnej a hospodárskej 

politiky. Zastupuje záujmy odborových zväzov a priemyslu. 

▪ Identifikácia hlavných výziev v oblasti zručností na workshopoch – zúčastňujú sa ich 

zástupcovia podnikov, školstva, výskumných ústavov a vlády. Identifikujú tu hlavné výzvy, 

základné faktory, ktoré ich spôsobujú. 

▪ Zosúladenie finančných stimulov v rámci duálneho učňovského vzdelávania – duálne učňovské 

vzdelávanie kombinuje praktickú prípravu na pracovisku s teoretickým vzdelávaním na 

odborných školách alebo vysokých školách.  

5.1.3 Rakúska republika 

Rakúska ekonomika sa celkovo považuje za jednu z najstabilnejších v Európe. Krajina sa spolieha na 

veľmi silnú sieť malých a stredných podnikov zameraných na vývoz, vynikajúce akademické štandardy 

a značné výdavky na výskum a vývoj. Verejná a súkromná spotreba pravdepodobne podporí domácu 

ekonomiku, keď domácnosti ťažia z obmedzeného trhu práce a vyšších miezd. Podobne ako ďalšie 

krajiny však aj Rakúsko čelí dopadom kríz, globalizácie, starnutiu populácie, či štrukturálnym zmenám 

na trhu práce – vrátane automatizácie a prechodu na Priemysel 4.0. Napríklad podiel vysoko rizikových 

pracovníkov medzi krajinami OECD, t. j. podiel pracovníkov, ktorých automatizovateľnosť je najmenej 

70%  je najvyšší v Nemecku a práve v Rakúsku (12%), zatiaľ čo najnižší v Kórei a Estónsku (6%)64.  Okrem 

iného sa ukazujú aj medzery, ktoré má Rakúsko v oblasti digitalizácie a nových technológií.  

Zisťovanie potrieb trhu práce inštitucionálne zabezpečuje Verejná služba zamestnanosti (AMS) v 

súčinnosti so Spolkovým ministerstvom pre prácu, rodinu a mládež, Spolkovým ministerstvom pre 

vzdelávanie, umenie a kultúru, Rakúskou spolkovou hospodárskou komorou (WKÖ), Rakúskym 

štatistickým úradom, či Inštitútom pre výskum kvalifikácií a odbornej prípravy rakúskeho hospodárstva 

(IBW). Rakúsko je veľmi dobre známe pre svoj systém „sociálneho partnerstva“, ktorý v krajine 

zabezpečuje nepretržitú politickú a sociálnu stabilitu od roku 1945. Pre rakúske sociálne partnerstvo 

je jedinečná jeho dominantná úloha pri tvorbe sociálno-hospodárskej politiky. Tripartitné sociálne 

partnerstvo sa týka všetkých otázok sociálnej a hospodárskej politiky, ktoré z formálneho hľadiska 

 
 

64 (Údaje z roku 2016) 
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spadajú do kompetencie štátu. Podľa medzinárodných štandardov teda možno Rakúsko považovať za 

jednu z krajín, v ktorých sú najrozvinutejšie „korporativistické“ štruktúry (t. j. úzka dobrovoľná 

spolupráca medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a štátom). Pre rakúske sociálne partnerstvo je 

jedinečná jeho dominantná úloha pri tvorbe sociálno-hospodárskej politiky. To znamená, že sociálni 

partneri sú, všeobecne povedané, zapojení do všetkých otázok trhu práce a sociálnej politiky. S 

výnimkou konzervatívnej resp. krajne pravicovej vlády ÖVP / FPÖ v rokoch 2000 až 2006 mali vždy 

dôležité slovo a boli zapojení do procesu formulovania politiky, konzultácií a rozhodovacích procesov. 

Z tohto dôvodu sa tiež podieľajú na navrhovaní dôchodkových politík a programov. Ich úloha sa od 

roku 2008 významne nezmenila. 

Politika trhu práce je implementovaná Verejnou službou zamestnanosti (AMS) a právnym základom 

politiky trhu práce je Zákon o verejnej službe zamestnanosti (AMSG). Podľa Zákona o podpore trhu 

práce (AMFG) musí Spolkový minister hospodárstva a práce (BMWA) použiť všetky dostupné zdroje na 

dosiahnutie a udržanie plnej zamestnanosti a na zabezpečenie optimálne fungujúceho trhu práce. 

Krajina vynakladá dlhodobo veľké výdavky na programy Aktívnych politík trhu práce - Aktívne politiky 

trhu práce – Od roku 2007 do 2013 sa výdavky v tejto oblasti pohybovali v priemere na úrovni cca 1,700 

miliónov eur. 

Predchádzajúca vláda mala dôležité reformné ciele a od decembra 2017 do júna 2019 sa zameriavala 

na implementáciu niekoľkých regulačných reforiem na uľahčenie vstupu na trh a podmienky 

podnikania, rozsiahlu daňovú reformu na podporu investícií do podnikania a vytváranie pracovných 

miest a začala reštrukturalizáciu vzdelávacieho systému. Súčasťou reformného programu bol najmä 

systém OVP, ktorý bol pilierom výkonnosti Rakúska v minulosti. Rovnako zvyšovanie miery digitalizácie, 

kde má Rakúsko oproti medzinárodným porovnaniam medzery. Práve tento aspekt bol zdôraznený ako 

všeobecný strategický cieľ. 

Rakúsko má veľmi dobre vyvinutý koordinovaný holistický systém pre prognózovanie zručností a 

pracovných miest. Budúce potreby v oblasti zručností sa hodnotia prostredníctvom kvantitatívnych 

a kvalitatívnych štúdií v strednodobom a/alebo krátkodobom horizonte na regionálnej aj národnej 

úrovni podľa sektorov, povolaní a zručností. Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO) 

poskytol strednodobé prognózy dopytu po pracovnej sile založené na kvantitatívnych modeloch. 

Príkladom kvalitatívnej štúdie je podpora ProWien II, ktorá spracúva krátkodobú prognózu dopytu po 

pracovných silách a zručnostiach v určitých odvetviach (napr. IT, doprava) vo Viedni. Informácie o 

budúcom dopyte po zručnostiach sa získavali prostredníctvom rozhovorov so zamestnávateľmi a 

odborníkmi. Cieľom týchto rôznych prognóz je predovšetkým získať informácie o aktívnych politikách 
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trhu práce a kariérnom poradenstve, ktoré poskytuje PES. Takéto politiky zahŕňajú napríklad školiace 

kurzy pre nezamestnaných. 

V nedávnej minulosti boli zavedené nové podporné programy „Digitálne malé a stredné podniky“ a 

„Digitálne inovačné centrá“ na podporu zvyšovania kvalifikácie v malých a stredných podnikoch (MSP) 

v oblasti digitálnych technológií. Boli spustené programy „Pro boot camps“, ktoré majú spoločne 

vyškoliť zamestnancov popredných firiem a MSP v konkrétnych digitálnych tematických oblastiach. 

Medzi niekoľkými organizáciami verejného a súkromného sektora bol podpísaný „Pakt digitálnej 

kompetencie“ na podporu digitálnych zručností rôznych cieľových skupín, ako sú „mladí ľudia 

začínajúci kariéru“, „starší odborníci nad 45 rokov“, „seniori nad 60 rokov“, „profesionáli mobilných 

aplikácií“ atď. Vo februári 2019 bola prijatá „Stratégia pre širokopásmové pripojenie do roku 2030“. 

Rakúsko je prvou európskou krajinou s komerčnou mobilnou sieťou 5G spustenou v marci 2019 v 25 

mestách a obciach. Celonárodná sieť 5G je naplánovaná na rok 2025 a Rakúsko sa vo všeobecnosti 

chce stať európskym lídrom v oblasti inovácií, ale dostupné dôkazy a ukazovatele naznačujú, že 

Rakúsko zaostáva v porovnaní s európskymi krajinami vo využívaní digitálnych technológií, a to 

predovšetkým v podnikateľskom sektore. K tomu je však nutné vykonať zásadné zmeny v rôznych 

oblastiach. 

Aj preto všetky vzdelávacie prúdy a učebné osnovy v rámci krajiny prešli v roku 2019 kontrolou, aby sa 

prispôsobili digitálnej revolúcii. V prvom roku sa zmodernizovalo viac ako 50 profilov zamestnaní a 

učebné osnovy k nim prislúchajúce. V roku 2014 vznikla Rakúska národná platforma pre Priemysel 4.0 

(PI4.0), ktorá funguje ako observatórium, sieť a strategický poradný orgán pre vytváranie pracovných 

skupín, stratégií, oblastí zamerania, ako aj prípadových  štúdií v otázkach Priemyslu 4.0. Práca 

platformy sa tiež zameriava na vytváranie synergií národných, medzinárodných a regionálnych a 

výskumných a vývojových činností. Platforma uľahčuje implementáciu digitálnej transformácie v 

Rakúsku a zjednocuje komunitu Priemyslu 4.0. Má za cieľ vytvárať vysoko inovatívnu priemyselnú 

výrobu a podporovať kvalitné zamestnania a konkurenciu schopnosť Rakúska.  

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v Rakúsku sa prehĺbil od roku 2015 takmer vo všetkých 

profesijných skupinách a hospodárskych odvetviach a zvýšenie tohto trendu bolo badať najmä v roku 

2017. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nie je iba dočasným problémom, ale pravdepodobne 

zostane problémom z dlhodobého hľadiska. Ilustruje to napríklad analýza prognózy vývoja ponuky 

pracovných síl. Očakáva sa napríklad, že zamestnanosť v odbore ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie 

sa bude zvyšovať o 3,6% ročne v dôsledku zvýšenia počtu starších pacientov, zníženia kapacít rodinnej 

starostlivosti a zvýšenia poskytovania mobilnej starostlivosti. Najväčší dopyt sa očakáva v starostlivosti 
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o starších ľudí v oblasti dlhodobej starostlivosti (vrátane služieb domácej starostlivosti a domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti) a ústavnej starostlivosti. Softvérové inžinierstvo a programovanie je 

najväčším podsektorom v rámci povolaní IKT. Napriek dobrým kariérnym šanciam a vysokým 

príjmovým príležitostiam bol za posledných päť rokov pozorovaný výrazný nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov. Napríklad viac ako 65% zamestnancov zapojených do projektov IKT má viac ako 40 rokov 

a približne 17% zamestnancov má viac ako 50 rokov. Na porovnanie, menej ako 21% zamestnancov má 

menej ako 30 rokov. Ženy sú medzi IT profesionálkami stále nedostatočne zastúpené. Ďalšie 

nedostatkové povolania sa týkajú takzvaných „kvalifikovaných“ povolaní („Facharbeiter“), pre ktoré sa 

vyžaduje kvalifikácia v odbornom vzdelávaní a príprave. Kombinácia školského a firemného 

učňovského vzdelávania bola tradične chrbticou rakúskeho systému odborného vzdelávania a prípravy. 

Z viacerých dôvodov poklesla ochota firiem, najmä malých a stredných, ponúkať odborné vzdelávanie 

a prípravu, (tento trend možno pozorovať posledných pár rokov), a to môže negatívne ovplyvniť 

zručnosti a ponuku pracovných síl. Rakúska vláda preto uznáva potrebu účinného rámca aktívnych 

politík trhu práce, aby sa zabránilo zhoršeniu problému nezamestnanosti. Ciele rakúskej Verejnej 

služby zamestnanosti (Arbeitsmarktservice Österreich - AMS) stanovili zvýšenie relevantnosti 

aktivačných stratégií. Cieľom včasnej intervencie prostredníctvom aktívnych politík trhu práce (APTP) 

je dosiahnuť rýchlu a udržateľnú integráciu uchádzačov o zamestnanie do nedotovaného zamestnania. 

Za týmto účelom možno ciele rakúskeho APTP rozdeliť do troch skupín: 

1. Prevencia a znižovanie nezamestnanosti vytváraním a zabezpečovaním pracovných miest. 

2. Zlepšenie procesu priraďovania odstránením prekážok pri umiestňovaní a zvyšovaním šancí na 

opätovnú integráciu. 

3. Začlenenie do riadneho zamestnania. 

Dôležitými článkami systematických nástrojov v oblasti trhu práce sú Národný kvalifikačný rámec či 

Kvalifikačný barometer (KB). KB je rozsiahly informačný systém o vývoji kvalifikácií v Rakúsku. 

Barometer je komplexný online informačný systém o kvalifikačných trendoch na rakúskom trhu 

práce. Kvalifikačné a kompetenčné požiadavky sú uvedené pre 24 odborov a veľkého množstva 

jednotlivých profesií. Barometer zohľadňuje aj regionálne charakteristiky na úrovni spolkových krajín. 

Barometer je primárne určený pre zamestnancov PES, novinárov a tvorcov politík v EÚ v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a ekonomiky. Je prístupný aj širokej verejnosti. Informácie o 

kvalifikačných požiadavkách sa aktualizujú každý polrok. AMS, spolu s IBW a súkromným 

poradenstvom využívajú na aktualizáciu barometra prieskumy, či odborné analýzy zverejnených 



   
 

549 
 

voľných pracovných miest v rakúskych médiách. Okrem toho tieto vstupy poskytujú riadiaci pracovníci 

a členovia profesijných združení a cechov. 

V roku 2017 bola v Rakúsku iniciovaná komplexná reforma vzdelávacieho systému na všetkých jeho 

úrovniach. Reforma obsahovala zvýšenie autonómie škôl a ministerstvo školstva pri jej realizácii začalo 

čerpať zo skúseností iných krajín OECD. Ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti zároveň 

zaviedlo aj 15 nových profilov učňovskej/odbornej prípravy, obohatených o digitálny obsah. Tieto 

oblasti zahŕňajú „technikov IT systémov“, „prevádzkových technikov IT“, „profesionálov v 

elektronickom obchode“ a „aplikačných kóderov“. Očakáva sa, že tieto nové profily budú pre 

spoločnosti produkovať technikov, ktorých je nedostatok. 

Spoločne so zamestnávateľmi pokračuje ďalšia modernizácia profilov učňovského vzdelávania a 

spoločnosti sa tak podieľajú na definovaní nových potrieb a na vypracovaní nových profilov. 

Kooperatívne projekty sa dokončujú a realizujú rýchlo a pomáhajú systematicky monitorovať a 

vykazovať výsledky súčasného a nového vzdelávania na trhu práce. Tieto prúdy budú na základe 

jednotlivých mikroúdajov kľúčové na hodnotenie primeranosti politík vzhľadom k stanoveným cieľom. 

Tvorcovia politík majú v úmysle tieto dátové zdroje využívať prominentne. Dohľad nad typmi PISA a 

PIAAC cvičeniami je možné využívať systematicky a techniky veľkých dát vytvárajú nové príležitosti na 

hodnotenie samotných politík. Rakúske národné testy spôsobilosti pre všetkých mladých študentov 

zavedené s pedagogickou úpravou sú hlavným krokom v tomto smere. Bohaté údaje generované 

prostredníctvom týchto cvičení môžu byť analyzované výskumníkmi rôznych disciplín.  

Rakúsko je známe vysokou úrovňou účasti na OVP. Podiel študentov stredných škôl zapísaných do 

odborných programov (69,5%) je vysoko nad zodpovedajúcim priemerom EÚ (47,3%)65.  Údaje za rok 

2016 ukazujú, že Rakúsko má relatívne vysoký podiel svojej dospelej populácie zúčastňujúcej sa na 

celoživotnom vzdelávaní (14,9% v porovnaní s 10,8% v EÚ), ešte viac v prípade nezamestnaných (16,3% 

oproti 9,6% v celej EÚ). 

Vďaka silnému zapojeniu sociálnych partnerov je rakúsky systém OVP úzko prepojený so súčasným 

dopytom po zamestnanosti. Ak sa však krajina chce viac zapojiť do inovácií a naďalej udržiavať systém 

odborného vzdelávania a prípravy tak silný a relevantný aký je dnes, Rakúsko by mohlo uvažovať o 

tom, ako tento systém vylepšiť strategickejším a inovatívnejšie zameraným prístupom, aby vyhovoval 

 
 

65 (Údaje za rok 2015) 
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budúcim potrebám zručností. V súčasnosti sa ponuka programov určuje postupne, pridávaním nových 

programov, zatiaľ čo staršie programy sa uzatvárajú len zriedka - pokiaľ ešte zostáva záujem a 

uchádzači. Mix poskytovaných služieb na školách odborného vzdelávania a prípravy je riadený 

predovšetkým preferenciami študentov. Signály potreby pracovného trhu sú však slabé a preferencie 

mladých ľudí nemusia odrážať dopyt na trhu práce. 

 Príklady dobrej praxe v Rakúsku 

 

▪ Kvalifikačný barometer AMS 

AMS (Arbeitsmarktservice / Služba zamestnanosti) prevádzkuje rozsiahly informačný systém o vývoji 

kvalifikácií v Rakúsku. Jeho oddelenie pre výskum trhu práce a informácií o povolaniach udržiava 

„kvalifikačný barometer“. Barometer je komplexný online informačný systém o kvalifikačných 

trendoch na rakúskom trhu práce. Kvalifikačné a kompetenčné požiadavky sú uvedené pre 24 

odborných odborov a veľké množstvo jednotlivých profesií. Barometer zohľadňuje aj regionálne 

charakteristiky na úrovni spolkových krajín. Barometer je primárne určený pre zamestnancov PES, 

novinárov a tvorcov politík v EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a ekonomiky. Je prístupný aj 

širokej verejnosti. Informácie o kvalifikačných požiadavkách sa aktualizujú každý polrok. Viac informácii 

na: http://3s.co.at/en/node/491. 

▪ Kariérny kompas 

Informácie o kariére, ponuky školení a ďalšieho vzdelávania, ako aj informácie o platoch, trendoch na 

trhu práce atď. Viac informácii na:  https://www.karrierekompass.at. 

▪ Lekcie kariérového vzdelávania (známe ako „Berufsorientierung“ alebo „BO“) 

Poskytujú kariéroví učitelia pre deti vo veku od 12 do 14 rokov. Kariérové vzdelávanie je integrované 

do rôznych predmetov, prebieha v pravidelne naplánovaných hodinách a sú doň zapojení externí ľudia 

z komunity, vrátane miestnych zamestnávateľov. 

▪ Učňovská príprava 

Učňovská príprava v Rakúsku bola vždy kľúčovou súčasťou odborného vzdelávania, aj nástupu do 

zamestnania. K 31. decembru 2013 tu bolo spolu 120 579 učňov (65,8% mužov a 34,2% žien), ktorí sa 

http://3s.co.at/en/node/491
https://www.karrierekompass.at/


   
 

551 
 

vzdelávali u 33 595 zamestnávateľov (vrátane tých, ktorí sa zúčastňujú na nadpodnikovom 

vzdelávacom programe - ÜBA). Zatiaľ čo počet učňov zaznamenal v rokoch 2004 až 2008 výrazný 

nárast, od roku 2009 neustále klesá (od roku 2012 do roku 2013 to bol pokles o 4 649 učňov). 

▪ Aktívne politiky trhu práce 

Od roku 2007 do 2013 sa výdavky v tejto oblasti pohybovali v priemere na úrovni cca. 1,700 miliónov 

eur. 

▪ Silná tradícia tripartity a veľká váha hlasu sociálnych partnerov v rámci rozhodovacích 

mechanizmov  

Sociálni partneri zaviedli nadačné programy pre prácu mimo zamestnania (Arbeitsstiftung) určené na 

podporu pracovníkov v prípade štrukturálnych zmien prostredníctvom politiky trhu práce. Tieto 

nadácie môže založiť jeden alebo viac zamestnávateľov, a to na sektorovej i regionálnej úrovni – keďže 

sú ovplyvnené konkrétne regióny alebo sektory výrazným znížením počtu zamestnancov. Programy sú 

spolufinancované miestnymi aktérmi práce vrátane verejnej služby zamestnanosti (PES) a dotknutých 

zamestnávateľov. K dispozícii sú finančné prostriedky na pokrytie nákladov školení, príspevky na 

dodatočné náklady spojené s kurzom a náklady na aktívnu pomoc pri hľadaní zamestnania či kariérne 

poradenstvo. 

▪ Fit2work program 

Program bol vyvinutý v kontexte vysokej miery nezamestnanosti a predčasného odchodu do dôchodku 

zo zdravotných dôvodov, ako aj v kontexte starnúcej pracovnej sily. Právny základ pre fit2work tvorí 

spolkový zákon o práci a zdraví (Arbeits-und-Gesundheit-Gesetz, AGG), ktorý bol prijatý v roku 2010 a 

služby fit2work boli začaté v roku 2011 (celonárodný rozvoj bol dokončený v roku 2013). Program sa 

implementoval včas, aby slúžil ako preventívne a sprievodné opatrenie k reforme systému invalidného 

dôchodku v roku 2014. Posilňuje zásadu „prevencie, reintegrácie a rehabilitácie pred dôchodkom“. 

▪ Entrepreneurship Lab 

Podnikateľské laboratórium je experimentálna stratégia trhu práce na vytváranie nových pracovných 

miest v Dolnom Rakúsku. Prvoradým cieľom je rozvoj a etablovanie regionálne zakotvených 

začínajúcich projektov, ktoré sú inovatívne a vytvárajú nové formy práce a obchodné modely. V zmysle 
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regionálnej stimulácie hospodárskeho rastu sa ciele laboratória zhodujú s cieľmi Európskej Komisie - 

uverejnenými v „Akčnom pláne pre podnikanie 2020 "ako odpoveď na výzvy, ktoré vznikli z 

hospodárskych kríz za posledných 50 rokov. Akčný plán poskytuje návrh konkrétnych odporúčaní na 

prebudenie európskeho podnikateľského potenciálu, odstránenie existujúcich prekážok pri začatí 

podnikania a vytvorenie kultúry podnikania v EÚ s cieľom vytvárať nové pracovné miesta. Základ pre 

budovanie podnikateľského potenciálu v EÚ je výučba podnikateľských „obchodných zručností“. Podľa 

Akčného plánu 2020 je to jedna z najviac užitočných investícií, ktoré môže Európa urobiť: podľa 

Európskej komisie ľudia, ktorí tiež nepodnikajú profitujú, pretože „obchodné zručnosti“ zahŕňajú 

ekonomické vedomosti a tie základné zručnosti, ktoré budú zvyšovať zamestnateľnosť na trhu práce 

4.0. Zmena moderného pracoviska smerom k digitálnemu prináša pre spoločnosti a firmy celý rad 

výziev, ako aj pre zamestnancov. Hierarchické štruktúry sú nahradené agilnými štruktúrami v tvare 

siete. Cieľom tohto pilotného projektu je poskytnúť uchádzačom o zamestnanie príležitosť rozvíjať 

sami nové pracovné miesta v chránenom prostredí bez tlaku, a naopak sprevádzanom mnohými 

impulzmi a podporou. 

5.1.4 Spolková republika Nemecko   

V Spolkovej republike Nemecko (ďalej len „SRN“) sú zapojené do monitorovania a prognózovania 

potrieb trhu práce viaceré federálne inštitúcie a ministerstvá, ktoré zbierajú, analyzujú a poskytujú 

informácie o trhu práce, povolaniach a požiadavkách na ich kvalifikovaný výkon. Ide o: 

▪ Inštitút pre výskum trhu práce a povolaní pri Spolkovom úrade práce (ďalej len „IAB“),  

▪ Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (ďalej len „BIBB“), 

▪ Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (ďalej len „BMBF“), 

▪ Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí (ďalej len „BMAS“), 

▪ Spolkový úrad práce. 

Na zbere, resp. tvorbe údajov a prognóz sa podieľa kombinácia vládnych agentúr, oddelení a 

výskumných ústavov. IAB a BIBB sú hlavnými producentmi údajov a informácií o trhu práce na 

národnej a regionálnej úrovni. Majú zákonný mandát na poskytovanie informácií o trhu práce 

a realizáciu výskumu nemeckého systému odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“). Ostatné 

zainteresované strany a inštitúty však zadávajú a uskutočňujú vlastný výskum potrieb trhu práce. Do 

monitorovania potrieb trhu práce v NSR sú zapojení rôzni stakeholderi aj mimo rámca štátnych 

inštitúcií a agentúr. Vo všeobecnosti sa SRN považuje za krajinu, kde funguje dobrá spolupráca medzi 

rôznymi zainteresovanými stranami na monitoringu požiadaviek trhu práce a predvídaní zručností, 
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vrátane národných, regionálnych a miestnych vlád, zamestnávateľských organizácií, odborových 

zväzov, komôr a sektorových orgánov. 

V SRN boli zriadené sektorové orgány alebo inštitúcie, ktoré sú riadené niekoľkými sociálnymi 

partnermi. Tieto odvetvové orgány zabezpečujú, aby odborná príprava v ich sektore zodpovedala 

potrebám zamestnávateľov, pracovníkov a hospodárstva ako celku. Existuje niekoľko 

zamestnávateľských združení, obchodných komôr, odborových zväzov atď., ktoré zadávajú alebo 

rozvíjajú čiastkovú analýzu predvídania zručností.66 Na projektoch zameraných na sledovanie potrieb 

trhu práce participujú aj odborové zväzy. K prognostickým činnostiam nemeckých odborových zväzov 

patria niektoré prognostické činnosti v oblasti vývoja technológií.  

SRN má celkovo dlhodobé skúsenosti s prognózovaním v oblasti vývoja technológií. Iniciatívy 

využívajúce prognózovanie v oblasti technológií sú zamerané na prijatie konkrétnych politických 

opatrení. Tento prístup je zameraný hlavne na prognózy, ako sa budú technológie vyvíjať a ktoré nové 

technológie budú vznikať bez priameho zamerania na identifikáciu potrieb zručností, avšak poskytuje 

dôležitý príspevok k ďalšiemu rozvoju high-tech stratégií a inovačných politík BMBF s presahom na 

problematiku trhu práce. Ministerstvá, ktoré sa zaoberajú hlavne technologickým výskumom 

súvisiacim s vplyvom Industry 4.0, sú:  

▪ Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF);  

▪ Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi). 

Pokiaľ ide o legislatívne ukotvenie, monitoring trhu práce a aktivity týkajúce sa prenosu jeho 

požiadaviek do vzdelávacieho systému sú definované v sociálnom zákonníku (úlohy IAB v predmetnej 

oblasti), resp. v zákone o odbornom vzdelávaní (úlohy BIBB v predmetnej oblasti). V SRN však 

neexistuje zavedený mechanizmus, ktorý systematicky reguluje šírenie informácií o požiadavkách trhu 

práce na zručnosti. Mnoho pravidelne publikovaných publikácií, ako napríklad Správa o OVP 

(Berufsbildungsbericht) a Správa o vzdelávaní (Bildungsbericht), využíva informácie získané z prognóz 

zručností. BMAS zabezpečuje aj realizáciu dlhodobých prognóz (tzv. prognózy Arbeitsmarkt 2030). 

Spolkový úrad práce alebo komisie Stálej konferencie ministrov školstva a kultúry zabezpečujú 

realizáciu a využívajú výstupy analýz a reportov o trhu práce. 

 
 

66 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-

germany#_funding_and_resources 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_funding_and_resources
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_funding_and_resources
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V SRN sa vykonáva celá škála aktivít spojených s monitoringom potrieb trhu práce, medzi ktoré patria: 

▪ Strednodobé a/alebo krátkodobé predpovede na makroúrovni; 

▪ Sektorové štúdie a hodnotenie (kvantitatívne aj kvalitatívne); 

▪ Prieskumy zručností zamestnávateľov; 

▪ Regionálne prieskumy zamestnanosti; 

▪ Ekonometrické prognózy zamestnanosti podľa sektorov, povolaní a kvalifikácie; 

▪ Individuálne projekty v oblasti prognózovania; 

▪ Kvalitatívny výskum týkajúci sa povolaní, kvalifikačných štandardov atď. v jednotlivých 

sektoroch/odvetviach.67 

BIBB poskytuje výsledky výskumu, odborný personál a platformu pre sociálnych partnerov, federálne 

a štátne vlády pri definovaní, obsahovom napĺňaní a aktualizácii národných štandardov povolaní, 

opisujúcich požiadavky na kvalifikáciu potrebnú na výkon daného povolania. Tieto národne uznané 

štandardy sú vydávané federálnou vládou za účelom zabezpečenia kvality poskytovaného vzdelávania, 

resp. odbornej prípravy poskytovanej podnikmi a školami. Sociálni partneri – zamestnávatelia a 

odborové zväzy sú hlavnými účastníkmi duálneho systému a hnacou silou pre vývoj národných 

štandardov povolaní. Zamestnávatelia a odbory majú k dispozícii niekoľko stoviek odborníkov z danej 

oblasti, najmenej jedného alebo dvoch expertov pre každý štandard povolania, ktorých môžu 

delegovať na BIBB na vývoj, hodnotenie a modernizáciu štandardov. Náklady na tento neoceniteľný 

zdroj odborných vedomostí znášajú podniky. 

Služby v oblasti vzdelávania a kariérového poradenstva v SRN tiež čerpajú z poznatkov zo systémov 

prognózovania zručností. Služby kariérového poradenstva sú k dispozícii všetkým, či už v školskom, 

odbornom, všeobecnom, vyššom alebo kontinuálnom vzdelávaní, ako aj všetkým zamestnaným a 

nezamestnaným jednotlivcom. V praxi možno rozlíšiť dve zložky kariérového poradenstva – 

poradenstvo vo vzdelávaní (Bildungsberatung) vo vzdelávacom sektore a odborné poradenstvo 

(Berufsberatung) v sektore odborného vzdelávania a zamestnanosti. 

Kľúčová vlastnosť systému odbornej prípravy v SRN je zapojenie podnikov a miestnych aktérov priamo 

do zabezpečenia vzdelávacieho procesu. Poskytujú odbornú prípravu pre učňov priamo na pracovisku 

ich priamym zapojením do pracovného procesu. Zamestnávatelia prispievajú k aspektom riadenia 

 
 

67 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-

germany#_overview_of_the_german_approach 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_overview_of_the_german_approach
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_overview_of_the_german_approach
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a financovania, a je to tiež dôležitý prvok rozvoja terciárneho vzdelávania, kde sa čoraz viac vytvárajú 

inštitucionálne riadiace rady s externými zástupcami. Zamestnávatelia participujúci na školiacom 

procese učňov musia predovšetkým: 

▪ zabezpečiť, aby boli rozvíjané pracovné kompetencie a spôsobilosti učňov potrebné na 

dosiahnutie cieľa odbornej prípravy, a poskytnúť im počiatočné školenie systematicky v súlade 

s učebným plánom a časovým rozvrhom a vo forme zodpovedajúcej účelu, aby bolo možné cieľ 

odbornej prípravy dosiahnuť v rámci stanoveného obdobia školenia, 

▪ bezplatne vybaviť stážistov materiálmi, najmä nástrojmi, materiálmi a odbornou literatúrou, 

ktoré sú potrebné na ich počiatočné školenie a na absolvovanie predbežných a záverečných 

skúšok, a to aj vtedy, ak sa tieto skúšky konajú po ukončení vzťahu v rámci počiatočného 

školenia, 

▪ zabezpečiť, aby účastníci boli povzbudzovaní k rozvoju svojej osobnosti a aby boli chránení pred 

morálnym a fyzickým nebezpečenstvom. 

 Príklady dobrej praxe v Nemecku 

Medzi príklady dobrej praxe monitoringu a napĺňania potrieb zamestnávateľov v SRN možno zaradiť:  

▪ proces prognózovania aplikovaný BMBF zameraný na identifikáciu nových zameraní výskumu 

a technológií a budúcich požiadaviek trhu práce;  

▪ prognózy v oblasti vývoja technológií: ITA s dôrazom na moderné technológie a inovačné trendy; 

▪ sieť Frequenz – iniciatíva na včasné zisťovanie kvalifikačných potrieb so zapojením orgánov 

verejnej správy, sociálnych partnerov a zamestnávateľov; 

▪ rozmanitosť prístupov k prognózovaniu potrieb zručností, ich kombinácie a zapojenie kľúčových 

stakeholderov do procesu; 

▪ realizáciu ad hoc štúdií skúmajúcich budúce štruktúry a trendy práce na základe spolupráce 

s reprezentantmi sektorov a odborových zväzov.68 

 

 
 

68 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf
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5.1.5 Talianska republika  

V Taliansku zodpovedá za vykonávanie činností súvisiacich s potrebami trhu práce Ministerstvo práce 

a sociálnych vecí na národnej úrovni a regióny a autonómne provincie na miestnej úrovni. Mnoho 

národných aktérov zdieľa svoje údaje s ISFOL (Inštitút pre rozvoj odborného vzdelávania pracovníkov) 

pomocou systému profesijných profilov, vrátane: 

▪ ISTAT s údajmi z výberového zisťovania pracovných síl, 

▪ Ministerstvo práce a sociálnych vecí (ponúkajúce údaje zhromaždené prostredníctvom webovej 

stránky Cliclavoro, ktorá je navrhnutá skôr na podporu zosúladenia dopytu a ponuky pracovných 

síl, než aby slúžila ako nástroj na predvídanie zručností a schopností), 

▪ Národný inštitút pre poistenie pracovných úrazov, 

▪ Unioncamere s databázou Excelsior, 

▪ Regióny a autonómne provincie s ich observatóriami trhu práce a rôznymi prieskumami. 

Prieskum Excelsior realizuje Talianska únia obchodných komôr (Unioncamere) a je financovaný 

Ministerstvom práce a sociálnych vecí (prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu). Tento 

prieskum je súčasťou oficiálnych štatistík, ktoré sa každoročne zostavujú pre taliansky národný 

štatistický systém (SISTAN) a je považovaný za jeden z najrozsiahlejších zisťovaní. Excelsior je 

informačný systém, ktorý poskytuje prognózy trendov na trhu práce a potrieb podnikov s ohľadom 

na charakteristiky dopytu po pracovnej sile v krajine. Prieskum každoročne zisťuje počet 

zamestnancov, ktoré podniky plánujú prijať v priebehu roka (ročný prieskum) a počas nasledujúcich 

troch mesiacov. Počas štvrťročných prieskumov Excelsior skúma zodpovedajúce výsledky pre 

nasledujúci štvrťrok. 

Posun smerom k Priemyslu 4.0 prináša zvýšenie vysokokvalifikovaných pozícií a zvýšila sa aj obtiažnosť 

hľadania personálu, najmä pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Existuje teda pretrvávajúci nesúlad 

medzi dopytom a ponukou pracovnej sily. V dôsledku zvyšovania kvalifikácie vzrástol dopyt po 

technických a technologických zručnostiach týkajúcich sa disciplín STEM (veda, technika, inžinierstvo, 

matematika), ale čoraz viac sa vyžaduje dopyt po humanistických a sociálnych zručnostiach. 

V Taliansku je vytvorený kvalifikačný rámec, ktorý je platný nástroj na opis všetkých alebo časti 

kvalifikácií týkajúcich sa národného systému alebo rôznych systémov medzi sebou. Je to užitočný 

nástroj na pochopenie celého nastavenia vzdelávacieho systému. Deskriptívna metodológia použitá 

v kvalifikačnom rámci je založená na klasifikácii kvalifikácií na rôznych úrovniach, ktoré sa navzájom 
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odlišujú podľa deskriptorov – študijných výsledkov. Tie popisujú spôsobilosť, a teda vedomosti 

a zručnosti, ktoré držitelia kvalifikácií umiestnených na danej úrovni získajú vydaním akademickej 

kvalifikácie alebo odbornej certifikácie.  

V rámci Národného integrovaného informačného systému povolaní (ISTAT) existuje pre každý profil 

zamestnania zoznam požadovaných zručností zoradených podľa dôležitosti a zložitosti. Prieskum 

realizuje Inštitút pre rozvoj odborného vzdelávania pracovníkov (ISFOL). Národný integrovaný 

informačný systém profesií obsahuje štúdie, analýzy a výskumné činnosti zamerané na poskytovanie 

poznatkov o štruktúre a zmenách v dopyte po zručnostiach na trhu práce. Používa sa na pomoc 

uchádzačom o zamestnanie a zamestnancom, ako aj pri rozvoji programov vzdelávania a odbornej 

prípravy.  

Čo sa týka OVP, v Taliansku stanovujú pravidlá a všeobecné zásady ministerstvá školstva 

a zamestnanosti. Za programy OVP zodpovedajú regióny a autonómne provincie. OVP je tu zamerané 

hlavne na zamestnancov. Pre Taliansko je okrem relevantnej úlohy sociálnych partnerov 

charakteristická aj prítomnosť viacerých inštitucionálnych aktérov na národnej a regionálnej úrovni.  

Taliansko prijalo opatrenia na vytvorenie programov terciárneho vzdelávania, ktoré pripravia 

študentov na rýchly vstup na trh práce vytvorením nových inštitúcií pre krátkodobé terciárne programy 

v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a existujúcimi terciárnymi inštitúciami. Tieto programy sú 

menej teoretické ako bakalárske programy a zahŕňajú techniky, nápady a koncepcie, ktoré sa v rámci 

vyššieho stredoškolského vzdelávania nevyučujú.  

Na základe úspešných pilotných projektov sa v Taliansku prijali právne predpisy na zriadenie sietí 

rôznych typov vyššieho stredného vzdelávania, kde sa v spolupráci vzdelávacích inštitúcií a podnikov 

stimuluje technické a vedecké zmýšľanie a podporuje sa zamestnateľnosť mladých ľudí.  

 Príklady dobrej praxe v Taliansku 

▪ Vysoký technický inštitút (Instituto tecnico superiore – ITS) – talianska vysokoškolská 

vzdelávacia inštitúcia. Odborné vysokoškolské vzdelávanie prináša dobré výsledky v oblasti 

zamestnateľnosti študentov. 

▪ PMI index – ekonomický ukazovateľ hodnotiaci firmy podľa postupov v oblasti dobrých 

životných podmienok vrátane flexibilných pracovných opatrení prijatých na pracovisku. 
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▪ The Youth Guarantee (záruka pre mládež) – záväzok zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 30 

rokov dostali kvalitnú ponuku v rámci zamestnania, ďalšieho vzdelávania, stáží a získania 

výučného listu.  

▪ Rozšírenie nárokov na otcovskú dovolenku – predĺženie otcovskej dovolenky na dva týždne so 

100 % náhradou mzdy v spoločnosti Nestlé Italia. 

▪ Partnerstvo verejných služieb zamestnanosti s agentúrami práce – poskytovanie poradenských 

služieb, školení a zabezpečovanie umiestnenia na trhu práce pre znevýhodnených mladých ľudí. 

5.2 Potreby zamestnávateľov v ďalších vybraných krajinách  

5.2.1 Čínska ľudová republika  

Čínska ľudová republika je najväčšia ázijská krajina (takmer veľká ako celá Európa) s najväčším počtom 

obyvateľstva zo všetkých krajín na svete. Na základe svojej geografickej rozlohy a demografickom stave 

musí vynakladať veľký objem prostriedkov a riadiť široké siete verejných, privátnych, sociálnych, 

ekonomických, hospodárskych a ostatných oblastí na rozvoj celej čínskej spoločnosti. Politický systém 

Čínskej ľudovej republiky „jednej strany“ spravuje socialistickú ideológiu s trhovou ekonomikou, ktorá 

napomohla k mnohým reformám a rozvoju krajiny už od začiatku 80. rokov minulého storočia. Pre 

vonkajší svet je to tiež štát plný nespočetných rôznych paradoxov.  

Čína v súčasnosti predstavuje druhú najväčšiu ekonomiku na svete a žiadna iná krajina neprešla 

rýchlejším a rozsiahlejším procesom industrializácie. Obrovská transformácia napomohla k zmene z 

chudobnej poľnohospodárskej spoločnosti na veľmoc priemyselnej výroby. Vysoký rozvoj bol 

dosahovaný produkciou náročnou na prírodné zdroje a environmentálnou záťažou, využívaním slabo 

platenej pracovnej sily a následne celosvetovým exportom. Do čínskeho priemyslu prispeli aj značné 

investície vlády, ale najmä finančné prostriedky zahraničných firiem a spoločností. Vysoká produkcia 

bola dosahovaná aj zneužívaním pracovných podmienok, slabom povedomí zamestnancov o svojich 

pracovných právach, nízkymi mzdami, využívaním zamestnancov na bezplatnú prácu počas nadčasov, 

využívaním detskej práce, či zneužívaním postavenia nízkopríjmového obyvateľstva na úrovni chudoby. 

Zároveň v Číne neexistujú nezávislé odborové organizácie či sociálni partneri, ktorí by zastupovali 

záujmy zamestnancov. Jediným zákonom povereným orgánom združujúcim všetky podnikové odbory 

je Celočínska federácia odborových zväzov. Federácia je klasifikovaná ako „masová organizácia“, ktorá 

slúži skôr záujmom komunistickej strany a miestnej samospráve ako jej členom, pracujúcim. Takmer 

vo všetkých prípadoch sa miestne úrady odborových zväzov musia riadiť úradmi vyšších odborov alebo 

miestnymi vládami a straníckymi organizáciami. 
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Pre ilustráciu všeobecného pracovného režimu v Číne má pracovný týždeň, rovnako ako v mnohých 

iných častiach sveta, päť dní a teda trvá od pondelka do piatku a je 40-hodinovým týždňom. Súčasťou 

mnohých zamestnaní sú však pracovné hodiny nadčas, ktoré sú prevažne nepreplácané. Dĺžka nároku 

na dovolenku závisí od počtu rokov, ktoré zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa. Pri odpracovaní 

1 až 10 rokov má zamestnanec nárok na päť dní dovolenky v roku. Pri odpracovaní 20 rokov môže 

nárok na dovolenku narásť na desať alebo pätnásť dní. V Číne existuje tiež 11 platených štátnych 

sviatkov (národné dni, pamätné dni). 

 Čínska socialistická vláda má dlhoročnú tradíciu vo formálnej ochrane práv a záujmov pracujúcej triedy 

a vybudovala komplexný právny systém riadenia práva a povinností zamestnávateľov a zamestnancov. 

Systém pracovného práva pozostáva z niekoľkých legislatívnych noriem a iných právnych predpisov a 

súdnych výkladov. Hlavnými zákonmi a predpismi sú Ústava Čínskej ľudovej republiky, Pracovné právo 

Čínskej ľudovej republiky a Pracovnoprávne právo Čínskej ľudovej republiky známe ako Zákon o 

pracovnej zmluve. Napriek tomu Čína v globálnom meradle stále čelí všeobecnej kritike pre 

porušovanie ľudských práv a slobôd a pre nedemokratické zriadenie. 

Medzi mnohými prioritami čínskej vlády patrí politika zamestnanosti a snahy o reformné kroky v 

priemysle a tým dosahovanie cieľov modernej spoločnosti. V štruktúre hospodárstva dochádza k 

prechodu z nižšej úrovne výroby k modernizácii, high-tech technológiám a výrobe na vyššej úrovni. 

Zároveň je záujem o prechod na oblasť služieb a spotreby. Nápomocným prostriedkom v danej 

transformácii výroby je Národný plán Made in China 2025, ktorý zahŕňa prvky využívania systému 

„Industry 4.0“, či 5G sietí. Čína sa zameriava na sofistikované technológie, inteligentnú výrobu a 

zdokonaľovanie svojich priemyselných kapacít. Špecializované spoločnosti rozvíjajú IT technológie, 

mobilné a komunikačné prostriedky, priemyselnú robotiku, výrobné materiály, lekárske a 

medicínske technológie, či sa zameriavajú na kozmický a letecký priemysel.  

Čína prechádza demografickými zmenami a výsledkom predchádzajúcej politiky jedného dieťaťa bolo, 

že populácia rýchlo starne a počet mladých ľudí a ľudí v strednom veku rapídne klesá, čo znižuje 

pracovnú silu. Čínsky pracovný trh je stále najväčší na svete s populáciou v produktívnom veku takmer 

jednou miliardou ľudí. V čase, keď krajina upravuje svoju priemyselnú štruktúru a podniky inovujú svoje 

výrobky a služby, zvyšuje sa dopyt po informovaných a kvalifikovaných zamestnancoch. V reakcii na 

tieto problémy čínska vláda nielen vynakladá obrovské prostriedky na modernizáciu čínskych univerzít 

a výskumných ústavov, ale snaží sa tiež rozšíriť systém odborného vzdelávania v krajine. 
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Čínska štátna rada v roku 2019 zverejnila „Implementačný plán reformy národného odborného 

vzdelávania“. Cieľom tohto plánu bolo zvýšiť štatút odborného vzdelávania - pokus o odstránenie 

spoločného zmýšľania, že odborné vzdelávanie je „druhou voľbou“ vo vzdelávaní. Prostredníctvom 

tohto plánu sa Čína snaží reformovať celý svoj rámec odborného vzdelávania vrátane pracovných 

štandardov, mechanizmov hodnotenia odbornej prípravy a náboru učiteľov a zapojenia vzdelávacieho 

procesu do jednotlivých priemyselných odvetví. Štátna rada zriadila Národný poradný výbor pre 

usmerňovanie odborného vzdelávania, ktorý bude dohliadať na reformu. Do roku 2022 má Čína v 

úmysle transformovať vybrané univerzity na „praktické“ inštitúcie - univerzity aplikovaných vied - 

kde môžu študenti získať diplom a osvedčenie o odbornom vzdelávaní a príprave, čo je mechanizmus 

známy ako model „1 + X“. Cieľom plánu je tiež rozšíriť možnosti odborného vzdelávania. Čínske 

odborné vzdelávanie sa delí na stredné odborné a vyššie odborné. Stredné odborné vzdelanie sa 

ponúka študentom, ktorí nedokončili strednú školu, veteránom, športovcom v dôchodku, 

prepusteným zamestnancom a vráteným migrujúcim obyvateľom. Podľa vládneho pracovného plánu 

z roku 2019 Čína sľubuje výrazné zvýšenie finančnej podpory pre odborné školy a zavedenie národného 

štipendia pre stredné odborné vzdelávanie. Podpora odborného vzdelávania bola zabezpečená sumou 

100 miliárd juanov (13 miliárd eur) vo financovaní z fondu poistenia v nezamestnanosti. 

Oblasti záujmu Implementačného plánu reformy národného odborného vzdelávania: 

1. Zlepšiť národný systém odborného vzdelávania; 

2. Stanoviť národné štandardy pre odborné vzdelávanie; 

3. Podporovať integráciu odborných škôl s priemyslom; 

4. Vytvoriť systém odborného vzdelávania, ktorý je podporovaný rôznymi orgánmi; 

5. Zlepšiť politiky na zabezpečenie výhod pre kvalifikovaných odborníkov; 

6. Posilniť kvalitný dohľad a hodnotenie odborného vzdelávania; 

7. Účinne implementovať reformu. 

Čína presadzuje taktiež systém celoživotného vzdelávania v odbornej príprave ako súčasť úsilia o 

zlepšenie schopností pracovných síl a podporu vysoko kvalitného rozvoja. S cieľom podporovať 

zamestnanosť a podnikanie sa zaviedol systém v oblasti profesionálnych zručností, ktorý je prístupný 

všetkým pracovníkom v mestských aj vidieckych oblastiach počas celej ich kariéry. Podniky sú 

vyzývané, aby zohrávali hlavnú úlohu pri zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov, a aby vo veľkom rozsahu 

uskutočňovali školenia o odborných zručnostiach. Tieto školenia sú dotované vládou alebo 
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miestnymi samosprávami a zameriavajú sa na výcvik profesionálnych zručností so zameraním na slabé 

stránky modernizácie čínskeho priemyslu.  

V Číne existuje silná spolupráca medzi odbornými školami a podnikmi. Zamestnávatelia spolupracujú s 

odbornými školami pri plánovaní, rozvoji kurzov a výučbe, čo umožňuje študentom získavať praktické 

školenie a prax v priemysle (učňovskú prípravu). Zamestnávatelia vidia význam spolupráce v produkcii 

kompetentného a kvalifikovaného personálu. Mnoho firiem priamo poveruje miestne vzdelávacie 

inštitúcie vypracovaním špecifických výcvikových programov a „objednajú“ si u vzdelávacích 

inštitúcií určitý potrebný počet absolventov s odbornou špecializáciou. Najmä malé a stredné podniky 

oceňujú danú spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami, ktoré im poskytujú študentov pre vlastný 

výskum a vývoj. 

 Príklady dobrej praxe v Číne 

▪ Prepracovaný systém školstva od základného vzdelávania, stredného odborného školstva, 

univerzít až po systém celoživotného vzdelávania; 

▪ Systém celoživotného vzdelania sa zameriava na získavanie profesionálnych zručností so 

zámerom úsilia o zlepšenie schopností pracovných síl; 

▪ Podporné vládne programy, ale aj programy miestnych samospráv pre zvyšovanie odbornej 

kvalifikácie, rozširovanie pracovných zručností, pre poskytovanie školení a kurzov; 

▪ Reforma odborného vzdelávania prijatím Národného plánu implementácie reformy odborného 

vzdelávania a alokovanie potrebných finančných prostriedkov k realizácii tejto reformy; 

▪ Čína sa v štúdii OECD PISA 2018 umiestnila na prvom mieste zo 78 zúčastnených krajín69; 

▪ Masívny štátny aparát a príslušná pracovnoprávna legislatíva zastrešená Ministerstvom ľudských 

zdrojov a sociálneho zabezpečenia a jeho príslušných inštitúcií, agentúr a spoločností 

zameraných na pracovnú silu, zamestnávateľov a pracovné trhy; 

▪ Podpora zo strany ministerstiev školstva, financií, ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia 

pre podniky, ktoré participujú na odbornom vzdelávaní a príprave a podpory pre talentovaných 

ľudí s vysokou odbornou kvalifikáciou; 

▪ Desaťročný národný plán Čínskej štátnej rady na transformáciu výroby s názvom Made in China 

2025 s cieľom stať sa vedúcou výrobnou silou na svete do roku 2045; 

 
 

69 [online databáza]. 2020. [cit. 2020-12-14]. Dostupné na internete: 

<https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf> 

 

 

https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf
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▪ Aktívna politika vlády proti negatívnemu demografickému stavu – starnutie pracovnej sily; 

▪ Reformy v oblasti politiky zamestnanosti pre uľahčenie pohybu pracovnej sily v celej krajine a 

umožnenie migrácie občanov, najmä z vidieckych, či provinčných oblastí do priemyselnejších 

urbánnych regiónov alebo aglomerácií; 

▪ Firmy poverujú miestne vzdelávacie inštitúcie vypracovaním špecifických výcvikových 

programov a „objednávajú“ si u nich určitý potrebný počet absolventov s odbornou 

špecializáciou; 

▪ Transformácia vybraných univerzít na „praktické“ inštitúcie; 

▪ Identifikované nové povolania: v odvetviach priemyslu a služieb - inteligentní výrobní technici, 

priemyselní technici internetu, technici virtuálnej reality, manažéri dodávateľského reťazca, 

tréneri umelej inteligencie, operátori všetkých médií, respirační terapeuti. 

5.2.2 Nový Zéland 

Nový Zéland začiatkom apríla 2020 ohlásil veľkú reformu odborného vzdelávania a jej sedem 

kľúčových zmien na vytvorenie silného, jednotného a udržateľného systému odborného vzdelávania, 

ktorý bude zohľadňovať budúcnosť na trhu práce a zabezpečí zručnosti, vďaka ktorým budú študenti, 

zamestnávatelia a komunity prosperovať. Obyvatelia dostanú väčšiu podporu pri získavaní odborného 

vzdelávania relevantnejšieho na výkon práce. Budú sa môcť ľahšie presúvať medzi regiónmi a medzi 

odbornou prípravou na pracovisku a prípravou vo vzdelávacej inštitúcii. Nový systém sa bude viac 

zameriavať na zamestnávateľov, poskytovať zručnosti, ktoré potrebujú. Prinesie väčšiu podporu pre 

ich zamestnancov a bude zabezpečovať väčšiu konzistenciu v odbornom vzdelávaní naprieč krajinou. 

Z dlhodobého hľadiska reforma navýši počet zamestnávateľov zapojených do odborného vzdelávania. 

Učenie sa na pracovisku sa stane čoraz dôležitejšou súčasťou systému odborného vzdelávania, 

poskytne ľuďom príležitosť zarábať počas učenia sa a získať vzdelanie, ktoré viac súvisí s meniacimi sa 

potrebami pracovného miesta. Zjednotený systém odborného vzdelávania spojí priemysel a 

pedagógov, aby zabezpečil, že pracovná sila Nového Zélandu bude zodpovedať dnešným potrebám 

trhu práce a budúcim očakávaniam. Nový systém začal platiť 1. apríla 2020 prijatím novej legislatívy 

– the Education (Vocational Education and Training) Amendment Act. 

Jedným z cieľov reformy je vytvoriť Rady pre rozvoj pracovných síl (Workforce Development Councils). 

Ide o šesť priemyselne riadených orgánov, ktoré majú priemyslu poskytnúť lepšie postavenie v oblasti 

odborného vzdelávania. 
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Súčasťou reformy je aj zriadenie Skupín hlavných regionálnych zručností (Regional Skills Leadership 

Groups), ktoré poskytujú informácie o kvalifikačných potrebách v jednotlivých regiónoch Komisii pre 

terciárne vzdelávanie, Radám pre rozvoj pracovných síl a miestnym poskytovateľom odborného 

vzdelávania. Ide o nezávislé zoskupenia (celkovo 15), ktoré aktívne pomáhajú meniacim sa 

podmienkam na trhu práce na Novom Zélande. Skupiny boli vytvorené v júni 2020 s cieľom 

identifikovať a podporiť lepšie spôsoby prieniku zručností vyžadovaných v budúcnosti a potrieb 

pracovných síl v regiónoch. Sú súčasťou spoločného prístupu k plánovaniu trhu práce, vďaka ktorému 

budú pracovné sily, vzdelávací a prisťahovalecký systém spolupracovať tak, aby zabezpečili rôzne 

potreby zručností naprieč krajinou. Poskytujú aktuálny a presný pohľad na vyžadované zručnosti 

a potreby po pracovnej sile zo strany priemyselných odvetví a zamestnávateľov. Spočiatku boli skupiny 

zriadené na dočasnej báze (jeden rok) s urýchleným procesom menovania a s mandátom na riešenie 

aktuálnych problémov na trhu práce, ktoré spôsobil koronavírus. Z dlhodobého hľadiska je cieľom 

vytvorených skupín tvorba regionálnych plánov potrieb pracovnej sily. Regióny tak budú mať 

pracovnú silu so správnymi zručnosťami, aby využili miestne ekonomické príležitosti.  

Od augusta 2018 funguje na Novom Zélande Pracovné fórum tripartity. Ide o partnerstvo medzi 

vládou, podnikateľskou sférou a Novozélandskou radou odborových zväzov, ktorého cieľom je 

podpora novozélandských podnikov a zamestnancov v reakcii na rýchlo sa meniaci svet práce. Fórum 

poskytuje priestor na diskusiu o témach trhu práce, spoločnú identifikáciu problémov a implementáciu 

riešení. Fórum sa stretáva trikrát ročne. 

Nový Zéland má svoju Stratégiu zamestnanosti, ktorá predstavuje vládnu víziu trhu práce a návrh 

zmien, ktoré bude vláda implementovať, aby zlepšila výsledky v oblasti zamestnanosti pre všetkých 

Novozélanďanov. Stratégia opisuje, ako má vláda v úmysle zlepšiť výsledky v oblasti zamestnanosti 

prostredníctvom celého radu reforiem, ktoré sa realizujú prostredníctvom budovania kvalifikovanej 

pracovnej sily, podpory priemyslu a regiónov s cieľom zabezpečiť ich prosperitu, podpory modernizácie 

pracovísk, podpory zamestnancov a zamestnávateľov, aby boli prispôsobiví vzhľadom na meniaci sa 

charakter práce. Stratégia stanovuje harmonogram pre celý rad akčných plánov na zabezpečenie 

uplatniteľnosti tých uchádzačov o prácu, ktorí dosahujú slabšie výsledky na trhu práce. Cieľom je 

podporiť rozvíjanie ich zručností a naplnenie potenciálu pri budovaní kariéry. 

Ministerstvo pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť zverejňuje na svojej stránke analýzy 

a komentáre z programu prognózovania potrieb trhu práce. Informácie slúžia pre zamestnávateľov 

a vládu. Krátkodobé prognózy zamestnanosti sú využívané na nastavenie priorít v oblastiach imigrácie, 

terciárneho vzdelávania a OVP v nasledujúcich 2 – 3 rokoch. Používané sú aj prognózy zamestnanosti 
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na úrovni odvetvia na prognózovanie zamestnanosti podľa zamestnaní a úrovní zručností. 

Strednodobé až dlhodobé prognózy zamestnanosti sú využívané na nastavenie priorít v oblasti 

imigrácie, terciárneho vzdelávania a OVP v nasledujúcich 5 – 10 rokoch. 

Ministerstvo pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť zverejňuje na svojej stránke aj rôzne správy 

o trhu práce. Štvrťročná správa o trhu práce (Quarterly Labour Market Report) kombinuje program 

monitorovania trhu práce s jeho najnovším vývojom s cieľom poskytnúť súhrn trendov na 

novozélandskom trhu práce. Štatistiky o trhu práce (Labour Market Statistics Snapshot) poskytujú 

prehľad o súčasnom stave trhu práce. Mesačný súhrn informácií o trhu práce (Monthly Labour Market 

Fact Sheet) predstavuje sumarizáciu vysokofrekventovaných a časových údajov a prieskumov so 

zameraním na vplyv COVID-19 na trh práce. Je určený na doplnenie štvrťročných štatistík o trhu práce. 

Krajina má k dispozícii aj Informačný panel trhu práce na Novom Zélande (The New Zealand Labour 

Market Dashboard), ktorý zobrazuje informácie o trhu práce z rôznych zdrojov na jednom mieste.  

Nový Zéland sa zameriava na sledovanie zmien vo vývoji počtu voľných pracovných miest 

prostredníctvom štyroch internetových portálov – SEEK (seek.co.nz), Trade Me Jobs 

(trademe.co.nz/jobs), Education Gazette (gazette.education.govt.nz/vacancies) a Kiwi Health Jobs 

(kiwihealthjobs.com). Informácie o voľných pracovných miestach sú dôležitým ukazovateľom dopytu 

po pracovnej sile a zmien v ekonomike. 

Nový Zéland má k dispozícii pracovnú databázu Job profiles – careers.govt.nz, ktorá obsahuje 

informácie pre používateľov na objavovanie kariérnych príležitostí a preskúmanie trhu práce. Aktuálne 

obsahuje viac ako 400 zamestnaní. Occupation Outlook (perspektíva povolaní) je zase mobilná 

aplikácia pre Apple and Android zariadenia. Ide o nástroj na skúmanie možností štúdia a kariéry, s 

rozsiahlymi informáciami o ponuke a dopyte po práci vo viac ako 100 povolaniach na Novom Zélande. 

Aplikácia zobrazuje, koľko študentov študuje v príbuzných odboroch, koľko je zamestnaných, aké sú 

priemerné mzdy a vyhliadky na získanie práce v tomto povolaní, ak získa uchádzač potrebné vedomosti 

a zručnosti. Aplikácia umožňuje vyhľadávať a triediť všetky povolania podľa ponúkaných miezd 

a pracovných príležitostí a obsahuje nástroj na zhodnotenie zručností uchádzačov na kvalifikovaný 

výkon povolania. 

Nový Zéland bol vždy otvorený pre ľudí so zručnosťami. Niektoré sú ale obzvlášť vyhľadávané a 

nachádzajú sa na oficiálnych zoznamoch Essential Skills in Demand (Základné zručnosti v zoznamoch 

dopytov), ktoré sú pravidelne aktualizované. Ak je povolanie v zozname, konkrétne pracovné pozície 

v danom povolaní nepodliehajú individuálnemu testu trhu práce. Test trhu práce znamená, že 
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zamestnávateľ musí preukázať, že nie sú k dispozícii žiadni vhodní Novozélanďania, ktorí by obsadili 

alebo boli vyškolení pre dané pracovné pozície. Ak sa pozícia, ktorú chce zamestnávateľ obsadiť, 

nachádza na jednom z týchto zoznamov, znamená to, že je ťažké nájsť vhodných Novozélanďanov a 

vízum môže byť udelené kvalifikovanému pracovníkovi zo zahraničia. Uľahčuje to získanie pracovného 

povolenia, pretože zamestnávateľ nemusí preukazovať pokusy o prijatie pracovníka z Nového Zélandu. 

Dôležitými subjektmi sú Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations), 

ktoré sú zriadené podľa odvetví a uznané vládou. Je ich celkovo 11. Koordinujú výučbu v mene odvetví, 

ale zahŕňajú aj mnoho ďalších subjektov vrátane poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, 

poskytovateľov finančných prostriedkov a vlády. Organizácie poskytujú informácie o požiadavkách na 

zručnosti v priemysle. Definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. 

Zabezpečujú školenia priamo na pracovisku i mimo neho (prepojenie individuálneho vzdelávania na 

pracovisku s potrebami zručností národného priemyslu) a spolupracujú s poskytovateľmi terciárneho 

vzdelávania s cieľom rozvíjať a dodávať zručnosti, ktoré prinášajú prospech pre stážistov, 

zamestnávateľov a novozélandské hospodárstvo.  

 Príklady dobrej praxe v Novom Zélande 

Nový Zéland zareagoval na aktuálnu koronakrízu reformou odborného vzdelávania a priniesol kľúčové 

zmeny na vytvorenie silného, jednotného a udržateľného systému odborného vzdelávania, ktorý 

zabezpečí zručnosti, vďaka ktorým budú študenti, zamestnávatelia a komunity prosperovať:  

▪ Učenie sa na pracovisku;  

▪ Skupiny hlavných regionálnych zručností (Regional Skills Leadership Groups) 

- nezávislé zoskupenia, ktoré aktívne pomáhajú meniacim sa podmienkam na trhu práce, 

- sú súčasťou spoločného prístupu k plánovaniu trhu práce, vďaka ktorému budú pracovné sily, 

vzdelávací a prisťahovalecký systém spolupracovať tak, aby zabezpečili rôzne potreby 

zručností naprieč krajinou; 

▪ Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations); 

▪ Zoznamy zručností (Essential Skills in Demand); 

▪ Stratégia zamestnanosti. 
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 Potreby zamestnávateľov – vybrané ukazovatele  

 
Zdroj: Trexima Bratislava na základe štatistiky OECD: https://stats.oecd.org 

 Príklady dobrej praxe – požiadavky zamestnávateľov  

 

Krajina Príklady dobrej praxe

Fínska republika

Mechanizmus zapojenia zamestnávateľov. 

Umelá inteligencia a rozvíjanie, ktoré presahuje fínske hranice. 

Spolupráca všetkých zložiek (stakeholderov) v záujme udržateľnosti. 

Zvyšovanie zamestnanosti ako top priorita vládneho programu. 

Predvídanie zručností obyvateľstva. 

Flexibilita medzi inováciami, trendmi a vzdelávaním. 

Podpora sociálne slabších vrstiev, etník a lokálnych národností. 

Holandské 

kráľovstvo

iniciatíva "Posuňte IT ďalej!" ("Geef IT Door") - zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium a prácu v IT poskytovaním prednášok od odborníkov v 

oblasti IT na strednej škole.

Poradenstvo vláde v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja zručností - Sociálna a hospodárska rada Holandska radí holandskej vláde a 

parlamentu v kľúčových bodoch sociálnej a hospodárskej politiky. Zastupuje záujmy odborových zväzov a priemyslu.

identifikácia hlavných výziev v oblasti zručností na workshopoch - zúčastňujú sa ich zástupcovia podnikov, školstva, výskumných ústavov a 

vlády. identifikujú tu hlavné výzvy, základné faktory, ktoré ich spôsobujú. 

zosúladenie finančných stimulov v rámci duálneho učňovského vzdelávania - duálne učňovské vzdelávanie kombinuje praktickú prípravu na 

pracovisku s teoretickým vzdelávaním na odborných školách alebo vysokých školách. 

Rakúska republika

Kvalifikačný barometer AMS – barometer je komplexný online informačný systém o kvalifikačných trendoch na rakúskom trhu práce. 

Kvalifikačné a kompetenčné požiadavky sú uvedené pre 24 odborných odborov a veľké množstvo jednotlivých profesií. Barometer zohľadňuje aj 

regionálne charakteristiky na úrovni spolkových krajín. 

Kariérny kompas - informácie o kariére, ponuky školení a ďalšieho vzdelávania, ako aj informácie o platoch, trendoch na trhu práce atď.

Lekcie kariérového vzdelávania (známe ako „Berufsorientierung“ alebo „BO“) poskytujú kariéroví učitelia pre deti vo veku od 12 do 14 rokov, 

sú integrované do rôznych predmetov, prebiehajú v pravidelne naplánovaných hodinách a sú doň zapojení externí ľudia z komunity, vrátane 

miestnych zamestnávateľov.

Sociálni partneri zaviedli nadačné programy pre prácu mimo zamestnania.

Fit2work program - preventívne a sprievodné opatrenie k reforme systému invalidného dôchodku v roku 2014. Posilňuje zásadu „prevencie, 

reintegrácie a rehabilitácie pred dôchodkom“.

Entrepreneurship Lab - Podnikateľské laboratórium je experimentálna stratégia trhu práce pre vytváranie nových pracovných miest v Dolnom 

Rakúsku. 

Nemecko

Proces prognózovania aplikovaný Ministerstvom školstva a vedy zameraný na identifikáciu nových zameraní výskumu a technológií

Prognózy v oblasti vývoja technológií ITA zamerané na moderné technológie a inovačné trendy a ich presah na problematiku rozvoja ľudských 

zdrojov;

Sieť Frequenz – iniciatíva na včasné zisťovanie kvalifikačných potrieb;

Rozmanitosť prístupov k prognózovaniu potrieb zručností, ich kombinácie a zapojenie kľúčových stakeholderov do procesu;

Ad hoc štúdie skúmajúce budúce štruktúry a trendy práce na základe spolupráce s reprezentantmi sektorov a odborových zväzov

Talianska 

republika

PMI index - ekonomický ukazovateľ hodnotiaci firmy podľa postupov v oblasti dobrých životných podmienok vrátane flexibilých pracovných 

opatrení prijatých na pracovisku.

Vysoký technický inštitút (Instituto tecnico superiore - ITS) - talianska vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia. Odborné vysokoškolské 

vzdelávanie prináša dobré výsledky v oblasti zamestnateľnosti študentov. 

The Youth Guarantee (záruka pre mládež) - záväzok zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku v rámci 

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, stáží a získania výučného listu.

Rozšírenie nároku na otcovskú dovolenku - predĺženie otcovskej dovolenky na dva týždne so 100 % náhradou mzdy v spoločnosti Nestlé Italia.

Partnerstvo verejných služieb zamestnanosti s agentúrami práce - poskytovanie poradenských služieb, školení a zabezpečovanie umiestnenia 

na trhu práce pre znevýhodnených mladých ľudí.  

Čína

Prepracovaný systém školstva od základného vzdelávania, stredného odborného školstva, univerzít až po systém celoživotného vzdelávania

Systém celoživotného vzdelania sa zameriava na získavanie profesionálnych zručností so zámerom úsilia o zlepšenie schopností pracovných síl

Podporné vládne programy, ale aj programy miestnych samospráv pre zvyšovanie odbornej kvalifikácie, rozširovanie pracovných zručností, pre 

poskytovanie školení a kurzov

Reforma odborného vzdelávania prijatím Národného plánu implementácie reformy odborného vzdelávania a alokovanie potrebných 

finančných prostriedkov k realizácii tejto reformy

Aktívna politika vlády proti negatívnemu demografickému stavu  – starnutie pracovnej sily

Reformy v oblasti politiky zamestnanosti pre uľahčenie pohybu pracovnej sily v celej krajine a umožnenie migrácie občanov, najmä z 

vidieckych, či provinčných oblastí do priemyselnejších urbánnych regiónov alebo aglomerácií

Nový Zéland

• Nový Zéland zareagoval na aktuálnu koronakrízu reformou odborného vzdelávania a priniesol sedem kľúčových zmien na vytvorenie silného, 

jednotného a udržateľného systému odborného vzdelávania, ktorý zabezpečí zručnosti, vďaka ktorým budú študenti, zamestnávatelia a 

komunity prosperovať. Učenie sa na pracovisku sa stane čoraz dôležitejšou súčasťou systému odborného vzdelávania, poskytne ľuďom 

príležitosť zarábať počas učenia sa a získať vzdelanie, ktoré viac súvisí s meniacimi sa potrebami pracovného miesta.

• Skupiny hlavných regionálnych zručností (Regional Skills Leadership Groups) sú nezávislé zoskupenia (celkovo 15), ktoré aktívne pomáhajú 

meniacim sa podmienkam na trhu práce na Novom Zélande. Skupiny boli vytvorené v júni 2020 s cieľom identifikovať a podporiť lepšie spôsoby 

prieniku zručností vyžadovaných v budúcnosti a potrieb pracovných síl v regiónoch. Skupiny sú „očami a ušami v teréne“ a poskytujú aktuálny a 

presný pohľad na vyžadované zručnosti a potreby po pracovnej sile zo strany priemyselných odvetví a zamestnávateľov.

• Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations) sú zriadené v každom odvetví, je ich celkovo 11 a sú uznané vládou. 

Poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti v priemysle. Definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. 

Zabezpečujú školenia priamo na pracovisku i mimo neho (prepojenie individuálneho vzdelávania na pracovisku s potrebami zručností národného 

priemyslu).

• Nový Zéland bol vždy otvorený pre ľudí so zručnosťami. Niektoré sú ale obzvlášť vyhľadávané a nachádzajú sa na oficiálnych zoznamoch 

Essential Skills in Demand, ktoré sú pravidelne aktualizované. Ak je zamestnanie na jednom z týchto zoznamov nedostatkových zručností, 

znamená to, že vláda akceptuje, že pre toto zamestnanie nie je dostatok kvalifikovaných pracovníkov z Nového Zélandu, takže zamestnávatelia 

musia prijímať zamestnancov zo zahraničia. 

• Nový Zéland má vypracovanú Stratégiu zamestnanosti, ktorá predstavuje vládnu víziu trhu práce a návrh zmien, ktoré bude vláda 

implementovať, aby zlepšila výsledky v oblasti zamestnanosti pre všetkých Novozélanďanov. Stratégia stanovuje harmonogram pre celý rad 

akčných plánov na zabezpečenie uplatniteľnosti tých uchádzačov o prácu, ktorí dosahujú slabšie výsledky na trhu práce. Cieľom je podporiť 

rozvíjanie ich zručností a naplnenie potenciálu pri budovaní kariéry.
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Zdroj: Trexima Bratislava 

Podrobnejšie spracovanie kapitoly 5.1 a 5.2 je uvedené v prílohe č. 50 tejto správy.  

5.3 Kvalita vo vzdelávaní 

Rozvoj modernej vedomostnej spoločnosti zvýšil dôležitosť postavenia vzdelávacej politiky. Expanzia 

celoživotného vzdelávania iniciovala diskusie o efektivite a využívaní rôznych spôsobov a zdrojov 

vzdelávania. Vedomosť je kľúčom k porozumeniu. Aby sme dosiahli očakávané výsledky vzdelávania, 

vzdelávacia politika  musí byť synergiou sociálnych a ekonomických politík. Každá spoločnosť, majúc na 

mysli vlastnú prosperitu, musí investovať najdôležitejší vklad – vlastných ľudí, pretože vzdelávanie hrá 

najdôležitejšiu úlohu pri rozvíjaní a budovaní silnej a zdravej spoločnosti. Čo sa stane na poli 

vzdelávania dnes, ovplyvní životy jedincov  a zdravie celej spoločnosti v budúcnosti.  

Slovenská republika je neoddeliteľnou súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru. Na zaisťovanie 

neustáleho zvyšovania kvality škôl a výchovno-vzdelávacieho procesu je nevyhnutná autoevalvácia a 

evalvácia, ktoré sú samozrejmou súčasťou vzdelávacej politiky vo vyspelých krajinách. Zamestnávatelia 

očakávajú pripravených absolventov, disponujúcich požadovanými očakávanými vedomosťami, 

zručnosťami a kompetenciami, nevynímajúc IT zručností a ovládanie digitálnych technológií. Vo vzťahu 

ku požiadavke na očakávanú kvalitu absolventov vyvstáva otázka, kam posúvame hranicu vedomostí? 

Ako ešte môžeme zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu, aby sme pripravili kvalitných 

absolventov? Ako prepojíme odborné vzdelávanie a prípravu naprieč Európou a zabezpečíme 

Krajina Príklady dobrej praxe

Fínska republika

Mechanizmus zapojenia zamestnávateľov. 

Umelá inteligencia a rozvíjanie, ktoré presahuje fínske hranice. 

Spolupráca všetkých zložiek (stakeholderov) v záujme udržateľnosti. 

Zvyšovanie zamestnanosti ako top priorita vládneho programu. 

Predvídanie zručností obyvateľstva. 

Flexibilita medzi inováciami, trendmi a vzdelávaním. 

Podpora sociálne slabších vrstiev, etník a lokálnych národností. 

Holandské 

kráľovstvo

iniciatíva "Posuňte IT ďalej!" ("Geef IT Door") - zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium a prácu v IT poskytovaním prednášok od odborníkov v 

oblasti IT na strednej škole.

Poradenstvo vláde v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja zručností - Sociálna a hospodárska rada Holandska radí holandskej vláde a 

parlamentu v kľúčových bodoch sociálnej a hospodárskej politiky. Zastupuje záujmy odborových zväzov a priemyslu.

identifikácia hlavných výziev v oblasti zručností na workshopoch - zúčastňujú sa ich zástupcovia podnikov, školstva, výskumných ústavov a 

vlády. identifikujú tu hlavné výzvy, základné faktory, ktoré ich spôsobujú. 

zosúladenie finančných stimulov v rámci duálneho učňovského vzdelávania - duálne učňovské vzdelávanie kombinuje praktickú prípravu na 

pracovisku s teoretickým vzdelávaním na odborných školách alebo vysokých školách. 

Rakúska republika

Kvalifikačný barometer AMS – barometer je komplexný online informačný systém o kvalifikačných trendoch na rakúskom trhu práce. 

Kvalifikačné a kompetenčné požiadavky sú uvedené pre 24 odborných odborov a veľké množstvo jednotlivých profesií. Barometer zohľadňuje aj 

regionálne charakteristiky na úrovni spolkových krajín. 

Kariérny kompas - informácie o kariére, ponuky školení a ďalšieho vzdelávania, ako aj informácie o platoch, trendoch na trhu práce atď.

Lekcie kariérového vzdelávania (známe ako „Berufsorientierung“ alebo „BO“) poskytujú kariéroví učitelia pre deti vo veku od 12 do 14 rokov, 

sú integrované do rôznych predmetov, prebiehajú v pravidelne naplánovaných hodinách a sú doň zapojení externí ľudia z komunity, vrátane 

miestnych zamestnávateľov.

Sociálni partneri zaviedli nadačné programy pre prácu mimo zamestnania.

Fit2work program - preventívne a sprievodné opatrenie k reforme systému invalidného dôchodku v roku 2014. Posilňuje zásadu „prevencie, 

reintegrácie a rehabilitácie pred dôchodkom“.

Entrepreneurship Lab - Podnikateľské laboratórium je experimentálna stratégia trhu práce pre vytváranie nových pracovných miest v Dolnom 

Rakúsku. 

Nemecko

Proces prognózovania aplikovaný Ministerstvom školstva a vedy zameraný na identifikáciu nových zameraní výskumu a technológií

Prognózy v oblasti vývoja technológií ITA zamerané na moderné technológie a inovačné trendy a ich presah na problematiku rozvoja ľudských 

zdrojov;

Sieť Frequenz – iniciatíva na včasné zisťovanie kvalifikačných potrieb;

Rozmanitosť prístupov k prognózovaniu potrieb zručností, ich kombinácie a zapojenie kľúčových stakeholderov do procesu;

Ad hoc štúdie skúmajúce budúce štruktúry a trendy práce na základe spolupráce s reprezentantmi sektorov a odborových zväzov

Talianska 

republika

PMI index - ekonomický ukazovateľ hodnotiaci firmy podľa postupov v oblasti dobrých životných podmienok vrátane flexibilých pracovných 

opatrení prijatých na pracovisku.

Vysoký technický inštitút (Instituto tecnico superiore - ITS) - talianska vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia. Odborné vysokoškolské 

vzdelávanie prináša dobré výsledky v oblasti zamestnateľnosti študentov. 

The Youth Guarantee (záruka pre mládež) - záväzok zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku v rámci 

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, stáží a získania výučného listu.

Rozšírenie nároku na otcovskú dovolenku - predĺženie otcovskej dovolenky na dva týždne so 100 % náhradou mzdy v spoločnosti Nestlé Italia.

Partnerstvo verejných služieb zamestnanosti s agentúrami práce - poskytovanie poradenských služieb, školení a zabezpečovanie umiestnenia 

na trhu práce pre znevýhodnených mladých ľudí.  

Čína

Prepracovaný systém školstva od základného vzdelávania, stredného odborného školstva, univerzít až po systém celoživotného vzdelávania

Systém celoživotného vzdelania sa zameriava na získavanie profesionálnych zručností so zámerom úsilia o zlepšenie schopností pracovných síl

Podporné vládne programy, ale aj programy miestnych samospráv pre zvyšovanie odbornej kvalifikácie, rozširovanie pracovných zručností, pre 

poskytovanie školení a kurzov

Reforma odborného vzdelávania prijatím Národného plánu implementácie reformy odborného vzdelávania a alokovanie potrebných 

finančných prostriedkov k realizácii tejto reformy

Aktívna politika vlády proti negatívnemu demografickému stavu  – starnutie pracovnej sily

Reformy v oblasti politiky zamestnanosti pre uľahčenie pohybu pracovnej sily v celej krajine a umožnenie migrácie občanov, najmä z 

vidieckych, či provinčných oblastí do priemyselnejších urbánnych regiónov alebo aglomerácií

Nový Zéland

• Nový Zéland zareagoval na aktuálnu koronakrízu reformou odborného vzdelávania a priniesol sedem kľúčových zmien na vytvorenie silného, 

jednotného a udržateľného systému odborného vzdelávania, ktorý zabezpečí zručnosti, vďaka ktorým budú študenti, zamestnávatelia a 

komunity prosperovať. Učenie sa na pracovisku sa stane čoraz dôležitejšou súčasťou systému odborného vzdelávania, poskytne ľuďom 

príležitosť zarábať počas učenia sa a získať vzdelanie, ktoré viac súvisí s meniacimi sa potrebami pracovného miesta.

• Skupiny hlavných regionálnych zručností (Regional Skills Leadership Groups) sú nezávislé zoskupenia (celkovo 15), ktoré aktívne pomáhajú 

meniacim sa podmienkam na trhu práce na Novom Zélande. Skupiny boli vytvorené v júni 2020 s cieľom identifikovať a podporiť lepšie spôsoby 

prieniku zručností vyžadovaných v budúcnosti a potrieb pracovných síl v regiónoch. Skupiny sú „očami a ušami v teréne“ a poskytujú aktuálny a 

presný pohľad na vyžadované zručnosti a potreby po pracovnej sile zo strany priemyselných odvetví a zamestnávateľov.

• Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations) sú zriadené v každom odvetví, je ich celkovo 11 a sú uznané vládou. 

Poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti v priemysle. Definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. 

Zabezpečujú školenia priamo na pracovisku i mimo neho (prepojenie individuálneho vzdelávania na pracovisku s potrebami zručností národného 

priemyslu).

• Nový Zéland bol vždy otvorený pre ľudí so zručnosťami. Niektoré sú ale obzvlášť vyhľadávané a nachádzajú sa na oficiálnych zoznamoch 

Essential Skills in Demand, ktoré sú pravidelne aktualizované. Ak je zamestnanie na jednom z týchto zoznamov nedostatkových zručností, 

znamená to, že vláda akceptuje, že pre toto zamestnanie nie je dostatok kvalifikovaných pracovníkov z Nového Zélandu, takže zamestnávatelia 

musia prijímať zamestnancov zo zahraničia. 

• Nový Zéland má vypracovanú Stratégiu zamestnanosti, ktorá predstavuje vládnu víziu trhu práce a návrh zmien, ktoré bude vláda 

implementovať, aby zlepšila výsledky v oblasti zamestnanosti pre všetkých Novozélanďanov. Stratégia stanovuje harmonogram pre celý rad 

akčných plánov na zabezpečenie uplatniteľnosti tých uchádzačov o prácu, ktorí dosahujú slabšie výsledky na trhu práce. Cieľom je podporiť 

rozvíjanie ich zručností a naplnenie potenciálu pri budovaní kariéry.
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znižovanie nezamestnanosti? Ako budeme zabezpečovať hodnotenie odborného vzdelávania a 

prípravy? Aké kompetencie budeme vyžadovať? Schopnosť odpovedať na tieto otázky si vyžaduje 

výmenu dobrých skúseností a príkladov dobrej praxe. A príklady dobrej praxe zo zahraničia je nutné 

implementovať aj do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky, rešpektujúc jej podmienky a 

individualitu, využiť ich ako inšpiráciu pri tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a pri 

nastavovaní hodnotiaceho systému našich vzdelávacích inštitúcií. 

Odborné vzdelávanie a príprava majú potenciál zabezpečovať uspokojenie potrieb trhu práce, 

komunikujú so všetkými ostatnými typmi vzdelávania, schopnosti vyžadované v odbornom vzdelávaní 

sú základom na prípravu pracovnej sily v budúcnosti. Našou povinnosťou je zabezpečiť vzdelávanie pre 

zajtrajšok, preto je nevyhnutné rozširovanie hraníc odborného vzdelávania a prípravy a využívanie 

dobrých skúseností na zlepšovanie celého procesu vzdelávania. 

Odborné vzdelávanie a príprava je flexibilný  kontinuálny adaptabilný proces, obsahujúci inklúziu, 

excelenciu, inovácie, celoživotné vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu, reagujúci na inovácie, 

objavy, idúce ruka v ruke s entuziazmom, posúva osobný a osobnostný rozvoj ku kvalitatívne vyšším 

métam. Ďalšími dôležitými komponentmi prípravy pracovnej sily sú aj systém vysokoškolského 

vzdelávania a v neposlednom rade i systém ďalšieho vzdelávania dospelej populácie. Zamestnávatelia 

vyvinuli v predchádzajúcich obdobiach realizácie projektu tlak na zavedenie hodnotenia 

poskytovateľov vzdelávania, ktorý bude podnecovať k zvyšovaniu kvality formálneho, ale i 

neformálneho vzdelávania.  

Počas otvorenia diskusie k nastaveniu kritérií hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania v 

podmienkach SR sa ukázalo, že je nevyhnutné analyzovať zahraničné systémy, ktoré v rámci 

dosahovania kvality celoživotného vzdelávania majú medzinárodné prvenstvo. Na základe vznesených 

požiadaviek členov sektorových rád vypracoval Realizačný tím SRI analýzu hodnotenia vzdelávania vo 

vybraných odporúčaných krajinách, ktorá sa uvádza nižšie. 

V dnešnej spoločnosti je dôraz kladený na rozvoj kompetencií, ktoré sú kombináciou vedomostí, 

možností a schopností – u obidvoch aktérov vzdelávania – spoločnosti aj učiaceho sa. Vieme presne, 

aké kompetencie potrebujeme? Ako ich identifikujeme? Aké vzdelávanie potrebujeme? Ak má niekto 

vedomosti, neznamená to ihneď, že môžeme tejto osobe dôverovať. Kompetencie sú výsledkom 

najvyššej kvalifikácie. Preto musíme naučiť študentov byť kompetentnými. Kompetencie sú rozvíjané 

v škole prostredníctvom rozvoja schopností a možností. Tieto sú potom využívané v profesionálnom 

živote. Zamestnávatelia očakávajú vysoko kvalifikovaných ľudí. Pracovný trh potrebuje vzdelaných, 
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kreatívnych ľudí, ktorí sú schopní využívať výsledky vzdelávania v reálnom živote. Prax je najlepšou 

kritikou teórie. 

Je však našou úlohou iba reagovať na požiadavky trhu práce? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, 

musí existovať veľmi dobrá spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov na poli vzdelávania – žiakov, 

rodičov, vzdelávacích inštitúcií, zriaďovateľov, zamestnávateľov.  

Dnes stojíme pred problémom údajného znižovania kvality výchovy a vzdelávania, sieť škôl a školských 

zariadení sa prestala vytvárať podľa perspektívnych potrieb zamestnávateľov a tvorila sa podľa záujmu 

žiakov a rodičov. Je pravdou, že v medzinárodnom meraní PISA dosahujeme podpriemerné výsledky 

v porovnaní so žiakmi z ostatných krajín. Žiaci nevedia čítať s porozumením, ich matematická 

a prírodovedná gramotnosť je nedostatočná. Preto je nevyhnutné hľadať príklady dobrej praxe, 

inšpirovať sa, analyzovať prístup ku vzdelávaniu v krajinách dosahujúcich vynikajúce výsledky. Žiadna 

spoločnosť si nemôže dovoliť platiť za nevzdelanosť. 

Zlepšenie kvality interpretované globálne a tiež efektívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a výučby 

v Európskej únii je v súčasnosti jedným zo základných vektorov sociálneho, politického 

a ekonomického významu, ktorý riadi kroky tvorcov vzdelávacej politiky dvadsiateho prvého storočia. 

V kontexte, v ktorom sú ekonomika a spoločnosť založené na poznatkoch, by mali byť vzdelávacie 

systémy definované minimálne štyrmi spoločnými charakteristikami, na základe ktorých sa môže 

budovať kvalita vo vzdelávaní: 

▪ inklúzia: 

- všetky deti vo vekovej kategórii od 3 do 18 rokov sú zaradené do procesu vzdelávania 

- využívanie výhod formálneho vzdelávania – rozvoj všeobecných intelektuálnych schopností 

jedinca, abstraktného myslenia, pojmového myslenia,... 

- neúčasť na formálnom vzdelávaní je predzvesťou „vyradenia zo spoločnosti“ 

▪ schopnosť poskytovať žiakom kvalifikáciu pre život v dospelosti: 

- vštepenie uznávaných hodnôt, vedomostí, schopností, zručností pre nájdenie správneho 

miesta v spoločnosti a následného celoživotného vzdelávania sa 

- potreba nielen akademických alebo kognitívnych vedomostí, ale aj prierezových, 

transverzálnych schopností 
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- schopnosť komunikovať, pracovať v tíme, asimilácie hodnôt osobného úsilia a sebadisciplíny, 

iniciatívneho prístupu, využívaniu experimentovania, riešiť problémy, vedieť pojmovo 

myslieť a využívať vyspelé technológie 

- vzdelávať v integrovanom systéme škôl a podnikov 

- zabezpečiť spravodlivosť vo vzdelávaní – škola je efektívna, ak dosahuje ciele, ktoré od nej 

spoločnosť očakáva 

▪ pružnosť: 

- vzdelávací systém musí byť dostatočne pružný, aby umožňoval získavanie kvalifikácie v 

rôznych etapách života žiaka – od vysokej úrovne začlenenia žiaka do vzdelávacieho systému, 

po poskytovanie kvalifikácie pre život v dospelosti s cieľom získavania vlastných osobných 

kompetencií 

- proces učenia sa umožňujúci prístup ku kvalifikáciám vytvárajúcim pracovné príležitosti 

- rozmanitosť foriem vzdelávania 

- individualizácia vzdelávacieho tempa 

- vzťahy medzi vzdelaním, výučbou a zamestnaním 

- pružnosť vo vzdelávaní integruje jednotlivca a spoločnosť, etiku a ekonomiku, efektívnosť a 

spravodlivosť 

▪ otvorenosť: 

- globalizácia ovplyvňuje mobilitu informácií, poznatkov, kapitálu, služieb a ľudí 

- kvalitné vzdelávacie systémy sa nesmú uzatvárať zvnútra, avšak otvorenie sa je spojené 

s tým, že kvalita sa stáva objektívne vnímateľnou, rozpoznateľnou. 

Už v roku 1966 Lebel vyslovil varovanie: “Dajme si pozor, aby sme nesprístupnili najvyššie vzdelanie 

všetkým, bez rozdielu. Zabezpečme vzdelanie tým, ktorí majú schopnosti sa vzdelávať, to znamená 

tým, ktorí môžu a predovšetkým chcú, ľuďom nadaným a ochotným študovať. Iba takí sa budú venovať 

štúdiu humanitných vied a výskumu. Demokratizácia výuky musí prispievať k vytvoreniu silnej 

intelektuálnej a morálnej aristokracie, lebo sa môže stať, že nebudú existovať ani elity, ani 

demokracia.“ 

Čo je kvalita školy? Ako inak sa dá merať kvalita mimo prospechu? Kvalita vzdelávania zahŕňa obsahy, 

profesionalitu učiteľov, prípravu absolventov na ich konkurencieschopnosť, uplatnenie sa v praxi. 

V rámci myšlienky na kvalitu školy musíme sledovať proces. Ak chceme merať kvalitu školy, musíme 

merať múdrosť žiakov, ich osobnostné vlastnosti (emocionalitu, motiváciu, hodnotovú orientáciu, 
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autoreguláciu, tvorivosť,...). Byť lepším nie je o genialite – je to o tvrdej práci, o schopnosti využiť 

vlastný potenciál a motivácii pracovať na svojom sebarozvoji. Mať dnes dobré vzdelanie a byť 

„kultivovaným“ znamená ovládať svoju materinskú reč, čo je neoddeliteľné od samotnej schopnosti 

myslieť. Mať dnes dobré vzdelanie znamená byť schopným presne sa vyjadrovať a vedieť sa dobre 

orientovať v bohatstve literárneho odkazu, byť schopným komunikovať v iných jazykoch a to na úrovni, 

ktorá prekračuje jednoduchý užívateľský kód. Ovládať základné pravidlá racionálneho myslenia, reči, 

argumentácie, byť schopným samostatného uvažovania a vedieť zaujať postoj k oporným bodom 

vývoja ľudského myslenia. Vedieť sám seba zodpovedne ovládať v záležitostiach zdravia a telesnej 

kondície, chápať podstatu tých prístupov k realite, ktoré sa nachádzajú v základe veľkých oblastí 

ľudského ducha – v umení, vede, technológii, matematike, v humanitných vedách. 

Kvalitné vzdelávanie má zohľadňovať viacero rôznorodých, niekedy zdanlivo protichodných 

požiadaviek vzdelávaných jednotlivcov a súčasne aj spoločenskej praxe. Musí u žiaka vytvoriť ucelenú 

sústavu všeobecných odborných vedomostí a súčasne ho musí pripraviť na špecializované odborné 

činnosti, zohľadnením požiadaviek zamestnávateľov v konkrétnych odvetviach ekonomiky. Absolvent 

sa musí stať celostne rozvinutou osobnosťou, pripravenou na osobný a pracovný život v spoločnosti, 

disponujúci nevyhnutnými zručnosťami (digitálna gramotnosť, ovládanie cudzích jazykov, schopnosť 

učiť sa a pod.) a kľúčovými kompetenciami (komunikačné zručnosti, kritické myslenie orientované na 

tvorivé riešenie problémov, orientácia v občianskej spoločnosti a pod.), ktorý je uplatniteľný na 

konkurenčnom trhu práce a schopný vzdelávať sa aj v priebehu svojho života v závislosti od meniacich 

sa podmienok. V Európe, charakteristickej rapídnymi ekonomickými a technologickými zmenami 

a starnutím populácie sa celoživotné vzdelávanie stalo nevyhnutnosťou. Najvýznamnejším zdrojom 

ľudského kapitálu pre vedomostnú spoločnosť je terciárne vzdelávanie. Vzdelanie sa vzťahuje na osobu 

nositeľa, ktorého jedinou úlohou je neustále dopĺňanie si svojich teoretických vedomostí a praktických 

zručností, a to vo svoj osobný, ale aj celospoločenský prospech. Spoločnosť je dobre vzdelaná vtedy, 

ak sú dobre vzdelaní jej členovia.  

Je nutné si však uvedomiť, že ani kvalitný vzdelávací proces sám o sebe nemusí automaticky zabezpečiť 

aj kvalitné vzdelanie. Je to aj preto, že kvalitu môže každý zo svojho hľadiska chápať pod iným zorným 

uhlom. Podľa Normy ISO 8402 možno kvalitu definovať ako „celkový súhrn vlastností a znakov výrobku 

alebo služby, ktoré mu/jej dávajú schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané 
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potreby“. Aj vzdelávanie je teda možné chápať ako určitú verejnú službu, ktorej cieľom je 

uspokojovanie potrieb, požiadaviek a očakávaní tých, ktorí túto službu potrebujú a využívajú70. 

Kvalita sa vo vzdelávaní často spája s hodnotou, vzdelania ako produktu vzdelávacieho procesu. Vníma 

sa ako určitý stupeň dokonalosti, stáva sa normatívnou kategóriou, ktorú treba objektívne vyjadriť 

pomocou indikátorov, ktoré je možné zaradiť do štyroch kľúčových oblastí: 

▪ Produkcia (výstupy, výsledky vyučovania); 

▪ Proces vyučovania a učenia sa; 

▪ Riadenie; 

▪ Podmienky výchovy a vzdelávania. 

Kvalitné vzdelanie prostredníctvom uvažovania, práce a zasvätenia do bádania postupne privádza 

žiakov k prijímaniu určitých postojov k životu, k existencii, ku svetu, k poznaniu, k prijímaniu určitých 

metód a postupov, určitých spôsobov práce, hľadaniu, videniu, mysleniu, k osvojeniu si určitej 

pomalosti, nepokoja, skepticizmu svetoobčana, teda k osvojeniu si noriem, rámcov, hlavných 

myšlienok a skutočnej hierarchie zmyslu hodnôt. Takéto kvalitné vzdelanie je možné získať pod 

vedením kvalitných učiteľov, vedomých si toho, že vychovávajú a vzdelávajú ľudí, nielen špecialistov, 

bádateľov a erudovaných jedincov.  

Nesmieme však nikdy stratiť zo zreteľa človeka, pretože človek je dôležitejší ako celá sada 

kompetencií. 

5.3.1 Sebahodnotenie ako proces kvalitatívnej zmeny 

.... Nemeň všetko okolo seba, ale zmeň seba. 

Škola je „živým organizmom“, má vytvorené vzťahy, štruktúry, ktoré sú pre každú školu jedinečné. 

Tieto udržiava, skvalitňuje, zefektívňuje. Jedným z nástrojov na skvalitňovanie môže byť aj 

sebahodnotenie, avšak  „sebahodnotenie“ sa nemôže stať iba slovom bez obsahu.  

 
 

70 Národný projekt ŠŠI: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ 

Spracovanie teoretických východísk tvorby modelu sebahodnotenia práce škôl, doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. 
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Sebahodnotenie nie je „robota“, od slova „robiť“, je to „tvorba“ od slova „tvoriť“. Nie je to kampaň, 

je to systematická práca, je to proces ukotvený v kultúre školy, dôležitý nástroj sústavného 

zlepšovania sa, aspekt moderného riadenia a spôsob sebarealizácie školy, prejav dozrievania, 

spočívajúci v schopnosti rozhodovania a nesenia zodpovednosti.  

 

Aké sú reálne bariéry sebahodnotenia? 

▪ Chýbajúca tradícia v spoločnosti; 

▪ Nepripravenosť prostredia; 

▪ Absencia vhodnej legislatívy; 

▪ Nedostatočné odborné zázemie; 

▪ Vnútorné bariéry – nezáujem; 

▪ Obavy z následkov (nie z dôsledkov); 

▪ Permanentná preťaženosť učiteľov; 

▪ Žiadne motivačné zdroje na autoevalváciu. 

Čo ponúka autoevalvácia?  

▪ Stlmenie kolektívu; 

▪ Príležitosť reflektovať na výsledky práce; 

▪ Prezentácia školy na základe identifikovaných faktov; 

▪ Príspevok k strategickému plánovaniu; 

▪ Dynamizácia všetkých činností na všetkých úrovniach; 

▪ Rozhodujúci aspekt preberania zodpovednosti. 

Čo prináša autoevalvácia? 

▪ Zmenu v prístupoch a správaní sa; 

▪ Sebahodnotenie ako proces zmeny – čo robí školu úspešnou? 

▪ Škola nie je prostredím, kde je treba niečo poznať, ale prostredím, kde je možné niečo prežiť. 

Nevyhnutnou súčasťou edukačných procesov na každej úrovni a najdôležitejšou kategóriou diagnostiky 

vo výchove a vzdelávaní je hodnotenie. Kto alebo čo rozhoduje o tom, či je nejaké vzdelávanie kvalitné 
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alebo nie je? Z akých hľadísk je možné vôbec skúmať jej kvalitu? Nerozhodujú o nej predovšetkým 

výsledky, teda napr. skóre žiakov, dosiahnuté v pedagogických meraniach (interných aj externých)? 

Alebo by sa mala merať podľa „pridanej hodnoty“, teda podľa množstva toho, čo žiakom daná výučba 

priniesla (pridala)? A ešte iný pohľad: Nemalo by sa do hodnotenia premietnuť tiež to, aké postoje 

zaujímajú žiaci voči danému predmetu? Vyplýva zo skutočnosti, že úloha hodnotenia v súčasnej škole 

sa vo svete zásadne zmenila. Hodnotenie nemôže byť trestom, u žiaka nemôže vyvolávať strach, 

potrebu skrývať nedostatky alebo podvádzať, nesmie žiakovi znechutiť alebo uzavrieť cestu k ďalšiemu 

poznávaniu. Žiaci začínajú chápať, že oni aj ich učitelia majú spoločný cieľ – čo najväčší rozvoj žiackych 

vedomostí a zručností, čo najväčší pokrok vo vnímaní sveta a vlastného miesta v ňom a že obaja nesú 

svoj podiel vzájomnej zodpovednosti71. 

Hovoríme čo všetko je zlé, ale malú pozornosť venujeme tomu, čo môžeme zmeniť. Ľudské správanie 

nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.  

Autoevalvácia je kontinuálny a opakovaný proces, ktorý systematicky analyzuje splnenie daných cieľov 

subjektu sebou samým. Cieľom samohodnotenia je porovnať ciele pedagogického programu 

s každodennou praxou školy, zhodnotiť uspokojovanie potrieb vnútorných (učitelia) a vonkajších 

zákazníkov (žiakov, rodičov) školy. Autoevalvácia splní svoj účel iba vtedy, keď sú identifikované silné 

a slabé stránky na základe faktických údajov a je ochota slabé stránky minimalizovať, nedostatky 

odstrániť a silné stránky naďalej udržiavať a využívať. Získanými skúsenosťami, odstraňovaním slabých 

miest a využívaním silných sa škola dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň72. 

Celé desaťročia sme svedkami diskusií o kvalite školy, programov, štandardov. Vieme, že otázky kvality 

najskôr rezonovali v komerčnom prostredí. Hovorilo sa o kvalite produktov, preto bol prepracovaný 

systém hodnotenia efektivity procesov a výstupov. Na základe toho je možné skonštatovať, že 

vonkajšie hodnotenie je sústredené na výstupy. Vstupy, ale najmä proces, sú podrobované 

komplexným sebahodnotiacim postupom. Ich význam spočíva v zaistení vyššej kvality a efektivity, 

Tento posun vo vnímaní starostlivosti o kvalitu je prítomný i v oblasti výchovy a vzdelávania. Čoraz 

častejšie rezonuje otázka zodpovednosti škôl za akontabilitu, a to najmä v súvislosti s ich rozvojom. 

Rozvojom, ktorý je sprevádzaný hľadaním, skúšaním a spätným hodnotením edukačných 

 
 

71 Národný projekt ŠŠI: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ 

Spracovanie teoretických východísk tvorby modelu sebahodnotenia práce škôl, doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD, 
72 Úlohy a ciele školskej inšpekcie pri zabezpečovaní kvality výchovy a vzdelávania v školách, Ing. Dana 

Raabová, Bratislava 2002. 
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a organizačných postupov školy. Tento proces je nerozlučne spojený so sebahodnotením školy. Bez 

sebahodnotenia školy by bol očakávaný proces rozvoja školy iba ilúziou73. 

Normálne je spriemerovanie výnimočného... všímavosť posilňuje... čo si všímaš, to existuje. 

rodičia   učitelia     rozhovory okolie  web 

 

            formujú 

     spôsobuje 

 

 

 

          vracajú sa vo forme informácie: to, čomu veríme, ovplyvňuje naše konanie. 

5.4 Výber prvkov dobrej praxe pri hodnotení kvality škôl  

5.4.1 Fínsko  

Vzdelávanie vo Fínsku je inšpiráciou nielen pre Slovensko, ale aj pre mnoho ďalších iných štátov, ktoré 

evidujú významné nedostatky vo vlastných systémoch vzdelávania. V medzinárodných testovaniach 

dosahujú vynikajúce výsledky a prichádzajú s intelektuálnymi a vzdelávacími reformami, ktoré 

v priebehu rokov spôsobili viaceré jednoduché zmeny s obrovským dopadom na vzdelávací systém. 

Fínsko sa významne odlišuje od iných krajín v holistickom prístupe k výučbe, uprednostňovaním 

spravodlivosti pred excelentnosťou žiaka a motiváciou žiakov.   

 
 

73 Národný projekt ŠŠI: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“, 

str. 36, Spracovanie teoretických východísk tvorby modelu sebahodnotenia práce škôl, doc. RNDr. Vladislav Rosa, 

PhD. 

informácie 

myslenie 

konanie „čo myslím, to som“ 

výsledky 
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Učitelia pôsobiaci vo Fínsku sú kvalifikovaní obdobne ako na Slovenku – vyžaduje sa od nich 

magisterský titul a ich počiatočná príprava zahŕňa pedagogickú prax. Rozdielom je motivácia. Fínski 

učitelia sú pevne odhodlaní k svojej práci, radi sa ďalej vzdelávajú a ich práca je veľmi rešpektovaná. 

V hierarchii spoločenského statusu sa nachádzajú za právnikmi. Fínsky systém je založený na dôvere 

v učiteľov a ich ďalšom rozvoji vo vzdelávaní. Majú právomoc rozhodnúť, ktoré učebné materiály chcú 

použiť a aké formy a metódy vzdelávania zvolia.  

 Existencia systému hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúcií 

Fínsky vzdelávací systém sa zameriava skôr na učenie ako na testovanie. Žiaci základného vzdelávania 

nie sú podrobení národným testom, ale namiesto toho sú učitelia zodpovední za hodnotenie svojich 

predmetov, ktoré sú v súlade s cieľmi učebných osnov. Hodnotenie študentov prakticky prebieha na 

lokálnej úrovni na základe kritérií stanovených v národnom základnom vzdelávacom programe. 

V prvých šiestich rokoch základného vzdelávania prevláda skôr slovné hodnotenie než číselné. Žiaci 

základného vzdelávania neabsolvujú žiadne centrálne organizované testy, neexistujú rebríčky škôl ani 

inšpekcie. Princíp hodnotenia vzdelávacích výstupov je skôr motivačný a povzbudzujúci. Prvá národná 

skúška sa realizuje na konci vyššieho stredoškolského vzdelávania, po dosiahnutí dospelosti. Test je 

financovaný vládou a slúži na sledovanie výkonu jednotlivých škôl, čiže výsledky sú plne anonymné a 

nie sú verejnosti známe. 

 Autoevalvácia 

Najdôležitejším mechanizmom zabezpečenia kvality je proces sebahodnotenia, ktoré vykonávajú 

samotní poskytovatelia vzdelávania vo všetkých stupňoch vzdelávania. Poskytovatelia vzdelávania a 

odbornej prípravy majú povinnosť hodnotiť vlastné činnosti zo zákona na základe stanovených 

postupov pre základné, sekundárne všeobecné, sekundárne odborné, základné umelecké vzdelávanie, 

odborné vzdelávanie dospelých a neformálne vzdelávanie dospelých. Samotné školy sú pravidelne 

hodnotené formou testu, ktorý vypĺňa náhodne vybraná vzorka študentov zo 6. a 8. triedy. Výsledky 

týchto testov však nie sú verejné a len samotná škola dostane výsledok porovnania s inými školami. V 

prípade zlého výsledku je škola zodpovedná za identifikáciu problému a jeho napravenie, aby sa 

výsledky žiakov dostali na úroveň ostatných škôl.  

Kvalita fínskych vysokých škôl je systematicky kontrolovaná štátnou organizáciou Finnish Education 

Evaluation Centre, aj keď tiež podlieha procesu autoevalvácie.  
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 Externé hodnotenie 

Externé hodnotenie vykonáva Fínske stredisko pre hodnotenie vzdelávania - Finnish Education 

Evaluation Centre (FINEEC), ktoré je nezávislou agentúrou zodpovednou za hodnotenie vzdelávania, 

sídli v Helsinkách. Funguje ako samostatná jednotka vo Fínskej národnej agentúre pre vzdelávanie. 

Vykonáva hodnotenia týkajúce sa vzdelávania od vzdelávania v ranom detstve po vysokoškolské 

vzdelávanie. Zloženie FINEEC:  

▪ Hodnotiaca rada; 

▪ Hodnotiaca komisia pre vysokoškolské vzdelávanie; 

▪ Štyri útvary:  

- jednotka všeobecného vzdelávania a vzdelávania v ranom detstve; 

- jednotka odborného vzdelávania; 

- jednotka vysokoškolského a liberálneho vzdelávania dospelých; 

- jednotka rozvojových služieb. 

Cieľom FINEEC je implementovať hodnotenia týkajúce sa vzdelávania na zvýšenie kvality vzdelávania 

na všetkých stupňoch, podporovať poskytovateľov vzdelávania a rozvíjať hodnotenie vzdelávania. 

Podporu poskytovateľov vzdelávania realizuje prostredníctvom organizácie školení týkajúcich sa 

hodnotenia a zabezpečenia kvality, podporuje benchmarking, podporuje výskum v oblasti hodnotenia, 

spolupracuje na medzinárodnej úrovni a účastníkom hodnotenia poskytuje spätnú väzbu a výsledky.  

Organizácia FINEEC sa vo svojich povinnostiach riadi Zákonom č. 1295/2013 a Vládnym nariadením       

č. 1317/2013.  Cieľom hodnotení je rozvíjať vzdelávanie a podporovať učenie pri zabezpečovaní kvality 

vzdelávania. Hodnotenia tiež poskytujú informácie pre miestne, regionálne a národné rozhodovanie o 

vzdelávaní, ako aj o rozvojových prácach a medzinárodných porovnaniach. FINEEC implementuje 

systémové a tematické hodnotenia, hodnotenia výsledkov vzdelávania a hodnotenia pre jednotlivé 

oblasti. Audity kvality vysokých škôl sa vykonávajú v treťom cykle auditov kvality v rokoch 2018 – 2024. 

Hodnotiaca rada monitoruje a rozvíja činnosť centra a vypracúva jeho strategické politiky. Hodnotiaca 

komisia pre vysokoškolské vzdelávanie rozhoduje o plánoch hodnotenia a o výsledkoch auditov 

systémov kvality vysokých škôl. V minulosti hodnotenie výkonnosti škôl realizoval Centrálny 

inšpektorát pre vzdelávanie, nahradila ho však Hodnotiaca rada. Centrálny inšpektorát sa zameriaval 

na hodnotenie výkonov jednotlivých škôl, ale Hodnotiaca rada hodnotí aj vnútornú štruktúru 

vzdelávacieho systému.  



   
 

578 
 

Kľúčovými princípmi fungovania FINEEC sú: 

▪ nezávislosť hodnotenia – nezávislosť hodnotenia je daná slobodným výberom metód, 

organizácie a výsledkov hodnotenia od viacerých strán; 

▪ hodnotenie vedené vylepšením – zdôrazňuje účasť na hodnotení, dôveru a najmä zodpovednosť 

poskytovateľov vzdelávania za rozvoj kvality ich činnosti. Pri hodnotení vedeného vylepšením sú 

metódy prispôsobené podľa témy, ktorá sa aktuálne hodnotí a podľa cieľov hodnotenia.  

Popri bezplatných hodnotiacich činnostiach poskytuje FINEEC tiež služby založené na poplatkoch. 

Príkladom poplatkových služieb FINEEC sú externé audity alebo hodnotenia a kontroly inžinierskych 

študijných programov. FINEEC navyše poskytuje poskytovateľom základného vzdelávania a školám, 

ktoré neboli zahrnuté do vzorky na hodnotenie výsledkov vzdelávania, možnosť zakúpiť si príslušné 

hodnotenie.  

Základné princípy hodnotenia FINEEC sú:  

▪ Dôveryhodnosť - pri hodnotiacich činnostiach sa vychádza z odborných znalostí a systematicky 

zhromažďovaných údajov, 

▪ Nezávislosť -  výsledky a závery sú bez vplyvu tretích strán, 

▪ Otvorenosť – pracuje sa interaktívnym spôsobom a sú známe zásady a kritériá, 

▪ Odvážnosť – riešia sa aktuálne otázky vo verejnej diskusii. 

5.4.2 Holandsko  

 Existencia systému hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúcií 

Hodnotenie škôl v Holandsku zahŕňa vnútornú kvalitnú starostlivosť zo strany škôl, systematické 

externé hodnotenie Inšpektorátom školstva a uverejňovanie informácií o školách prostredníctvom 

online informačných systémov. Systém hodnotenia škôl je postavený na dostupnosti množstva údajov 

o jednotlivých školách a vysoko rozvinutom systéme zhromažďovania, riadenia a analýzy informácií 

o výkonnosti škôl.  

Inšpektorát uplatňuje prístup založený na riziku, čím sa školy s rizikom nedostatočnej výkonnosti 

hodnotia čoraz častejšie dôkladnejšie ako ostatné. Prístup založený na riziku úspešne znižuje počet škôl 

poskytujúcich slabú alebo neuspokojivú kvalitu vzdelávania.  



   
 

579 
 

Pri vývoji všetkých prístupov bude dôležité neustále prehodnocovať vplyv intervencií na rozvoj škôl 

a na ďalšie investície do budovania profesionality učiteľov, vedúcich tímov škôl a členov školských rád 

pri zhromažďovaní, analyzovaní a využívaní hodnotiacich informácií na zlepšovanie.  

 Autoevalvácia 

Napriek tomu, že v Holandsku neexistuje zákonná požiadavka, ktorá predpisuje konkrétne procesy 

autoevalvácie, holandské školy musia podávať správy o pokroku svojich študentov a poskytovať 

informácie o verejnej zodpovednosti za výsledky vzdelávania, kvalitu vzdelávania, finančnú situáciu 

školy a výsledky mechanizmu profesionálneho riadenia. Tieto informácie neskôr využíva inšpektorát 

pri externom hodnotení škôl.  

Zákon o základnom vzdelávaní vyžaduje, aby školy vypracovávali niekoľko strategických dokumentov:  

▪ výročná správa, 

▪ štvorročný školský plán, 

▪ školský sprievodca (školský prospekt). 

Predpisy pre stredné školy sú podobné. Tieto dokumenty jasne odkazujú na kvalitu, výkon a stratégie 

zlepšovania. Pravidelná príprava týchto dokumentov, najmä školského plánu, ktorý sa reviduje každé 

štyri roky, vyžaduje, aby každá škola strategicky uvažovala o svojich silných stránkach a oblastiach 

rozvoja. Školské rady sú povinné v školskom pláne opísať, ako monitorujú a zlepšujú kvalitu, vrátane 

toho, ako zabezpečujú, aby sa zamestnanci školy udržiavali a rozvíjali.  

Mnoho škôl si na pomoc s týmito procesmi najíma externých konzultantov. Na začiatku roku 2000 

vláda významne investovala do rozvoja schopnosti autoevalvácie škôl prostredníctvom dvoch hlavných 

národných rozvojových programov („Q5“ a „Q Primair“). Napriek tomu, že tieto programy boli 

prerušené, stále existujú značné investície do budovania kapacít na úrovni škôl v tejto oblasti.  

Jedným z príkladov je aj program Školy majú iniciatívu (School aan Zet), ktorý bol navrhnutý na 

stimuláciu zlepšovania školy. Aj keď autoevalvácia nie je uvedená kategoricky ako priorita, program má 

potenciál prispieť k posilneniu kapacít riadenia kvality a autoevalvácie na školskej úrovni.  

Inšpektorát taktiež začal presadzovať prístup ku kvalitnej starostlivosti, v rámci čoho sa školám 

odporúča, aby prostredníctvom skóre z monitorovacieho systému študentov (LVS - Leerling Volg 
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Systeem) premýšľali o raste študentov a študijných prínosoch na úrovni škôl. Hlavnou myšlienkou 

tohto prístupu je, že ak školy dostanú zodpovednosť za podávanie správ o študijných výsledkoch 

a pokrokoch, rozvinú silnejšiu kapacitu na analýzu rastových vzorcov svojich študentov a trendov 

celkového zlepšovania školy.  

 Externé hodnotenie 

Externé hodnotenie v Holandsku navrhuje a vykonáva Holandský inšpektorát školstva. Školská 

inšpekcia je vysoko rozvinutá a hodnotiace prístupy holandského inšpektorátu sú neustále 

prehodnocované a revidované na základe vznikajúcich potrieb. Holandský inšpektorát školstva pracuje 

ako nezávislá odborná inštitúcia, ktorá zisťuje problémy s kvalitou vo všetkých častiach vzdelávacieho 

systému a zasahuje do zlepšovania kvality slabých a nevyhovujúcich škôl. Je to vysoko štruktúrovaná 

a profesionalizovaná inštitúcia, ktorej činnosť sleduje jasné ciele a riadi sa dobre prepracovanými 

a transparentnými pravidlami. Dôležitou silou holandského prístupu sú jasné očakávania, normy 

a štandardy pre externé hodnotenie a zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú procesmi externého 

hodnotenia a majú o nich vedomosti.  

Holandský inšpektorát školstva realizoval v rokoch 2002 až 2007 systém „proporcionálnej inšpekcie“, 

v rámci ktorého sa mal rozsah a frekvencia externých inšpekcií určiť na základe kvality vlastného 

sebahodnotenia škôl. Inšpekcia však zistila, že produkty sebahodnotenia škôl nespĺňali kvalitatívne 

kritériá rámca dohľadu z roku 2002.  

Na účely externého hodnotenia sa inšpektorát usiluje dosiahnuť rovnováhu medzi celým radom 

rôznych ukazovateľov, ktoré zahŕňajú: 

▪ školy, ktoré informujú o študijných prínosoch pre svojich študentov, 

▪ výsledky výkonnosti upravené o vplyv základných charakteristík študentov a upravené o úrovne 

predchádzajúcich výsledkov v prípade stredných škôl, 

▪ ďalšie ukazovatele, ako sú nespracované výsledky testov, trvanie štúdia a miera úspešnosti. 

Inšpektorát uvádza, že zlepšenia, ktoré vykonajú školy označené ako slabé alebo neuspokojivé, sú často 

také dôležité, že tieto školy nakoniec dosiahnu nadpriemerné kvalitatívne a dlhodobé zlepšenia.  
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 Publikovanie výsledkov 

V súvislosti s hodnotením kvality škôl bol v Holandsku vytvorený online informačný systém Windows 

for Accountability (Windows pre zodpovednosť). Systém sumarizuje informácie o každej škole, 

umožňuje porovnanie medzi školami a poskytuje inštitúciám možnosť zdieľať informácie. 

Zhromaždené údaje sú prezentované na multifunkčnej webovej stránke, ktorá poskytuje prístup k 

údajom pre rôzne skupiny klientov, ako sú rodičia, riadiace tímy škôl (vrátane členov školskej rady) a 

národné orgány (vrátane Inšpektorátu). Inšpektorát napríklad využíva tento systém na prístup k 

údajom na vykonávanie svojej domácej analýzy rizík škôl, ako aj na zverejňovanie informácií o školách 

získaných z jeho inšpekčných činností. Informácie sú prispôsobené typu používateľa, spojené s rôznymi 

úrovňami prístupu, na troch rôznych rozhraniach:  

▪ Okno riadenia: interná aplikácia na správu informácií pre školu spojená s „prácou zameranou na 

výsledky“, ktorá ponúka príležitosť na porovnanie s ostatnými školami.  

▪ Školské okno: rozhranie pre jednotlivé školy, ktoré konkrétne obsahuje informácie pre rodičov 

a ďalšie zainteresované strany (napr. obce). 

▪ Okno voľby školy: rozhranie pre rodičov, ktoré obsahuje informácie na uľahčenie porovnania 

medzi školami v súvislosti s ukazovateľmi záujmu o výber školy.  

Spustenie systému Windows for Accountability odráža mechanizmy riadenia v holandskom vzdelávaní, 

pričom školské rady zohrávajú popri ústrednej vláde kľúčovú úlohu pri správe informácií. Zdôrazňuje 

tiež dôležitosť horizontálnej zodpovednosti voči miestnym zainteresovaným stranám, ako sú rodičia a 

obce, popri existujúcej vertikálnej zodpovednosti voči vzdelávacím orgánom. Program Windows for 

Accountability sa tiež snaží znížiť administratívne zaťaženie škôl v súvislosti so zberom a spracovaním 

údajov a podporiť správu jednotlivých škôl. Toto je súčasť pokročilého národného informačného 

systému vzdelávania, ktorý kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie a kombinuje 

centrálne/národné údaje a miestne údaje (t. j. menej štandardizované a diferencovanejšie informácie 

poskytované školami) s cieľom poskytnúť transparentné a relevantné informácie pre všetky 

zainteresované strany.  

5.4.3 Škótsko  

 Existencia systému hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúcií 

Národný rámec zlepšovania a Plán zlepšovania (NIF - National Improvement Framework and 

Improvement Plan) stanovuje, čo je potrebné urobiť na zlepšenie školského vzdelávania, aby každé 

dieťa mohlo naplno využívať svoj potenciál. NIF je navrhnutý tak, aby pomohol dosiahnuť dvojité ciele 
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excelentnosti a rovnosti vo vzdelávaní - zabezpečiť, aby si deti a mladí ľudia rozvíjali širokú škálu 

zručností a schopností a zároveň im pomáhali rozvíjať sa bez ohľadu na ich spoločenské podmienky 

alebo ďalšie potreby. Vízia, priority a hybné sily zlepšovania stanovené v NIF sú základom reformy 

vzdelávania a programu zlepšovania. 

NIF určuje štyri kľúčové priority: 

▪ zlepšenie výsledkov, najmä v gramotnosti a počítaní, 

▪ zmenšovanie rozdielov v dosiahnutých výsledkoch medzi najviac a najmenej znevýhodnenými 

deťmi, 

▪ zlepšenie zdravia a pohody detí a mladých ľudí, 

▪ zlepšenie zručností v oblasti zamestnateľnosti a udržateľné pozitívne ciele pre všetkých mladých 

ľudí, ktorí ukončia školskú dochádzku. 

Výročná správa NIF poskytuje prehľad o tom, čo škótska vláda vie o škótskom vzdelávaní a v kontexte, 

v ktorom sa deti a mladí ľudia učia. Združuje dostupné súčasné dôkazy o dosiahnutých výsledkoch so 

špecifickým zameraním na rozdiely medzi deťmi žijúcimi v najodkázanejších a najmenej odkázaných 

oblastiach. Jeho cieľom je predstaviť objektívny obraz škótskeho vzdelávania založeného na širokej 

škále zdrojov vrátane dôkazov z inšpekcie. 

Na vnútroštátnej úrovni Plán zlepšenia NIF sumarizuje kľúčové dôkazy a identifikuje prebiehajúce aj 

nové zlepšovacie aktivity, ktoré bude škótska vláda presadzovať alebo podporovať na národnej úrovni. 

Stanovuje činnosti v oblasti zlepšovania, v ktorých bude škótska vláda a partneri pokračovať v 

nasledujúcom roku. 

V rámci škótskeho vzdelávacieho systému sa hodnotenie kvality poskytovania vzdelávania uskutočňuje 

na rôznych úrovniach. Celková zodpovednosť za kvalitu vzdelávania a zabezpečenie neustáleho 

zlepšovania spočíva na poskytovateľoch vzdelávania. Na dosiahnutie ambície excelentnosti a 

spravodlivosti pre deti a mladých ľudí bude musieť každý, kto sa podieľa na vzdelávaní, pracovať ako 

kolektív, aby vytvorili vzdelávací systém, ktorý vedie k neustálemu a trvalému zlepšovaniu. 

V Škótsku sú priekopníkmi v prístupe k zabezpečovaniu a zlepšovaniu kvality, ktorý je dnes globálne 

rešpektovaný. To, čo sa stalo známym ako „škótsky prístup“ k zlepšovaniu, je založené na predpoklade, 

že zariadenia a služby preberajú zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania a prijímajú 

opatrenia na zabezpečenie neustáleho zlepšovania. Dopĺňa to externé hodnotenie vykonávané 

spoločnosťou Education Scotland prostredníctvom inšpekčných a kontrolných aktivít. 

Stredobodom spoločného prístupu Škótska k hodnoteniu kvality je súbor národných ukazovateľov 

kvality (National quality indicators - QIs). Sú navrhnuté tak, aby poskytovateľom umožnili vykonať 
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sebahodnotenie vedúce k zlepšeniu. QIs tiež tvoria rámec používaný inšpektormi na hodnotenie kvality 

poskytovania vzdelávania ako súčasť inšpekcie a kontroly. 

Toto silné zameranie na rozvoj sebahodnotenia doplnené primeranými opatreniami na externú 

kontrolu a preskúmanie bolo určujúcou charakteristikou kvality a zlepšenia škótskeho vzdelávania. 

Tam, kde sebahodnotenie funguje najlepšie, sú zamestnanci všetkých úrovní - učiaci sa, zúčastnené 

strany a partneri - zapojení do hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania, aby pomohli určiť 

silné stránky a priority pre zlepšenie a tieto zistenia sa overujú inšpekciou a kontrolou. Inšpekcie 

a kontroly, resp. preskúmania tiež pomáhajú poskytovateľom identifikovať vysoko efektívne a 

inovatívne postupy a zdieľať ich viac, aby sa z nich ostatní mohli poučiť. 

Sú obdobia, keď inšpekcie a preskúmania identifikujú aj oblasti na zlepšenie, ktoré sa nepodarilo zistiť 

pomocou sebahodnotenia organizácie. Takéto prípady zdôrazňujú význam externej inšpekcie a 

preskúmania, aby sa zabezpečilo, že študenti majú neustále vysokú kvalitu vzdelávania a dosahujú čo 

najlepšie výsledky. 

Ak inšpekcia alebo preskúmanie preukáže, že organizácia neposkytuje dostatočnú kvalitu vzdelávania 

alebo zabezpečenia, inšpektori sa budú naďalej angažovať v zariadeniach alebo službách s cieľom 

zabezpečiť zlepšenia pre deti a mladých ľudí. Inšpektori sa môžu znova pozrieť, aby preskúmali pokrok 

a ak je to vhodné, vykonať ďalšiu inšpekčnú činnosť a o pokroku informovať kľúčové zainteresované 

strany. 

Inšpekčné rámce 

Používajú súbor štandardov na hodnotenie a podávanie správ o kvalite a zlepšovaní škótskeho 

vzdelávania. Normy sú stanovené v sérii „rámcov kvality“. 

Všetky rámce kvality sú zhrnuté do celkového rámca, ktorým je Rámec na hodnotenie kvality služieb 

a organizácií. Tento dokument, známy ako zastrešujúci rámec, popisuje princípy na vysokej úrovni, 

ktoré tvoria základ všetkých našich rámcov kvality. 

Každý rámec obsahuje súbor ukazovateľov kvality (QIs), ktoré inšpektori používajú na dosiahnutie 

profesionálnych hodnotení. Inšpekcie a preskúmania používajú vybrané QIs. Tieto QIs používajú na 

identifikáciu a hlásenie toho, čo funguje dobre, čo je potrebné zlepšiť a príklady vysoko efektívnych 

postupov vedúcich v danom sektore. 

QIs možno klasifikovať pomocou šesťbodovej stupnice, aj keď to nie je vždy potrebné. Ak sa na 

klasifikáciu QIs používa šesťbodová stupnica, používa sa hlavne na účely vnútroštátneho a/alebo 

miestneho porovnávania v mnohých zariadeniach a službách. 
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Hlavné rámce kvality sú: 

▪ Aké dobré je naše skoré učenie a starostlivosť o deti? 

▪ Aká dobrá je naša škola? 

▪ Aká dobrá je naša vysoká škola? 

▪ Aké dobré je vzdelávanie a rozvoj v našej komunite? 

▪ Externé dojednania o kvalite týkajúce sa preskúmania kariérnych informácií a poradenských 

služieb; 

▪ Pokyny pre validované sebahodnotenie - služby pedagogickej psychológie; 

▪ Externé dojednania o kvalite týkajúce sa preskúmania odbornej prípravy;  

▪ Inšpekčné opatrenia pre súkromné vysoké školy a školy anglického jazyka; 

▪ Aká dobrá je naša organizácia v treťom sektore? 

▪ Rámec na hodnotenie toho, ako dobre miestne orgány zlepšujú vzdelávanie, zvyšovanie 

výsledkov a prekonávanie rozdielov vo výsledkoch súvisiacich s chudobou. 

Odvetvové rámce boli vyvinuté v partnerstve so zainteresovanými stranami. Príležitostne sú 

vykonávané aj inšpekcie a kontroly v reakcii na zistené riziká. V takýchto prípadoch môžu vytvoriť 

rámec na mieru, ktorý zohľadní identifikované riziká, vrátane príslušnej sady QIs alebo tém, ktoré sa 

majú uplatniť 

Ako inšpekcia a kontrola podporujú zlepšenie? 

V Škótsku je inšpekcia a preskúmanie rozhodujúcim nástrojom, ktorý podporuje zlepšovanie, ako aj 

poskytovanie vierohodnosti a verejnej zodpovednosti. 

Škótsky prístup na dosiahnutie zlepšenia je založený na poskytovateľoch, ktorí hodnotia svoju vlastnú 

prácu a potom podniknú kroky na naplánovanie potrebných zlepšení. 

Rámce kvality sú navrhnuté tak, aby poskytovateľom umožnili vykonávať sebahodnotenie pomocou 

rovnakého rámca, aký používajú inšpektori na hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania ako 

súčasť kontroly a preskúmania. Tieto rámce kvality sa vyvíjajú v spolupráci so zainteresovanými 

stranami. 

Inšpekcie a kontroly kladú dôraz na skúmanie toho, do akej miery je prevádzka/služba schopná 

sebahodnotenia a vlastného zlepšovania. Inšpekciu začínajú pochopením sebahodnotenia 

poskytovateľa. Spolupracujú so zamestnancami na identifikácii kľúčových tém sebahodnotenia, ktoré 

pomôžu zamerať inšpekčné alebo kontrolné činnosti. Ak poskytovateľ určil prioritu zlepšenia a prijal 

opatrenia na zlepšenie, inšpektori to uznajú a tak overia vlastné hodnotenie poskytovateľa a podporia 
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jeho cestu neustáleho zlepšovania. Na konci kontroly informujú o schopnosti poskytovateľa neustále 

sa zlepšovať. 

Dávajú prednosť podpore zlepšovania prostredníctvom konštruktívneho odborného dialógu. Toto je 

jeden z najcennejších nástrojov na podporu zlepšovania pri práci so zamestnancami počas inšpekcií. 

Poskytovateľ si cení dialóg s inšpektormi, pretože diskusie môžu byť silne zamerané na konkrétne 

miestne záujmy. Cenia si tiež vedomosti, ktoré inšpektori majú o rámcoch kvality, národnej politike a 

praxi pozorovaných v celej krajine. To zvyšuje dôveryhodnosť interakcie. Prostredníctvom odborného 

dialógu inšpektori odporúčajú účinné postupy, z ktorých sa môžu ostatní poučiť a ponúkajú rady 

týkajúce sa zlepšených spôsobov práce. To podporuje zlepšenie a inováciu. 

Dôkazy zhromaždené inšpekciou sú používané na podporu zlepšenia na miestnej a národnej úrovni. Na 

miestnej úrovni inšpekčné tímy zhromažďujú dôkazy a hodnotia, čo funguje dobre a navrhujú oblasti 

na zlepšenie, aby sa podporilo zlepšenie v rámci služby/zariadenia. 

Rozsah inšpekčných aktivít na miestnej úrovni poskytuje jedinečnú dôkazovú základňu vychádzajúcu z 

pozorovania praxe z prvej ruky v celej krajine. Táto dôkazová základňa umožňuje vyvodiť závery o 

silných stránkach a aspektoch rozvoja na národnej úrovni. 

Zistenia z inšpekcie sa používajú na poskytnutie škótskym ministrom a ich úradníkom rady, založené 

na dôkazoch, ktoré im pomôžu informovať o vývoji politiky a povzbudiť zlepšenie v celom škótskom 

vzdelávacom systéme. Zameriavajú sa pritom hlavne na vzdelávanie a výsledky detí a mladých ľudí. 

Inšpektori sledovaním praxe z prvej ruky komentujú implementáciu národnej politiky a programov a 

vplyv implementácie na učenie a úspechy detí a mladých ľudí. V školskom sektore sa dôkazy a stupne 

hodnotenia uplatňujú priamo v základni dôkazov pre národný rámec zlepšovania (NIF).  

Publikovaním inšpekčných zistení sa podporuje kolektívne zapojenie do učenia a zlepšovania. To 

umožňuje spätne sprostredkovať dôkazy, ktoré sa podarilo zhromaždiť o silných stránkach a oblastiach 

pre rozvoj, aby poskytovatelia mohli okrem poskytovania vzdelávania využiť tieto zistenia aj na 

informovanie o ďalších krokoch na zabezpečenie ďalšieho zlepšenia. 

Tieto prístupy k inšpekcii povzbudzujú poskytovateľov k zdieľaniu poznatkov a vzájomnej nadväznosti 

na úspechy. Dosahujú to zdieľaním vynikajúcich a vysoko efektívnych postupov identifikovaných pri 

inšpekcii v širšom rozsahu, aby sa z nich ostatní mohli poučiť. To podporuje kultúru spolupráce v rámci 

a medzi službami/zariadeniami s cieľom podnietiť inovácie a kolektívne zlepšovanie. 

Ak zistia, že kvalita vzdelávania nie je dosť dobrá a že prístup k zlepšovaniu na miestnej úrovni 

nefunguje, podnikajú ďalšie inšpekčné aktivity na podporu poskytovateľov zameraných na zlepšovacie 



   
 

586 
 

oblasti a na zabezpečenie lepších výsledkov pre študentov. Podávajú správy o pokroku, ktorý služba/ 

zariadenie urobilo pri zabezpečovaní zlepšenia. 

Tieto prístupy k inšpekcii využívajú kolektívne odborné znalosti v škótskom vzdelávaní na podporu 

zlepšovania. Inšpektori nie vždy vykonávajú kontroly sami. Vážia si vedomosti, zručnosti a odborné 

znalosti súčasných odborníkov z rôznych sektorov a služieb, takže takmer vo všetkých inšpekčných 

tímoch k nim pribúdajú odborníci z príslušného odvetvia. Títo odborníci sú známi ako pridružení 

hodnotitelia alebo profesionálni spolupracovníci. 

Pridružení hodnotitelia sú takisto súčasťou inšpekčných tímov. Rozvíjajú zručnosti a vedomosti pri 

absolvovaní odbornej prípravy s inšpektormi a spolupráce s nimi. Zbierajú cenné skúsenosti s 

hodnotením praxe pomocou rámcov kvality a pozorovaním praxe v iných častiach Škótska. To pomáha 

budovať ich kapacitu pri hodnotení kvality a zlepšovania vo vzdelávaní, aby ich mohli v maximálnej 

miere využiť na podporu svojej cesty za neustálym zlepšovaním vo svojom vlastnom podniku/službe a 

lokalite. 

Škótska inakosť 

Škótske školstvo začalo koncom 80. rokov úvahami o tom, ako zmeniť tradičnú inšpekciu, ktorá bola 

založená na externom hodnotení škôl a učiteľov, na skúmaní školskej dokumentácie a určitých častí 

vzdelávacieho procesu. Na rozdiel od anglickej inšpekcie (a vyššie spomenutého anglického prístupu) 

Škóti nastúpili cestu, ktorá rezultovala do úplne odlišného pohľadu na inšpekciu. Namiesto tradičnej 

otázky a snahy o odpoveď na to, aká dobrá je škola, región či celá krajina, mala sa inšpekcia zamerať 

na skúmanie snahy o zlepšenie školy. Mala hľadať odpoveď na otázku – Aká dobrá je škola v 

sebahodnotení a následnom korigovaní zistených slabín? Je to možno maličký rozdiel vo vyjadrení a 

takmer slovná hračka, ale pokladáme za potrebné upozorniť na kontrast dvoch nasledujúcich situácií: 

Kladieme si otázku – Aká je vaša škola? 

Kladieme si otázku – Aká je naša škola? 

V tomto kontraste vidíme jadro zmeny, ktorú priniesli Škóti. Prvá otázka sprevádza pohľad zvonka, 

druhá otázka sprevádza pohľad zvnútra. Prvá vyzýva k stručnému hodnotiacemu súdu, druhá pozýva k 

diskusii. Prvá navádza k využitiu kvantitatívnych údajov, druhá k využitiu kvalitatívnych prístupov a k 

skúmaniu javov, ktoré si štatistika nevšíma – kultúra, klíma, atmosféra školy (podľa Škótov – étos školy). 

Bolo by však chybou vidieť rozdiely len v kontraste medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmi. 

Škótska inšpekcia začiatkom 90. rokov pracovala rovnakým spôsobom ako anglická inšpekcia a v 

konečnom dôsledku aj v súčasnosti pracuje s rozsiahlymi štatistickými údajmi merania výkonu žiakov, 

avšak na rozdiel od anglickej inšpekcie už vtedy hľadala eventuality, ako povzbudiť školy v 
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samostatnom hľadaní možností zlepšenia. V roku 1992 sa objavili prvé podporné materiály pre 

sebahodnotenie škôl a prvé opisy kritérií kvality a indikátorov kvality. Už vtedy sa inšpekcia snažila, aby 

si školy uvedomili, že prvým predpokladom skutočného zlepšenia ich práce je dobre pochopiť podstatu 

a ciele svojho snaženia, dobre porozumieť tomu, aké sú príčiny slabých miest. Až na tom všetkom je 

možné založiť svoje úsilie o zlepšenie výkonu. V roku 1996 sa objavila prelomová publikácia Aká dobrá 

je naša škola? Sebahodnotenie použitím výkonových indikátorov. Podľa začiatočných písmen názvu 

tejto publikácie sa vžila skratka HGIOS.30 Po prvej verzii HGIOS nasledovala druhá v roku 2002 a tretia 

v roku 2007. V názve tretej verzie ústrednú otázku príznačne sprevádzajú dve ďalšie otázky – Akí dobrí 

sme teraz? Akí dobrí by sme mohli byť? 

Druhá verzia HGIOS upustila od pôvodného výkonového modelu a namiesto o výkonových 

indikátoroch (performance indicators) hovorí dôsledne o indikátoroch kvality v siedmich kľúčových 

oblastiach práce školy. V týchto siedmich kľúčových oblastiach bolo stanovených spolu 33 indikátorov 

kvality (alebo tiež kritérií kvality), pričom k jednotlivým indikátorom boli priradené témy, ktoré 

indikátory upresňujú. Zároveň boli školy upozorňované, čo si majú pri konkrétnom indikátore všímať. 

Každá téma mala byť hodnotená podľa štvorstupňovej stupnice: 

4 – veľmi dobre, podstatné silné stránky; 

3 – dobre, silné stránky prevažujú nad nedostatkami; 

2 – vyhovujúco, niektoré významné nedostatky; 

1 – neuspokojivo, podstatné nedostatky. 

Keďže rovnakú hodnotiacu stupnicu používala aj škótska inšpekcia, vytvoril sa priestor na dialóg medzi 

školou a inšpekciou. Je prirodzené, že škola pri sebahodnotení a inšpekcia pri externom hodnotení sa 

nemuseli v konkrétnom kritériu kvality na hodnotení zhodnúť. Čím hlbšie sa škola zamýšľala nad 

základnými otázkami sebahodnotenia – Aká dobrá je naša škola? Ako to vieme? Čo urobíme na základe 

našich zistení? – vzhľadom na jednotlivé indikátory, tým lepšie bola pripravená aj na dialóg s inšpekciou 

a s kýmkoľvek, kto sa o prácu školy zaujímal. Možno povedať, že v tom sa skrýva príťažlivosť škótskeho 

modelu aj pre iné krajiny. Tradičné modely externého hodnotenia inšpekciou a viac či menej intuitívne 

úsilie kvalitných riaditeľov škôl o zlepšenie ich výkonu sú veľmi často paralelnými procesmi bez 

prepojenia. Škótska inšpekcia sa zdá byť prvá, ktorá tieto procesy úspešne prepojila a vytvorila 

platformu a nástroje na systémovú a systematickú podporu úsilia o zlepšovanie práce škôl. Zdá sa tiež, 

že škótska cesta je úspešným pokusom o útek z pasce, do ktorej sa obvykle dostávajú pokusy o 

reformovanie organizácií tlakom zhora. Čím väčší je reformný tlak, tým silnejší je odpor, ktorý jej 

zamestnanci kladú, alebo sa stáva skrytá rezistencia voči reforme rafinovanejšou. Škótska cesta je o 
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úsilí navodiť v školách kultúru spolupráce a dôvery, ale nie iba tam, tiež rovnako aj v regionálnom 

kontexte – v práci regionálnej školskej samosprávy. Nielen škola, ale i regionálna samospráva majú 

prechádzať sebahodnotením. A úprimní riaditelia a učitelia by asi povedali, že aj každý pedagogický 

zamestnanec osobne. Možno práve snahy o úprimnosť a partnerské vzťahy, využívanie inštitútu tzv. 

kritického priateľa na nekonfliktnú kritiku a poradenstvo, preferovanie mäkkých nástrojov pred 

direktívnym tvrdým štýlom anglickej administratívy viedli napokon k úspechu škótskej cesty vo Veľkej 

Británii, ale aj v iných krajinách. Ak sa prv hovorilo o unikátnej škótskej ceste, boli k tomu dva dôvody. 

Tým prvým je fakt, že zmeny v škótskej inšpekcii, vo vzdelávacej politike a v reakciách škôl na výzvy 

sebahodnotenia sú dlhodobým procesom kultúrneho a sociálneho vývoja. Je preto potrebné 

pripomínať, že sotva je možné očakávať pri pokusoch o využitie škótskych skúseností jednoduchú 

implementáciu a skokovú zmenu bez absolvovania dlhej cesty vlastného vývoja. Ten druhý dôvod je 

prozaický. Tretia verzia HGIOS je súčasťou širšieho dokumentu Cesta k excelenosti (Journey to 

Excellence). Cesta k excelentnosti je vyzretým dokumentom, ktorého jednotlivé časti inšpekcia 

postupne zverejnila v rokoch 2006 až 2008. Zároveň je ucelenou politikou zameranou na zlepšovanie 

kvality škôl a svojím spôsobom aj inovačným hnutím so špecializovanou internetovou stránkou 

akumulujúcou podporné materiály a skúsenosti tých, ktorí na ceste k excelentnosti úspešne napredujú. 

Dokument obsahuje aj revidovaný materiál Dieťa v centre pozornosti (The Child at the Centre), ktorý 

sa tiež zaoberá sebahodnotením a je zameraný na prácu s deťmi predškolského veku. V tretej verzii 

HGIOS boli prepracované aj indikátory kvality. Na rozdiel od predchádzajúcej, ktorej používanie sa 

skončilo januárom 2008, je v novej verzii 30 indikátorov. Sú pozorne štruktúrované do tzv. rámca 

kvality, ktorý rozlišuje tri okruhy. Okruhom sú priradené otázky (spolu 5) a ku každej otázke kľúčové 

oblasti (celkom 9) s indikátormi (celkom 30 indikátorov). Prvému okruhu Úspechy a výkony 

zodpovedajú otázky – Aké výsledky sme dosiahli? Ako sa nám darí napĺňať potreby našej školskej 

komunity? Druhému okruhu Práca a život v škole zodpovedajú otázky – Ako dobré sú výchova a 

vzdelávanie, ktoré poskytujeme? Aký dobrý je náš manažment? Tretiemu okruhu Vízia a líderstvo 

zodpovedá otázka – Aké dobré je naše líderstvo? Pôvodnú štvorstupňovú hodnotiacu škálu nahradila 

šesťstupňová s hodnotením od 1 (neuspokojivo) po 6 (excelentne). Bolo by nevhodným zúžením 

problematiky hovoriť pri tretej verzii HGIOS len o indikátoroch kvality, avšak vo vyššie uvedenom sa 

nachádza vysvetlenie zásadných princípov sebahodnotenia, ktoré je hlavným predmetom skúmania 

a taktiež je možné vidieť ako premyslene a rozsiahlo podporuje vláda a samospráva školy v 

sebahodnotení. V Škótsku, kde vládne inštitúcie nielenže spracovali dokumenty (a videá) k národnému 

programu zvyšovania kvality Cesta k excelentnosti, ale ponúkajú záujemcom o sebahodnotenie aj 

bohaté úložisko zaujímavých materiálov a permanentnú podporu. Balíček profesionálneho rastu pre 

záujemcov ponúka prehliadku so sprievodným komentárom (guided tour ) po zdrojoch na webe 

a oboznámenie sa s úspešnými príkladmi z praxe. Je charakteristické pre filozofiu, étos a pátos škótskej 
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cesty, že na úvod publikácie autori uviedli citát Ana¨ıs Nin – Nevidíme veci také, aké sú, ale také, akí 

sme my, a že sa obracajú na čitateľa ako na reflexívneho praktika. Prvé vety materiálu hovoria: 

Nasledovné aktivity sú navrhnuté tak, aby vám pomohli stať sa ešte viac reflexívnym praktikom, aby 

ste zvážili plný rozsah toho, ako uvažovať o práci v triede ako jednotlivec, z pohľadu skupiny (napr. 

predmetová komisia) a z pohľadu celej školy. Táto pomôcka bude od vás požadovať, aby ste sa 

zamýšľali nad tým, aké máte pocity z aktuálnej výzvy, ako využívate poznatky z vyhodnotenia svojej 

predchádzajúcej práce na jej zlepšenie. Bude vás povzbudzovať, aby ste čerpali na nastoľovaní dôvery 

v spolupráci s kolegami. Pomôže vám uvažovať nad tým, ako môžu reflexívne postupy zlepšiť učenie sa 

žiakov a pomôcť im, aby sa stali úspešnými učiacimi sa jedincami, ktorí veria vo svoje sily, aby sa stali 

zodpovednými občanmi a účinnými prispievateľmi k rozvoju spoločnosti. z názorov iných, aby ste 

vyhľadávali príklady dobrých skúseností, aby ste pracovali. 

5.4.4 Švédsko  

 Existencia systému hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúcií 

Proces hodnotenia kvality škôl má v krajine na starosti Národná agentúra pre vzdelávanie (ďalej len 

„NAE“) a Švédsky Inšpektorát škôl, ktorý funguje ako štátny orgán od októbra 2008. Inšpektorát je 

poverený troma hlavnými oblasťami, za ktoré je zodpovedný: 

▪ inšpekcie vzdelávacích inštitúcií, 

▪ vyšetrovanie sťažností, 

▪ schvaľovanie žiadostí o založenie súkromných škôl. 

Za roky pôsobenia Inšpektorátu boli vyvinuté nové prístupy ku školskej inšpekcii a taktiež nové metódy 

a procedúry. Hlavným cieľom aktivít Inšpektorátu je zaistiť právo všetkých detí a študentov na 

vzdelanie v bezpečnom prostredí. Švédsky Inšpektorát škôl taktiež ovplyvňuje školstvo v krajine cez 

nástroje samotnej inšpekcie s úmyslom zlepšenia celého systému školstva v krajine. 

Švédsky Inšpektorát škôl sa spolieha na štyri základné nástroje inšpekcie: 

▪ dohliadanie – ide o proces, ktorý pokrýva všetky školy v krajine podľa harmonogramu a jeho 

trvanie má 4 až 5 rokov, 

▪ tematické hodnotenie kvality – sústreďuje sa na problémy kvality vo vzdelávaní, 

▪ vyšetrovanie sťažností zo strany študentov alebo rodičov študentov, 

▪ skúmanie žiadostí o založenie súkromných škôl. 
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Samotný proces inšpekcie je rôzny. Pri školách, ktorých funkčnosť je overiteľná z voľne dostupných 

zdrojov a v minulosti sa pri inšpekcii nezistilo žiadne vážne pochybenie, sa vykonáva tzv. základná 

inšpekcia. V školách, v ktorých sa objavujú neistoty v procese vzdelávania, je vykonávaná tzv. širšia 

inšpekcia. Medzi tieto neistoty patria napríklad: zlé známky študentov pri celonárodných testoch, 

pozorovania zlých praktík v predchádzajúcich inšpekciách, sťažnosti, či odpovede na dotazník zo strany 

študentov, rodičov a učiteľov. 

 Autoevalvácia 

Proces kvalitatívneho sebahodnotenia škôl vo Švédsku je dôležitým komponentom systému 

hodnotenia škôl. Už od 90. rokov 20. storočia sú školy a kraje zodpovedné za produkciu ročného 

kvalitatívneho reportu s cieľom informovať verejnosť o fungovaní škôl. Príprava na tvorbu týchto 

reportov zahŕňa otvorenú diskusiu s učiteľským zborom, pomocným personálom na školách, 

študentami a rodičmi študentov. Hlavným cieľom je jednoducho vylepšiť vzdelávací proces na danej 

škole. Kľúčovou funkciou týchto reportov je najmä sledovanie postupných zlepšení na školách. 

Metódy hodnotenia 

Medzi používané metódy hodnotenia škôl vo Švédsku patria: 

▪ Online dotazník BRUK – jeho meno je akronym pre stanovanie, reflexiu, ohodnotenie a kvalitu. 

Ide o dotazník umiestnený na webe NAE, ktorý umožňuje školám identifikovať ich silné a slabé 

stránky. 

▪ Vyvážená výsledková listina – ang. Balanced scorecard, ide o nástroj strategického manažmentu 

na meranie výkonnosti. 

▪ Qualis – tzv. váha kvality alebo schodisko kvality. Tento nástroj bol vyvinutý súkromnou 

konzultačnou spoločnosťou a umožňuje školám nastavovať ciele tak, aby ich spĺňaním dosiahli 

vyššiu úroveň organizovanosti. 

▪ Skolindikator – ide o nástroj analýzy pre „biznisový“ vývoj škôl. Poskytuje nielen podklad pri 

rozhodovaní, ale aj spôsob, ako vytvoriť pravdivý obraz súčasnej situácie školy. 

▪ PESOK – nástroj diagnózy, ktorý bol vyvinutý Štokholmskou Univerzitou. Používaný je nielen 

školami, ale aj municipalitami pri hodnotení škôl. 
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 Externé hodnotenie 

Proces hodnotenia vzdelávacích inštitúcií sa začína vyplnením dotazníka, ktorý Inšpektorát posiela pred 

fyzickou návštevou školy dvoma inšpektormi. Dotazník vypĺňa jednak samotné vedenie školy, a jednak 

zodpovedná autorita za školu, čo teda môže byť napríklad municipalita. Inšpektori sa pri procese 

hodnotenia opierajú o materiály vo forme štatistík, kvalitatívnych reportov, predchádzajúcich 

rozhodnutí vedenia školy. Cieľom tejto inšpekcie je zhodnotenie úrovne rozhodovania riadiacej 

autority školy a identifikácia všetkých nedostatkov.  

Pri väčších inšpekciách, ktoré sa napríklad týkajú celých krajov, sú vypočuté názory školských lídrov, 

vyučujúcich, školských sestričiek, ale taktiež žiakov a miestnych politikov. Cieľom je získať informácie o 

školských aktivitách popísaných na základe čo najväčšieho počtu zdrojov.  

Na konci inšpekčného procesu podajú inšpektori spätnú väzbu riaditeľovi školy ústnym podaním. O 

niekoľko týždňov na to sú výsledky publikované v reporte, ktorý je k dispozícii pre školy. Riaditelia školy 

a vedúce orgány školy majú možnosť sa k týmto výsledkom vyjadriť. Inšpektorát následne vyzve danú 

školu na odstránenie nedostatkov neformálnym spôsobom. Pokiaľ však škola dané nedostatky 

neodstráni a nepodnikne kroky na ich odstránenie, Švédsky Inšpektorát škôl má právo štátnym školám 

udeliť sankcie a súkromným školám pozastaviť ich činnosť.  

Kritériá hodnotenia 

Hodnotenie škôl vo Švédsku spočíva v hodnotení niekoľkých komponentov, ktoré boli postupne 

upravované počas obdobia desiatok rokov. Hodnotené kritériá sú aj kvalitatívneho aj kvantitatívneho 

charakteru, a pokrývajú rôzne aspekty školského života a výkonnosti vzdelania. Kritériá pozostávajú zo 

štyroch hlavných pilierov: 

▪ Výsledky národných testovaní žiakov agregovaných na úrovni škôl a krajov (Švédsko je jednou z 

krajín, kde je publikácia výsledkov rôznych škôl povinná a organizovaná, čo krajine umožňuje 

efektívne porovnávať školy;  

▪ Národné a krajské školské inšpekcie; 

▪ Pravidelné, systematické, nepravidelné školské a krajské dotazníky pre rodičov a žiakov; 

▪ Kvalitatívne krajské a školské sebahodnotenie a taktiež zdokumentovaný proces zlepšovania 

škôl. 
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 Publikovanie výsledkov 

Národná agentúra pre vzdelávanie vybudovala dve databázy SALSA a SIRIS, ktoré obsahujú dáta za 

každú školu v krajine, z toho väčšina dát je verejne dostupných. Každá škola je pravidelne a často 

hodnotená, čo redukuje riziko výskytu slabo-výkonnej školy. Tieto databázy využívajú napríklad rodičia 

školákov pri výbere vhodnej školy pre mladistvého, kariérni poradcovia, vyučujúci a teda takmer všetci 

občania vo Švédsku. 

5.4.5 Wales  

 Autoevalvácia 

Sebahodnotenie škôl je vo Walse vnímané ako kľúčový faktor spolupráce škôl a inšpekcie na zlepšení 

výsledkov žiakov. Vo Walese sebahodnotenie škôl podporuje štátna správa, samospráva a najmä 

inšpekcia. Takisto ide o nosný prvok samostatného úsilia školy o zvýšenie účinnosti svojej práce, ale aj 

vlastnej inšpekcie vykonávanej Estynom.  

Vo Walese je sebahodnotenie škôl silne zakorenené a mnohé školy už majú v sebahodnotení vlastnú 

tradíciu.    

Metódy hodnotenia 

Na rozdiel od situácie na Slovensku je však inšpekcia vykonávaná aj na regionálnej úrovni. Pri hodnotení 

práce regionálnych úradov, ktoré sú zodpovedné za vzdelávanie, používa klasifikačnú stupnicu 

podobnú školskému známkovaniu. Pri hodnotení aktuálneho výkonu sú kladené štyri otázky:  

1. Aké účinné je strategické plánovanie v regióne?  

2. Aké účinné sú služby poskytované v regióne?  

3. Aké účinné je líderstvo a riadenie (zodpovedných regionálnych úradníkov)?  

4. Ako kvalitne lídri a manažéri monitorujú, vyhodnocujú a zlepšujú služby v regióne?  

Tieto štyri otázky sú kladené v piatich oblastiach: 

1. Strategické riadenie;  

2. Podpora sociálnej inklúzie a životnej - fyzickej a psychickej - pohody; 
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3. Dodatočné vzdelávacie potreby;  

4. Prístup ku vzdelaniu a organizácia škôl; 

5. Podporné služby. 

Ku každej otázke následne prideľuje známku.  

Okrem aktuálneho výkonu hodnotí inšpekcia aj potenciál na zlepšenie jeho výkonu. Región teda 

dostáva v akomsi vysvedčení desať výsledných známok, explicitne dve známky za každú oblasť, pričom 

jedna je zameraná na hodnotenie aktuálneho stavu a druhá hodnotí výhľad.  

V kontexte waleskej politiky a podľa britskej terminológie je inšpekčná správa - správou o kvalite 

vzdelávacích služieb zabezpečovaných na lokálnej/miestnej úrovni. Toto hodnotenie sa dá predstaviť 

takto:  

1 – vynikajúce;  

2 – dobré výsledky, bez podstatných nedostatkov;  

3 – dobré výsledky prevažujú nad nedostatkami; 

 4 – nedostatky v dôležitých otázkach.  

V súlade s britským nazeraním na prácu úradov ako na služby zákazníkom sa i v súvislosti s organizáciou 

školstva a zabezpečovaním vzdelávania hovorí o službe. Používaný je termín wellbeing, ktorý v 

preklade znamená stav fyzickej a psychickej pohody. Na hodnotenie výhľadu sa používa opäť 

známkovacia stupnica:  

1 - dobrý výhľad, niektoré zlepšenia sa už prejavujú;  

2 - dobrý výhľad, bez vážnych prekážok;  

3 - čiastkovo dobrý výhľad, ale prekážky v závažných veciach;  

4 - veľa závažných prekážok zlepšenia.  
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Národné testy – systém používaný v Spojenom kráľovstve. Bol zavedený pre skvalitnenie vzdelávacích 

výsledkov, informovanie rodičov o výbere školy a zvýšenie školskej zodpovednosti. I keď boli formálne 

testy na začiatku veľmi dôležitým prvkom, systém sa neustále vyvíjal a súčasné procedúry závisia 

výlučne od hodnotenia učiteľov vo Walese74.[7] 

Vo Walese sú  výsledky  akéhokoľvek  sebahodnotenia  školy v materiáloch, ktoré  sa  berú  do úvahy 

pri školských  inšpekciách. Zároveň  ich využívajú  aj  miestne  školské správy, keď monitorujú  výkon 

každej školy ako aj dodržiavanie  právnych noriem. Tieto školské správy  úzko spolupracujú so školami 

a  proces sebahodnotenia v nich priamo podporujú. Od škôl sa zase očakáva, že budú  využívať širokú  

škálu  štandardov a objektívnych kritérií, ktoré  sú  zostavované na centrálnej a lokálnej úrovni s cieľom 

podporiť školy v procese autoevalvácie.   

Kritériá hodnotenia 

Inšpekčná správa takisto súhrnne informuje o výsledkoch hodnotenia žiakov v časových radoch, najmä 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Uvádzajú sa údaje o tzv. národnom testovaní (National 

Curriculum Assessment) 7, 11 a 14-ročných žiakov, obvykle pomocou tzv. ukazovateľa výkonu v 

dôležitých predmetoch (Core Subject Indicators), ktorý v súhrne vyjadruje výkonnosť žiakov v 

predmetoch matematika, prírodné vedy a prvý jazyk (angličtina alebo waleština) uvedením percenta 

žiakov, ktorí dosiahli požadovanú, vopred stanovenú úroveň. Inšpekčná správa obsahuje aj porovnanie 

výslednej úspešnosti škôl z regiónu ako celku a aj hodnotenia jednotlivých škôl pri získaní tzv. 

kvalifikácie GCSE.  

Estyn vykonáva pravidelnú inšpekciu škôl (s plánovanou periódou 6 rokov) na základe inšpekčného 

rámca – CIF 14 (Common Inspection Framework). Je v nej zhrnuté to, čo sa pokladá z pohľadu štátu a 

inšpekcie za kľúčové a čo je formulované ako tzv. indikátory kvality. Indikátory kvality sa týkajú troch 

oblastí:  

▪ (vzdelávacie) výsledky,  

▪ zabezpečenie podmienok vzdelávania, 

▪  líderstvo a riadenie. 

 
 

74 https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/VANTUCH(1).pdf 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tandardizovan%C3%A9_testovanie#cite_note-7
https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/VANTUCH(1).pdf
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 Externé hodnotenie 

Externé hodnotenie školy sa uskutočňuje v 26 európskych štátoch v 31 vzdelávacích systémoch. 

Externé hodnotenie je zamerané na školy ako subjekty, ktoré si kladie za cieľ venovať im pozornosť a 

zlepšiť ich kvalitu.  

Waleská inšpekcia Estyn ponúka množstvo informácií pre žiakov, rodičov, učiteľov a inšpektorov.   

Estyn je inšpektorátom vzdelávania a odbornej prípravy pre Wales. Jeho víziou je zlepšiť kvalitu 

vzdelávania a odbornej prípravy a výsledky pre všetkých študentov vo Walese. Podporuje 

poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy pri rozvíjaní kultúry zdokonaľovania sa a učenia sa 

prostredníctvom rád, inšpekcií a budovania kapacít. 

Kritériá externého hodnotenia 

Väčšinou externé hodnotenie škôl hodnotí širokú škálu aktivít školy – vzdelávacie a manažérske úlohy, 

výsledky žiakov, kvalitu vyučovania a súlad s nariadeniami. 

Hodnotiteľ  

Externé hodnotenia uskutočňujú hodnotitelia priamo nezapojení do školských aktivít. 

Účasť zainteresovaných osôb počas hodnotenia školy odporúčajú Európsky parlament a Rada. V 

odporúčaní o „Európskej spolupráci v hodnotení kvality školského vzdelávania“, Parlament a Rada 

podporujú spoločnú zodpovednosť za skvalitňovanie škôl, a to za účasti zamestnancov škôl, rodičov, 

žiakov i členov miestnej komunity. 

Publikovanie výsledkov 

Nápravné opatrenia sú najbežnejšie výsledky externého hodnotenia školy. Výsledky externého 

hodnotenia školy môžu byť začlenené do troch rozsiahlych kategórií: nápravné opatrenia, disciplinárne 

opatrenia a činnosti zlepšujúce imidž školy. Ich cieľom je upozorniť na zistené nedostatky alebo 

nedodržiavanie predpisov. V niektorých systémoch, ak nápravné opatrenia nesplnia svoj cieľ, školské 

inštitúcie využívajú disciplinárne opatrenia, ktoré môžu byť zamerané na samotnú školu, alebo 

zriedkavejšie na konkrétnu osobu. Vo Walese vo vzdelávacích systémoch externí hodnotitelia zvyknú 

nielen hľadať nedostatky vo výkonnosti školy, ale tiež zistiť silné a dobré stránky a zviditeľniť ich širšej 
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školskej komunite. Tento prístup zlepšenia imidžu školy podporuje kultúru a pozitívnu spätnú väzbu, 

zviditeľnenie toho, čo funguje a čo môže iniciovať mechanizmus učenia sa od rovesníkov s pozitívnymi 

vplyvmi na celý vzdelávací systém75.[2] 

Komplexný výstup z interného a externého hodnotenia je výročná Správa o výkone  a hodnotení, ktorú  

dostane každá škola.  Táto správa obsahuje údaje o výkone školy, ako aj závery inšpektorov, ktoré sa 

dajú porovnať s údajmi z ostatných škôl, ako aj so školami, ktoré navštevujú žiaci s podobným zložením. 

5.5 Podpora spolupráce a mobility z  medzinárodnej spolupráce  

5.5.1 FEMALE  

Iniciatíva FEMALE, ktorej koordinátorom je spoločnosť TREXIMA Bratislava, je strategickým 

partnerstvom v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom je podpora návratu rodičov po rodičovskej 

dovolenke na trh práce. Vo väčšine štátov strednej a východnej Európy štatistiky poukazujú na výrazný 

rozdiel medzi zamestnanosťou žien a zamestnanosťou matiek, ktoré sa v porovnaní s bezdetnými 

ženami častejšie ocitajú mimo trhu práce. Tento problém sa týka najmä zamestnanosti matiek veľmi 

malých detí. Čím dlhšie je matka doma s dieťaťom, tým je jej návrat do práce náročnejší. V priebehu 

rokov, keď je matka doma, stráca pracovné návyky, prehľad o možnostiach na trhu práce, spravidla má 

ťažkosti so zosúladením rodinného a pracovného života, často jej chýbajú nové zručnosti potrebné pre 

trh práce. Väčšina žien považuje návrat do pracovného pomeru po materskej dovolenke za veľmi 

dôležitý, ale pracovné možnosti pre ženy s malými deťmi sú značne obmedzené. Zamestnávatelia nie 

sú dostatočne flexibilní, často majú predsudky, chýbajú najmä pracovné miesta na skrátené úväzky. 

Prvotná analýza situácie v partnerských krajinách – Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nórsko, 

Slovenská republika – ukázala, že s podobnými problémami sa musia vo väčšej či menšej miere 

zaoberať vo všetkých krajinách. Avšak v krajinách západnej Európy, konkrétne v Holandsku a v Nórsku, 

je situácia priaznivejšia, zamestnávatelia sú flexibilnejší a prácu na skrátený úväzok ponúka väčšina 

firiem. Spoločným znakom však je, že bez ohľadu na geografickú príslušnosť je potrebné rozvíjať 

povedomie, zručnosti a sebavedomie žien po rodičovskej dovolenke v súlade s aktuálnymi, stále sa 

meniacimi požiadavkami trhu práce.  

 
 

75 http://publications.europa.eu/resource/cellar/a7fb261f-2351-453d-98f8-fc30284b9915.0014.01/DOC_1 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sk%2DSK&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Ftreximask.sharepoint.com%2Fsites%2Fsri%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3ef16e978f9843f2b9fe91bc17fd399c&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=A714959F-F0AD-B000-A582-2F3C93C755D0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1607376679172&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9096cd2a-43b7-4737-9376-892b1d9e55bc&usid=9096cd2a-43b7-4737-9376-892b1d9e55bc&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a7fb261f-2351-453d-98f8-fc30284b9915.0014.01/DOC_1
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Jedným z výstupov iniciatívy je tak v danom kontexte prehľadová štúdia (tzv. scoping review), ktorej 

závery a odporúčania vychádzajú z porovnania relevantných legislatívnych a politických dokumentov 

EÚ, informácií o situácii v piatich európskych krajinách a zo zdrojov obsiahnutých v renomovaných 

databázach textov vedeckých časopisov z oblasti spoločenských a humanitných vied. Súhrn týchto 

údajov predstavuje rámcový prieskum danej problematiky a zároveň tvorí podklad na vypracovanie 

obsahovej štruktúry e-learningovej platformy tvoriacej samostatný produkt. 

Zámerom je v súlade s vyššie uvedeným rozvíjanie zamestnateľnosti a kompetencií rodičov na/po 

rodičovskej dovolenke formou inovatívneho kombinovaného vzdelávania (tzv. blended-learning). 

Kombinované vzdelávanie umožňuje získanie relevantných poznatkov a nových zručností, ktoré sú 

potrebné pri uplatnení sa na trhu práce v podmienkach 21. storočia. Zároveň cieľom je poskytnúť aj 

informácie o rôznych nových pracovných možnostiach a formách práce. Rodičia na/po rodičovskej 

dovolenke sú v rámci projektových aktivít motivovaní, aby rozmýšľali kreatívne a zapojili sa do tvorby 

obsahu vzdelávacieho programu podľa vlastných potrieb. Cieľom je, aby nadobudli potrebné 

schopnosti a bolo podporené také ich uvažovanie, ktoré im umožní kariérny rozvoj a návrat na trh 

práce. 

Podporuje sa tiež zavedenie nových inovatívnych postupov v digitálnej ére, a to prostredníctvom 

tvorby e-learningových materiálov, podpory foriem dištančného vzdelávania a rozvoja komunikačných 

tematických platforiem. 

5.5.2 EVTA  

Európska asociácia odborného vzdelávania - EVTA je popredná európska sieťová organizácia v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy, ktorá predstavuje poskytovateľov odborného vzdelávania 

a prípravy (ďalej len OVP) v celej Európe. EVTA je Európska sieť, ktorá podporuje svojich členov v ich 

príslušných odpovediach na výzvy rastu, konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti v oblasti 

celoživotného vzdelávania. Sieť združuje odborníkov v oblasti mobility, stratégií a jazykov 

celoživotného vzdelávania.  

EVTA, ktorá bola založená v Belgicku v roku 1998 ako medzinárodná nezisková asociácia (AISBL), je 

výsledkom spolupráce medzi poskytovateľmi OVP z rôznych krajín EÚ v rámci projektu 

Euroqualification. Značka kvality OVP pre centrá excelentnosti je podporovaná programom Erasmus + 

a je založená na šírení spoločného štandardu excelentnosti a na analýze sociálnej prospešnosti OVP. 
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Prioritami EVTY sú: 

▪ Vzdelávanie; 

▪ Zamestnanosť; 

▪ Inovácie; 

▪ Podnikanie. 

V poslednom desaťročí sa z organizácie EVTA stala dôležitá zúčastnená strana v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy a rozvoja ľudského kapitálu, ktorá sa zúčastňuje na rôznych kooperačných 

projektoch, poskytuje podporu svojim členským organizáciám a zabezpečuje plnenie ich potrieb a 

očakávaní. 

Zameriava sa na rozvoj OVP v súlade so Stratégiou Európa 2020 prostredníctvom: 

▪ zvyšovania kvality OVP, 

▪ podpory spolupráce medzi poskytovateľmi / podnikmi v oblasti odborného vzdelávania a 

prípravy, 

▪ poskytovania osobitných odborných znalostí, 

▪ šírenia prístupu OVP založeného na práci, 

▪ spolupráce v európskom dialógu zahŕňajúcom inštitúcie, zainteresované strany, sociálnych 

partnerov a poskytovateľov odbornej prípravy. 

EVTA má osobitné odborné znalosti v týchto oblastiach: proces reštrukturalizácie v podnikoch, prístupy 

založené na výsledkoch vzdelávania, pracovné vzdelávanie, internacionalizácia v odbornom vzdelávaní 

a príprave, mobilita a používanie a implementácia európskych referenčných nástrojov (ECVET, EQF, 

EQAVET, EUropass, NFIL) a ďalších. 

MISIA 

EVTA pracuje na uľahčení vzťahov medzi zúčastnenými stranami v oblasti odborného vzdelávania a 

prípravy, aby im umožnila zdieľať vedomosti a postupy týkajúce sa formovania odbornej prípravy pre 

budúcnosť. 

VÍZIA 
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EVTA predpokladá predvídavý ekosystém, ktorý zahŕňa nové zručnosti, nové pracovné miesta a 

celkovo nové OVP. Platforma verí, že: 

▪ vzdelávanie by nemalo byť obmedzené na formálne vzdelávanie, ale integruje neformálne a 

neformálne vzdelávanie. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie o tom, že celoživotné vzdelávanie by 

malo zahŕňať širokú škálu vzdelávacích nastavení a vytvoriť väčšiu komplementaritu a kontinuitu 

medzi formálnym, neformálnym a informálnym učením; 

▪ vzdelávanie je kľúčom k podpore rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva; 

▪ ciele vzdelávania a odbornej prípravy by sa nemali opísať len z hľadiska zamestnateľnosti alebo 

hospodárskeho rastu, ale aj ako rámca pre osobný rozvoj. 

ŠTRUKTÚRA 

Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom EVTA, zatiaľ čo Správna rada je strategickým 

orgánom a Sekretariát zabezpečuje každodenné riadenie združenia. 

Práve Valné zhromaždenie je orgán, v ktorom má zastúpenie aj Realizačný tím SRI spoločnosti TREXIMA 

Bratislava, spol. s r. o. Za spoločnosť Trexima bola delegovaná Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka 

Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Ostatné Valné zhromaždenie sa vzhľadom na 

aktuálnu situáciu spojenú s koronakrízou uskutočnilo ešte v minulom roku a to 13. 12. 2020. 

Slávnostne ho otvoril Giorgio Sbrissa (EVTA President). Po jeho príhovore nasledovala rekapitulácia 

aktivít a udalostí, ktoré sa počas roka konali pod záštitou EVTA. Zhrnutie spomínaných udalostí 

pripravili Monica Verzola, Marc Cloostermans a Diana Kozákova (EVTA Board Members). S pracovným 

plánom EVTA na rok 2020 vystúpila Giulia Meschino (EVTA Coordinator). V rámci tzv. EVTA Network 

Performance, Anne Tangy (EVTA Coopted Member) vysvetlila všetkým prítomným princíp vzájomnej 

spolupráce, pri ktorej boli EVTA Board Members rozdelení do dvoch skupín, za účelom užšieho a 

vzájomnejšieho brainstormingu k zodpovedaniu najväčších výziev, pred ktorými EVTA v súčasnosti 

stojí. Nasledovala projektová manažérka projektu SOLITY, Silvia Genero (SOLITY project manager), 

ktorá odprezentovala projekt SOLITY a jeho význam z hľadiska odborného vzdelávania a prípravy.  

V závere rokovania Rob Versteeg (EVTA Treasurer) predstavil ročné zúčtovanie a zároveň aj návrh 

rozpočtu na nasledujúci rok.  
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5.5.3 INTRO  

Cieľom iniciatívy INTRO „Introduction to Digital Learning“ je vytvoriť inovatívne kurzy pre učiteľov 

a školiteľov zamerané na zvyšovanie ich kompetencií v oblasti digitálneho vzdelávania. Zámerom 

iniciatívy je vytvoriť učebné materiály „ako učiť“ a „ako sa učiť“ prostredníctvom digitálnych nástrojov 

a otestovať tieto materiály pomocou sociálnych sietí. Na aktivite participujú vzdelávacie organizácie z 

Francúzska, Poľska (súkromné vzdelávacie firmy), Portugalska (univerzita) a Slovenskej republiky 

(TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.). Spoločným menovateľom aktivít všetkých partnerských organizácií 

je rozvoj, resp. poskytovanie inovatívnych zdrojov a metodík podporujúcich tvorbu inovatívnych 

vzdelávacích programov. 

Sektor odborného vzdelávania a prípravy hrá vedúcu úlohu pri príprave na požiadavky trhu práce. 

V súčasnom období čelí veľkým výzvam v oblasti modernizácie a prechodu do digitálneho priestoru. 

Využívanie digitálnych nástrojov však predpokladá znalosť digitálnych zručností. Podľa Európskej 

komisie takmer polovica Európanov (45%) nemá základné digitálne zručnosti, ako je základná emailová 

komunikácia či inštalácia nových aplikácií.  

Cieľovou skupinou sú práve preto učitelia a školitelia s malými zručnosťami a znalosťami v oblasti 

digitálneho vzdelávania. Základným kameňom úspechu modernizácie vzdelávacieho sektora je 

sústrediť sa na implementáciu užitočných a realistických riešení, ktoré pomôžu pedagógom rozvíjať a 

zvyšovať ich vlastné digitálne zručnosti a vedomosti a rovnako motivujú ich záujem vytvárať digitálne 

materiály a modernizovať ich metódy odbornej prípravy.  

Ako systém riadenia vzdelávania (Learning Management System) využíva iniciatíva INTRO v prvom rade 

bežné digitálne nástroje, ako sú sociálne siete. Sociálne siete poskytujú bezplatné a používateľsky 

dobre známe prostredie, ktoré umožňuje nielen jednoduché zdieľanie obsahu, ale rovnako ponúkajú 

priestor na vytvorenie online komunitu učiteľov a školiteľov. 

V prvotnej fáze bude vytvorená projektová Facebook stránka, ktorá bude slúžiť ako platforma na 

zdieľanie obsahu. S cieľom nielen naučiť, ale aj motivovať učiteľov pracovať s digitálnym obsahom 

bude projektovým tímom vytvorené digitálne školenie „Naučiť sa učiť pomocou digitálnych nástrojov“ 

v piatich jazykoch, a to v slovenčine, angličtine, francúzštine, poľštine a portugalčine. Pozostávať bude 

z edukačných videí, podcastov, textov a materiálov na sebahodnotenie, ktoré pomôžu prispôsobiť a 

integrovať digitálne nástroje do každodennej výučby. Očakávaným výsledkom projektu je vytvorenie 

základne digitálnej komunity učiteľov a školiteľov, ochotných pokračovať vo výmene osvedčených 
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postupov a materiálov prostredníctvom projektovej Facebook stránky. Vzdelávacie materiály a 

metodika INTRO budú k dispozícii bezplatne s možnosťou ich kontinuálneho využívania v školách alebo 

organizáciách. 

Východiskom je identifikácia príkladov dobrej praxe z medzinárodného prostredia. Členovia tímu 

Trexima si pre potreby iniciatívy zvolili príklady uvedené v tabuľke č. 3.  

 

 Príklady dobrej praxe 

1 Učiteľ 21 

Lifestarter vytvára príležitosti pre celoživotné 

a neformálne vzdelávanie. Program teacher21 

je kurz získavania digitálnych zručností pre 

učiteľov základných a stredných škôl. Cieľom 

tohto kurzu je zvýšiť digitálnu gramotnosť 

učiteľov a pomôcť im zistiť, ako môžu 

pomocou technológie dosiahnuť, aby ich 

výučba bola kreatívna. 

 

Slovenská republika 

2 Dávid Králik 

„Aj jeden človek môže pomôcť tisícom 

učiteľov!“  

Dávid Králik berie mentoring a couching ako 

celoživotné poslanie. V súčasnej dobe sa vo 

svojej práci sústreďuje na nutnosť zlepšovania 

digitálnych zručností. Vo svojich aktivitách sa 

zameriava na osvetu využívania jednoduchých 

digitálnych nástrojov v každodennej práci 

pedagógov, ktorých učí ako tvoriť zaujímavé 

výučbové hry. Prostredníctvom videonávodov 

pomáha učiteľom s výberom aplikácií 

a zapojením kreativity do dištančného 

vzdelávania.  

Slovenská republika 
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3 
IT Akadémia (IT 

Academy) 

Hlavným cieľom národného projektu IT 

akadémia je vytvoriť model inovatívneho 

vzdelávania vedy a techniky. Inovácia v rámci 

školských vzdelávacích programov bude 

zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a 

foriem výučby matematiky, informatiky, 

prírodných vied a odborných predmetov 

implementáciou nástrojov IKT a moderného 

prístupu ku vzdelávaniu. 

 

Slovenská republika 

4 Profil Učiteľ 21 

Profil Učiteľ 21 je online aplikácia, ktorá slúži 

na mapovanie digitálnych zručností učiteľov 

a umožňuje hodnotiť ich digitálne 

kompetencie. Je založená na európskom rámci 

digitálnych kompetencií DigCompEdu, ktorý je 

všeobecne uznávaným európskym 

štandardom definujúcim tieto schopnosti.  

Okrem sebahodnotenia vlastných digitálnych 

kompetencií vedie učiteľov k tomu, aby zistili, 

kde sú na ceste k úplnému využitiu možností 

súčasných technológií vo vyučovacom procese 

a ako by sa v nich mohli naďalej zdokonaľovať. 

Česká republika 
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5 

Tertiary Education 

Quality and 

Standards Agency 

(2020). Online 

learning good 

practice.  

TEQSA si uvedomuje, že mnoho 

poskytovateľov vzdelávania prešlo na online 

výučbu, pričom im častokrát chýbajú zdroje 

informácií. Platforma slúži ako zdroj informácií 

poskytujúcich pomoc pri rýchlom prechode 

odvetvia na online výučbu počas COVID-19. 

Databáza zahŕňa celý rad tém týkajúcich sa 

online učenia, od začiatkov a pomoci 

poskytovateľov vzdelávania pracovať online, 

až po skúsenosti študentov a integritu 

hodnotenia. Spoločnosť TEQSA navrhla tento 

web tak, aby bol prístupný a prehľadný. 

Austrália 

7 EduPage 

EduPage je komplexný informačný systém 

určený pre materské, základné, stredné a 

umelecké školy. Platforma poskytuje širokú 

škálu funkcií pre školy, rodičov a študentov. 

EduPage poskytuje užitočné riešenie na 

prenos celého vyučovacieho procesu do online 

prostredia, ktoré učiteľom zjednoduší 

množstvo procesov, ako sú napríklad 

administratívne úkony, poskytovanie e-

learningového obsahu, ale taktiež  umožňuje 

online testovanie študentov. Obrovským 

prínosom je aplikácia pre smartfóny. 

 
  

Slovenská republika 

 Zdroj: Trexima s.r.o. 
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5.5.4 Watt Else?  

WATT ELSE predstavuje iniciatívu na budovanie zahraničných partnerstiev, ktorá predstavuje víziu pre 

budúce inovatívne projekty v sektore energetika. Organizátorom projektu je francúzska organizácia 

MIFE, ktorá sa zaoberá integráciou, odborným vzdelávaním, zamestnanosťou a informačnými 

a poradenskými činnosťami vo Francúzsku. Iniciatíva WATT ELSE vznikla v roku 2011 pod spoločnou 

záštitou energetických firiem GE a EDF, organizáciou MIFE, zamestnávateľských združení CCI Belfort 

a Vallée de ľénergie a taktiež Technickou univerzitou Belfort – Montbéliard. Jedna z iniciatív sústreďuje 

zamestnávateľov, poradcov v pracovnom živote a zástupcov vzdelávacích inštitúcií.  

Na ôsme výročie vzniku iniciatívy vedenie odsúhlasilo návrh MIFE na vznik európskeho podprojektu 

ERASMUS+, s cieľom vymieňať si skúsenosti s ostatnými európskymi partnermi v kontexte veľkých 

očakávaní spoločnosti ohľadom produkcie a použití energie a taktiež rôznych inovačných trendov 

v produkcii energií.  

Medzi zámery patria: 

▪ asistovať inovatívnemu procesu v oblasti energetika v chápaní nielen ľudských zdrojov, 

▪ modernizovať spôsoby regrutovania a vzdelávania v energetike, 

▪ povzbudiť spoluprácu medzi európskymi krajinami v oblasti energetiky. 

Do iniciatívy sa zapojila aj TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., ktorú zastupoval na začiatku projektu Ing. 

Patrik Uhrík, tajomník Sektorovej rady pre elektrotechniku a tajomník Sektorovej rady pre energetiku, 

plyn a elektrinu. Jeho agendu prevzal v septembri 2020 Ing. Michal Kitta, rovnako prevzal agendu 

oboch sektorových rád, ktoré majú v iniciatíve osobitné zastúpenie. 
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 Všetkých partnerov zapojených do iniciatívy zaznamenáva nasledujúca tabuľka č. 4: 

 Partnerské organizácie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Počas doterajšieho trvania došlo k dvom osobným stretnutiam partnerských organizácií. Prvé 

stretnutie sa uskutočnilo v októbri 2020 v meste Belfort vo Francúzsku. Na stretnutí sa partneri okrem 

úvodu, časovému harmonogramu a obsahovej agende, venovali aj prezentovaniu pôsobnosti 

a hlavných činností zastrešujúcich spoločností.  

Manažérka projektu Valérie Brenot, zastupujúca MIFE, taktiež predniesla očakávania od všetkých 

zúčastnených zahraničných partnerov za účelom dosiahnutia cieľov spolupráce a to: 

▪ diagnostika zamestnaní v energetike v rámci krajiny (regiónu), 

▪ kartografia zručností a kvalifikácií energetického sektora v rámci krajiny (regiónu), 

▪ usporiadanie konferencie, ktorej sa zúčastnia sociálni partneri z oblasti energetiky vybranej 

krajiny,  

▪ diseminácia informácií o projekte. 

Konečným výsledkom spolupráce WATT ELSE má byť – Strategické partnerstvo podporujúce inovácie.  
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Každý z partnerov prezentoval sektor energetiky a SWOT analýzu sektora. Prezentovaná SWOT analýza 

sektora energetika za Slovensko bola nasledujúca (Tabuľka č. 5): 

 SWOT analýza Slovenska 

Silné stránky 

Platové podmienky v sektore sú nadštandardné 

v rámci národného hospodárstva.  

Možnosť rýchleho kariérneho rastu.  

Potreba energetikov v takmer každom regióne.  

Slabé stránky 

Nedostatok pracovníkov s relevantnou praxou.  

Absencia rekvalifikačných centier.  

Nedostatočný počet študentov pre energetický 

sektor.   

Príležitosti 

Budovanie rekvalifikačných centier.  

Zvýšenie atraktivity štúdia.  

Hrozby 

Rýchlo starnúca populácia.  

Nedostatok pracovnej sily pre sektor.    

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Účastníci zostavili dotazníky, ktoré obsahujú prierezové otázky zamestnanosti v energetickom obore 

s ohľadom prepojenia na inovácie a budúce povolania. 

Zostavené boli 3 typy dotazníkov, ktoré mali partneri rozoslať vo svojej krajine a získať tým informácie 

o pohľade na sektor energetika:  

▪ dotazník pre zamestnávateľa, 

▪ dotazník pre vzdelávaciu, prípadne rekvalifikačnú inštitúciu, 

▪ dotazník pre orgány verejnej správy. 

Vyplnené dotazníky zahraničnými partnermi spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. vyhodnotí a 

spracuje do súhrnného dokumentu.  

Druhé stretnutie partnerských organizácií sa uskutočnilo v januári 2020 v Bratislave. Program 

stretnutia spočíval v prezentovaní jednotlivých vyplnených dotazníkov, prezentovaní činností 
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a projektov spoločnosti TREXIMA Bratislava spol. s r. o. , návšteve Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry, a v predstavení úloh partnerov na nasledujúce obdobie. Úloha zosumarizovať vyplnené 

dotazníky a vytvoriť jednotný dokument pripadla na slovenského partnera. V čase začiatku iniciatívy v 

septembri 2019 bola predpokladaná dĺžka realizácie 18 až 24 mesiacov, avšak kvôli pandémii ochorenia 

COVID-19 nie je ani v súčasnosti jasné, kedy bude iniciatíva ukončená. 



   
 

  
 

PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 8 A JEJ PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného 
tímu SRI k pripomienke 

JUDr. Zuzana 
Dzurendová (Úrad 
vlády SR) 

19.01.2021 

Príloha č. 32 (Sektorová rada pre verejné služby a správu) 

− V časti Zloženie sektorovej rady, vypustiť ako členku za Ministerstvo 

spravodlivosti SR Veroniku Bedejovú, už nie je členkou sektorovej rady, ale 

je členkou pracovnej skupiny. 

Akceptované 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 
(MDaV SR) 

20.01.2021 

Príloha č. 25 (Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu) 

− V časti 1.3 Pracovné skupiny Sektorovej rady (str. 9) je nesprávne uvedené 

meno Ing. J. Hodúrovej. 

− V časti 3.6 Analýza prístupu... (str. 29) je potrebné v druhej vete nahradiť 

slovo „strechovo“ slovom „strechárov“. 

− V Prílohe č. 11 odporúčam jednotne uvádzať mená vyškolených expertov (s 

titulmi alebo bez titulov). 

Akceptované 

20.01.2021 

Príloha č. 27 (Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby) 

− V časti 1.3 Pracovné skupiny Sektorovej rady (str. 12) je nesprávne uvedený 

zamestnávateľ Ing. Mgr. Miroslava Šimka. 

 

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného 
tímu SRI k pripomienke 

20.01.2021 

Príloha č. 28 (Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie) 

− V časti 2.2 Výsledky šiesteho rokovania... (str. 12) v štvrtom odseku je 

potrebné vo vete „Nástroje finančnej podpory...“ nahradiť slovo „sústredia“ 

slovom „sústredenia“. 

− V časti 2.2 Výsledky šiesteho rokovania... (str. 14) odporúčam predposlednú 

vetu uvádzať nasledovne: „Sektorová rada zobrala na vedomie, že siedme 

rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční predbežne v termíne marec/apríl 

2021.“   

− V časti 3.8 Zhrnutie prínosov projektu... (str. 34) v treťom odseku 

odporúčam upraviť začiatok znenia druhej vety nasledovne: „Pre naplnenie 

svojej hlavnej úlohy Sektorová rada začala vstupovať aj do odborných 

diskusií...“.    

Akceptované 

Ing. Miloslava 
Kováčová, MPH  
(MZ SR) 

20.01.2021 

Príloha č. 34 (Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby) 

− Vypustiť text  na str. 27: ,,V roku 2018 v SR chýbalo 3 338 lekárov. Ak by sa 

prístup k tomuto mimoriadne dôležitému spoločenskému javu nezmenil, 

v roku 2030 sa predpokladá  nedostatok v počte 3141 lekárov. Ak by sa nič 

neurobilo, v roku 2030 bude na Slovensku chýbať 9 934 sestier a okolo 500 

pôrodných asistentiek. Z celkového počtu medikov nastúpi do praxe 82%, 

čiže 18% nedoštuduje, alebo nastúpi do praxe mimo SR. Sestier nastúpi do 

Akceptované 



   
 

610 
 

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného 
tímu SRI k pripomienke 

praxe 44%, čiže 56% nedoštuduje, alebo nastúpi do praxe mimo Slovenskej 

republiky.[1]“ 

[1] Predikcia potreby zdravotníckeho personálu v SR (IZP, august 2018) 

 

20.01.201 

Priebežná správa č. 8 

− Na strane 343 a 345 žiadame skontrolovať údaje a porovnať ich z údajmi 

z Národného centra zdravotníckych informácií. 

Akceptované 
Na základe osobnej 
konzultácie bolo doplnené 
vysvetlenie o možnom 
uplatnení ambulantnej 
sestry mimo sektor 
zdravotníctva, a to v rámci 
veľkých zamestnávateľov 
prevádzkujúcich 
ambulancie všeobecných 
lekárov. 
Zároveň boli tabuľky č. 61 
a 62 aktualizované. 

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 8 a jej príloh  na posúdenie členom RV SRI: 15.01.2021 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 8 a jej prílohám: 20.01.2021  

 

 
 

[1] Predikcia potreby zdravotníckeho personálu v SR (IZP, august 2018) 
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