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úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 5 

Príloha č. 24 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 5 

Príloha č. 25 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 5 

Príloha č. 26 Popisy pre 7 úrovní v rámci kategórií všeobecných kľúčových kompetencií 

Príloha č. 27 Popisy pre 3 úrovne v rámci kategórií, resp. podkategórií špecifických 
kľúčových kompetencií  

Príloha č. 28 Publikované články vo verejnej časti portálu IS SRI v sekcii SRI Novinky 

Príloha č. 29 Žiadosť o nomináciu ÚV SR   

Príloha č. 30 Zápisnica 1. stretnutie Hodnotiacej komisie 11.2.2020  

Príloha č. 31 Vzdelávanie vo vybraných krajinách  
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK1 
ACEA The European Automobile Manufacturers' Association (Európske združenie 

výrobcov automobilov) 

ACVT Poradný výbor pre odborné vzdelávanie  

AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale (umelecké a hudobné vysoké školy) 

ANVUR Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(Národná agentúra pre posudzovanie univerzitného systému a výskumu) 

APCMA  Assemblée permanente des chambres de Métiers et de l'Artisanat (Združenie 
remeselných komôr) 

APZ Asociácia priemyselných zväzov  

AZZZ SR Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

BM  Brevet de Maîtrise (majstrovský certifikát) 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (Spolkové ministerstvo školstva 
a výskumu) 

BTS Brevet de technicien supérieur (osvedčenie pre pokročilých technikov) 

CAHAI Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu 

CEDEFOP Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

CÚDEO Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu 

CVET Continuing vocational education and training (Ďalšie odborné vzdelávanie a 
odborná príprava) 

CŽV celoživotné vzdelávanie 

ČR Česká republika 

DUT  Diplôme universitaire technologique (diplom technológie) 

EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ (Federálny certifikát spôsobilosti) 

EGS European Glaucoma Society (Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania) 

EK Európska komisia 

EKR  Európsky kvalifikačný rámec 

EKR 5 EKR Úroveň 5 - Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 5 sú rozsiahle, 
špecializované, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia a 
uvedomovanie si hraníc týchto vedomostí, rozsiahla škála kognitívnych a 
praktických zručností požadovaných na rozvíjanie kreatívnych riešení 
abstraktných problémov, vykonávať riadenie a dozor v kontexte pracovných 

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



  
 

32 
 

alebo študijných činností, pri ktorých sa nedajú predvídať zmeny; hodnotiť a 
rozvíjať svoju vlastnú výkonnosť a výkonnosť iných 

EKR 6 EKR Úroveň 6 - Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 6 sú rozšírené 
vedomosti v oblasti práce alebo štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad 

EKR 7 EKR Úroveň 7 - Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú 
vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v 
oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo 
výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi 
jednotlivými oblasťami 

EP Európsky parlament 

EQAVET  The European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Európsky 
rámec kvality odborného vzdelávania a prípravy) 

ESCO Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a zamestnaní 

ET Expertný tím 

ETF Európska nadácia pre odborné vzdelávanie 

EÚ Európska únia 

EVTA Európske združenie odborného vzdelávania 

FEBIAC  Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération Belge 
de l'Automobile et du Cycle (Federácia automobilového a cyklistického 
priemyslu) 

GRALE Globálna správa o vzdelávaní a vzdelávaní dospelých 

i. n. Inde nezaradený 

IFTS  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Vyššie technické vzdelávanie a 
odborná príprava) 

IKT informačno – komunikačné technológie 

ILO Medzinárodná organizácie práce 

INVALSI  Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo d’istruzione e di 
formazione (Inštitút pre hodnotenie systému výchovy a vzdelávania) 

IR CAI Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie 

IS informačný systém 

IS NSP/SRI Informačný systém NSP/SRI 

ISCED International Standard Classification of Education (Medzinárodná štandardná 
klasifikácia vzdelania) 

ISCO-08 Klasifikácia zamestnaní 

ISDV Informačný systém ďalšieho vzdelávania 
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ISFOL  Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Inštitút 
pre rozvoj odborného vzdelávania pracovníkov)  

ISTP Integrovaný systém typových pozícií 

ITAS IT asociácia Slovenska 

ITS  Intituti Technici Superiori (technické vysoké školy) 

IUT  Instituts Universitairesde Technologie (univerzitné technologické inštitúty) 

IVET Initial education and training (počiatočné vzdelávanie a odborná príprava) 

KK kľúčová kompetencia 

KOZ Konfederácia odborových zväzov 

LS  Laurea Specialistica (Magisterský titul) 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

ME Ministerstvo vzdelávania a kultúry, Fínsko 

MEE Ministerstvo práce a hospodárstva, Fínsko 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MU  Corsi di Master Universitario di primo livello (Bakalárske magisterské štúdium) 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP Ministerstvo životného prostredia 

NIP Národný inšpektorát práce 

NP SRI národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce 
v Slovenskej republike 

NSP Národná sústava povolaní  

NŠZ národný štandard zamestnania 

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

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

OSN  Organizácia spojených národov 

OV odborná vedomosť 

OVP odborné vzdelávanie a príprava  
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OZ odborná zručnosť 

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

PIAAC program hodnotenia kompetencií dospelých 

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

PNSD  Piano nazionale scuola digitale (Národný plán digitálneho vzdelávania) 

ReferNet Európska sieť referenčných a odborných informácií 

RPÚ Registrovaný pracovný úraz 

RÚZ Republiková únia zamestnávateľov 

RV  Riadiaci výbor  

SAAVŠ Slovenská akreditačná agentúra vysokého školstva 

SAPIE Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku 

SAV Slovenská akadémia vied 

SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, The Finnish Innovation Fund (Fínsky 
inovačný fond) 

SK ISCO-08  Národná klasifikácia zamestnaní 

SK NACE Rev. 2 Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SKKR Slovenský kvalifikačný rámec 

SOK Systém overovania kvalifikácií 

SOŠ stredná odborná škola 

SOU stredné odborné učilište 

SPÚ Smrteľný pracovný úraz 

SR Slovenská republika 

SRI  Sektorovo riadené inovácie  

STU Slovenská technická univerzita  

ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 

ŠKK špecifická kľúčová kompetencia 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 

THL The Finnish Institute for Health and Welfare (Národný inštitút pre zdravie a 
dobré životné podmienky) 
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TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study (Trendy v 
medzinárodnej matematike a vedeckých štúdiách) 

ŤUZ Ťažká ujma na zdraví 

UI umelá inteligencia 

UIL Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie  

UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

Úrad PSVR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

USA Spojené štáty americké 

Ústredie PSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV ústredný výbor 

V4 Vyšehradská skupina: Slovenská republika, Česká republika, 
Maďarská republika, Poľská republika 

VAE  Validation des Acquis de l'Experience (validácia skúseností) 

VATT  Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (Štátny inštitút pre ekonomický výskum) 

VKK všeobecná kľúčová kompetencia 

VPM Voľné pracovné miesto 

VŠ vysoké školy 

VTT  Technical Research Centre of FINLAND (Technické výskumné centrum Fínska) 

ZChFP Zväz chemického a farmaceutického priemyslu 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 
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ÚVOD 

V období od 17. januára 2020 do 17. marca 2020 boli realizované aktivity a plnili sa naplánované úlohy 

prostredníctvom všetkých odborných tímov Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami 

k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Výsledky tejto činnosti dokumentuje predkladaná 

Priebežná správa č. 5.   

V sledovanom období absolvovali sektorové rady tretie rokovania a intenzívne sa venovali 

vypracovávaniu III. a IV. cyklu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Tieto aktivity plynule 

nadväzovali na uplynulé realizačné obdobie, v ktorom sa uzavrel I. a II. cyklus sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov, zameraných na identifikáciu vývojového smerovania jednotlivých sektorov, 

dopadov týchto zmien na ľudské zdroje a návrhy kľúčových a kritických činiteľov s významným vplyvom 

na konkurenčnú schopnosť sektora. III. cyklus stratégie predstavuje Sektorový strategický zámer, v 

ktorom sektorové rady podľa jednotnej metodiky identifikovali oblasti strategických opatrení, t. j. 

exaktne identifikovali cieľové skupiny, v rámci ktorých definovali strategické opatrenia smerujúce k 

skvalitňovaniu ľudských zdrojov adekvátne pripravených pre trh práce. Následne, v IV. cykle, sektorové 

rady spracovávali Akčné plány sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, kde určili optimálne 

aktivity na dosiahnutie opatrení, zodpovedné inštitúcie za realizáciu a predpokladaný termín plnenia 

opatrení. Zároveň sa zaoberali aj formami monitoringu plnenia stanovených aktivít. Išlo o mimoriadne 

náročný proces, ktorý nie je ukončený a bude mať presah aj do ďalšieho realizačného obdobia. Okrem 

priebežnej tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov boli kľúčové aj témy 

inštitucionalizácie Aliancie sektorových rád prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb, 

práce na optimalizácii kompetenčného modelu nevyhnutného na tvorbu a revíziu NŠZ, vývoj nových 

funkcionalít IS SRI a taktiež kontinuálne analýzy úspešných zahraničných systémov monitorovania 

potrieb trhu práce a prenosu potrieb do systému celoživotného vzdelávania.  

V Aktivite č. 1 dominuje vyhodnotenie prác súvisiacich s organizačno-technickým, programovým 

zabezpečením a realizáciou tretích rokovaní sektorových rád. Tieto sa realizovali v sledovanom období 

v rôznych lokalitách Slovenskej republiky v závislosti od preferencií miest konaní garantmi 

a predsedami sektorových rád. Vzhľadom na prijímanie protiepidemiologických opatrení na úrovni 

Slovenskej republiky, aj Realizačný tím SRI využil alternatívne formy organizácie pracovných stretnutí, 

a to formou on-line rokovaní. Takto organizované rokovania absolvovali tri sektorové rady. Zároveň sa 

zrušilo naplánované rokovanie Riadiaceho výboru SRI a hlasovanie o finálnej verzii Priebežnej správy č. 



  
 

37 
 

5 sa realizovalo formou per rollam. Okrem metodického usmernenia členov sektorových rád 

k jednotnému postupu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, a to v rámci III. a IV. cyklu 

stratégií a konkrétnych vzorov strategických zámerov a akčných plánov sa na rokovaniach preberali aj 

témy súvisiace so začatím prác na projektoch v kompetencii rezortu školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Ide o dva projekty, a to „Zabezpečenie technickej podpory a aktualizácie Národnej sústavy 

kvalifikácií“ a „Systém overovania kvalifikácií“. Členovia sektorových rád požadovali jednoznačné 

vysvetlenie vzájomných súvislostí, prepojení výstupov NSP a NSK, väzieb výberu a aktualizácie kariet 

kvalifikácie (NSK) a národných štandardov zamestnaní (NSP), náročnosti a rozsahu prác na revízii NSK 

a národného projektu Systém overovania kvalifikácií. Napriek tomu, že tieto aktivity nie sú súčasťou 

Národného projektu SRI, považovali členovia Realizačného tímu SRI za opodstatnené tieto témy zaradiť 

do programu a venovať im náležitú pozornosť. Sektorová rada v zmysle schváleného štatútu 

zabezpečuje činnosti vo viacerých oblastiach, pričom jej členovia musia byť oboznámení 

o očakávaniach oboch garantov projektov, a to MPSVR SR a MŠVVaŠ SR. Tieto aktivity súviseli so 

zadanými úlohami zo spoločného rokovania, ktoré pre garantov a predsedov sektorových rád 

organizoval rezort školstva, vedy, výskumu a športu v dňoch  29. – 30. 1. 2020 v Grand Hotel Bellevue 

v Hornom Smokovci. Ďalšími významnými aktivitami Realizačného tímu SRI boli organizačno-technické 

zabezpečenie a obsahové formovanie záujmového združenia právnických osôb s názvom Aliancia 

sektorových rád Slovenska. V tejto súvislosti boli sfinalizované stanovy združenia, zakladateľská zmluva 

a žiadosť o zápis združenia do Registra. Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia okresného 

úradu v sídle kraja o registrácii. Register vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. 

Zakladateľskú zmluvu podpísali štatutárni zástupcovia MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, AZZZ SR, RÚZ, APZ a KOZ 

SR. Žiadosť o registráciu bola podaná dňa 4. marca 2020. Tento akt je považovaný za významný prvok 

nastavenia trvalej udržateľnosti nielen NSP a NSK, ale aj ďalších systémových riešení, ako napr. duálny 

systém vzdelávania, reforma terciárneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.  

Štatistické skúmanie sektorových ukazovateľov súvisiacich s inovačnými trendmi na trhu práce je 

štandardnou náplňou Aktivity č. 2. V sledovanom období sa Realizačný tím SRI zameral najmä na vývoj 

pridanej hodnoty a osobných nákladov v prepočte na zamestnanca v jednotlivých sektoroch za 

obdobie rokov 2008 – 2017. Nárasty a poklesy v jednotlivých sektoroch boli analyzované vo vývojových 

súvislostiach a v rámci inovačného potenciálu jednotlivých sektorov. Dôležitou analyzovanou oblasťou 

bola aj dynamika pracovno-právnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov zo 

zamestnania v členení podľa Národného kvalifikačného rámca (SKKR) za rok 2018. Realizačný tím SRI 

sa v sledovanom období zaoberal aj detailnou analýzou aktuálnych údajov (k 31.1.2019) regionálnej 

distribúcie UoZ z hľadiska zamestnania vykonávaného bezprostredne pred zaradením do evidencie 

úradov PSVR. V neposlednom rade bola spracovaná aj centrálna inštrukcia charakteristík inovácii 
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v sektoroch národného hospodárstva, ktorá bude v ďalšom období využívaná sektorovými radami na 

zdieľanie sektorového inovačného potenciálu.  

Realizované práce v rámci Aktivity č. 3 vytvorili systémový základ pre očakávanú revíziu a tvorbu NŠZ. 

Na to, aby boli začaté tieto práce je nevyhnutná komplexná revízia kompetenčného modelu, a to vo 

všetkých jeho častiach. Vytvorené expertné tímy sfinalizovali opisy všetkých úrovní všeobecných 

kľúčových kompetencií a špecifických kľúčových kompetencií. Podľa jednotnej metodiky boli 

optimalizované aj odborné vedomosti a odborné zručnosti, pričom najdôležitejšou aktivitou bola ich 

databázová selekcia na prierezové, sektorové a špecifické. Následne bol kompetenčný model vo forme 

databázy implementovaný do IS SRI, kde vytvára základňu pre novú funkcionalitu revízie a tvorby NŠZ. 

Na tretích rokovaniach sektorových rád sa revidoval aj zoznam garantovaných zamestnaní, riešili sa 

spájania NŠZ, zmeny názvov, vyraďovania a návrhy nových NŠZ. Všetky tieto návrhy boli metodicky 

posúdené a po schvaľovacích procesoch zapracované do zoznamu garantovaných zamestnaní 

jednotlivých sektorových rád.  

IS SRI predstavuje privátne a verejné zázemie pre všetkých riešiteľov Národného projektu SRI. Vývoj 

a optimalizácia IS SRI sa realizuje v rámci Aktivity č. 4. V sledovanom období sa významná pozornosť 

venovala vývoju privátnej zóny tak, aby mali všetci zástupcovia sektorových rád, pracovných skupín 

a sektoroví experti vytvorené pracovné prostredie na tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov a tiež na revíziu a tvorbu NŠZ. Zároveň sa pripravuje nový dizajn webovej platformy, a to 

v súlade s farebným logotypom. Úpravy funkcionalít sú bližšie opísané v tejto správe. Mimoriadne 

dôležitou oblasťou prác v rámci Aktivity č. 4 je prebiehajúca revízia Národnej klasifikácie zamestnaní 

SK ISCO-08. V harmonograme revízie SK ISCO-08 boli pre túto realizačnú etapu vybrané činnosti 

týkajúce sa zberu námetov na revíziu od členov sektorových rád a ich pracovných skupín. Sektorové 

rady boli usmernené a bol im distribuovaný metodický postup na revíziu. V rámci revízie Realizačný tím 

SRI obdržal námety na vyradenie zamestnaní z klasifikácie, na zmenu názvu, na zlúčenie zamestnaní 

a na doplnenie nových zamestnaní. Tieto námety Realizačný tím spracováva a budú predmetom 

rokovaní Hodnotiacej komisie, ktorá v rámci tejto realizačnej etapy začala svoju činnosť.  

V sledovanom období boli kontinuálne zabezpečované aj odborné práce vyplývajúce zo skúmania 

prvkov dobrej praxe v európskom priestore a v ďalších krajinách, ktoré sú označované ako lídri v rámci 

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

na trhu práce, prípadne dlhodobo dosahujú výborné výsledky v medzinárodných porovnávacích 

meraniach v rámci vedomostí a zručností mladej generácie. Tieto práce sú zhodnotené v rámci Aktivity 

č.5. V sledovanom období boli analyzované Poľsko, Singapur a Taliansko. Zároveň sa zástupca 
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Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo zúčastnil v rámci podpory mobility a výmeny 

skúseností odbornej konferencie v Bruseli zameranej na prezentáciu nových a očakávaných zručností 

a pracovných miest v automobilovom priemysle.  

 Z realizovaných aktivít možno jednoznačnej konštatovať, že sektorové rady progresívne pristupujú 

k tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré budú tematickou základňou pre národnú 

stratégiu Práca 4.0 s uvedomením si významnej role zamestnávateľov v rámci identifikácie inovačných 

trendov v sektoroch a následných dopadov na ľudské zdroje. Členovia sektorových rád intenzívne 

diskutujú nevyhnutné reformy odborného, celoživotného a terciárneho vzdelávania. Uvedomujú si 

však nutnú podporu zo strany kľúčových predstaviteľov štátu, územnej samosprávy, profesijných 

inštitúcií a zástupcov odborov. Túto podporu by mohla v nastávajúcom období ponúknuť nová 

samostatná platforma Aliancia sektorových rád Slovenska. Národný projekt SRI s reprezentatívnym 

zastúpením všetkých sociálnych partnerov a širokého spektra sektorových expertov vytvára stabilný 

priestor na realizáciu národných záujmov súvisiacich so zosúlaďovaním systému celoživotného 

vzdelávania s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.  
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1. AKTIVITA Č. 1 ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI 

ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO 

RIADENÝCH INOVÁCIÍ, ČINNOSŤ SEKTOROVÝCH RÁD, 

ICH PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO 

STRATEGICKÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI NÁRODNEJ 

STRATÉGIE ZAMESTNANOSTI 

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 medzinárodný rozmer 

Dosiahnutie udržateľného hospodárstva, zlepšenie kvality života obyvateľov Slovenska a ochrana 

životného prostredia patria medzi prioritné ciele Slovenskej republiky (ďalej len “SR”), tak ako ďalších  

členských štátov Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Táto kompatibilita priorít je obsiahnutá aj v 

principiálnych rozhodnutiach Európskej komisie (ďalej len “EK”), medzi ktoré patrí Európsky ekologický 

dohovor2. EK ho predstavila 11. 12. 2019. Slovami predsedníčky EK Ursuly von der Leyen: „Európsky 

ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast. Pomôže nám znížiť emisie a zároveň vytvoriť 

pracovné miesta“. 

Čo hovoria fakty? 

93 % Európanov vníma zmenu klímy ako vážny problém.  

93 % Európanov uskutočnilo aspoň jeden krok s cieľom prispieť k boju proti zmene klímy.  

79 % súhlasí, že prijímanie opatrení v oblasti zmeny klímy prinesie inovácie. 

 
2    EURÓPSKA KOMISIA. What is the European Green Deal. FS/19/6714 z decembra 2019. [online]. 2019.[cit. 

2020-01-28].    Dostupné na   internete: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/fs_19_6714           
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Čo sa dosiahne implementáciou dohovoru? 

KLÍMA  

EÚ bude v roku 2050 klimaticky neutrálna; Komisia navrhne európsky akt o klíme, aby tento politický 

záväzok nadobudol právnu záväznosť a podnietil investície.  

ENERGETIKA 

Dekarbonizácia sektora energetiky; výroba a využívanie energie v EÚ je zdrojom viac ako 75 % emisií 

skleníkových plynov. 

BUDOVY  

Renovácia budov s cieľom pomôcť ľuďom znížiť ich účty za energiu a zredukovať spotrebu energie;  

40 % spotreby energie pripadá na budovy. 

PRIEMYSEL 

Podpora inovácií v priemysle s cieľom stať sa svetovými lídrami v ekologickom hospodárstve;  európsky 

priemysel využíva len 12 % recyklovaných materiálov. 

MOBILITA 

Zavádzanie ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy; doprava 

predstavuje 25 % emisií. 

Splnenie horeuvedených cieľov predpokladá značné investície. S tým úzko súvisí Oznámenie Komisie 

Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov 

a predstavenie Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru3.  

 
3  EURÓPSKA ÚNIA: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmus spravodlivej 

transformácie zo 16.1.2020.2020.[cit. 2020-03-11]. Dostupné na internete: 
https://www.afisp.sk/sk/investicny-plan-europskeho-ekologickeho-dohovoru-mechanizmus-spravodlivej-
transformacie 
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Investičný plán možno považovať za významný nástroj na plnenie cieľov udržateľného rozvoja a jeho 

predstavenie je v súlade s ohláseným záväzkom uvedeným v oznámení o Európskom ekologickom 

dohovore. Ciele udržateľného rozvoja sú ústredným komponentom politiky a činností EÚ.  

V predloženom dokumente dominuje ambiciózny cieľ investičného plánu pre udržateľnú Európu – 

zmobilizovať prinajmenšom 1 bilión EUR udržateľných investícií. Na ekologickú transformáciu sa počíta 

vo výdavkoch dlhodobého rozpočtu EÚ, predpokladá sa aj podnietenie dodatočného súkromného 

financovania a v neposlednom rade aj so značnými príspevkami vnútroštátnych rozpočtov. 

V kontexte investičných zámerov je mimoriadne zaujímavý Mechanizmus spravodlivej transformácie 

označovaný  v oznámení aj ako „aby sa na nikoho nezabudlo“. Zahŕňať má investície vo výške 100 

miliárd EUR, ktoré sa majú zmobilizovať v období 2021 – 2027 a dosiahnu sumu 143 miliárd EUR na 

zabezpečenie spravodlivej transformácie.  

V Mechanizme spravodlivej transformácie rezonuje myšlienka, že aj keď investície na ekologickú 

transformáciu budú potrebovať všetky regióny, pre niektoré to bude mimoriadne náročné. Súvisí to 

s potrebou zásadnej reštrukturalizácie ich ekonomík, zmien v obchodných modeloch, ale aj s novými 

zručnosťami. 

Regióny závislé od ťažby a prieskumu fosílnych palív, ktoré výrazne poklesnú napr. musia po 

reštrukturalizácii priemyslu novými ekonomickými opatreniami riešiť aj také problémy, ako je 

poskytnutie potrebnej odbornej prípravy pracovníkom postihnutým poklesom uvedených 

hospodárskych činností, aby sa uplatnili na nových pracovných miestach.  

Podľa EK  sa pomocou mechanizmu spravodlivej transformácie budú navyšovať investície v takýchto 

regiónoch. Majú k tomu prispieť tri piliere, a to: 

 Fond na spravodlivú transformáciu, 

 osobitná schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a  

 nový úverový nástroj pre verejný sektor na dodatočné investície, ktoré má stimulovať Európska 

investičná banka. 

V čase prípravy tejto priebežnej správy EK prijímala návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond na 

spravodlivú transformáciu, ktorý bude prínosom pre regióny s vysokou zamestnanosťou v oblasti 

ťažby a spracovania uhlia, lignitu, roponosnej bridlice a rašeliny a tiež pre územia s vysokou intenzitou 
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emisií skleníkových plynov. Podpora z fondu má smerovať k činnostiam s nulovými emisiami uhlíka 

a k nízkouhlíkovým činnostiam s perspektívou rastu a k poskytnutiu potrebných zručností 

pracovníkov v oblasti ich rekvalifikácie. 

Fond pre spravodlivú transformáciu má podporiť všetky členské štáty, najmä tie, ktoré v oblasti 

klimatickej transformácie čelia najväčším problémom. Transformácia má byť spravodlivá a prijateľná 

pre všetkých. Členské štáty budú určovať oprávnené územia na základe dialógu s EK a v nadväznosti na 

národné energetické a klimatické plány.  

EK v oznámení uvádza, že každoročne usporiada samit o udržateľných investíciách, kde bude príležitosť 

hodnotiť pokrok v pracovných oblastiach zahrnutých do Investičného plánu pre udržateľnú Európu 

a určiť nové možnosti. V súlade so závermi Rady z decembra 2019 bude pravidelne hodnotiť 

environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy prechodu ku klimatickej neutralite a tiež potreby 

investícií, aby sa vplyvy, v prípade potreby, riešili. 

A ako reagovala na oznámenie EK Slovenská republika?  

Na rokovaní Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Bruseli dňa 19. 12. 2019 László Sólymos 

potvrdil, že dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 bude vyžadovať zodpovedný prístup 

všetkých krajín. Slovensko sa hlási k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a podporuje Európsky 

ekologický dohovor. V tejto oblasti Slovensko prijalo politicky náročné rozhodnutie o zastavení dotácií 

na spaľovanie domáceho uhlia do roku 2023, čím sa ukončí aj výroba elektrickej energie z domáceho 

uhlia. Taktiež Slovensko vyčlení dodatočných 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy do roku 

2030 a prvýkrát prispelo a plánuje znovu prispieť do Zeleného klimatického fondu4. 

Plnenie cieľov Európskeho ekologického dohovoru plánuje EK hodnotiť v správach jednotlivých 

členských štátov. Posledná uverejnená bola zatiaľ Správa o Slovensku 20195. V súvislosti s dohovorom 

možno zo správy a hodnotenia politického cieľa 2 (Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa – čistá 

 
4    MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. V boji proti zmene klímy je zodpovedný prístup každej krajiny 

nevyhnutný. 19.december 2019 [online].2019.[cit. 2020 -01- 29. Dostupné na internete: 
https://www.minzp.sk/spravy/2019/december/laszlo-solymos-boji-proti-zmene-klimy-je-zodpovedny-
pristup-kazdej-krajiny-nevyhnutny.html 

5  EURÓPSKA KOMISIA. Správa o Slovensku 2019. OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, 
EURÓPSKEJ RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE A EUROSKUPINE. COM(2019) 150 final z 27.2.2019 
[online]. 2019.[cit. 2020-01-29]. Dostupné na   internete: 
https://ec.europa.eu/slovakia/sites/slovakia/files/prehladna_prezentacia_spravy_o_slovensku_2019.pdf 
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a spravodlivá energetická transformácia, zelené a modré investície, obehové hospodárstvo, adaptácia 

na zmenu klímy a prevencia rizika) uviesť niekoľko záverov EK.  

Slovensko, ktorého energetická náročnosť hospodárstva je jednou z najvyšších v EÚ, čelí mnohým 

výzvam. Prioritné investície sú definované najmä ako podpora opatrení energetickej efektívnosti 

a energie z obnoviteľných zdrojov, rozvoj inteligentných energetických systémov, rozvodných sietí 

a uskladňovania na miestnej úrovni. Najmä sa však odporúča: 

 zlepšiť energetickú hospodárnosť vo verejných a obytných budovách a malých a stredných 

podnikoch, 

 podporovať zavádzanie decentralizovaných kapacít v malých projektoch výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov, podporovať prechod na obnoviteľné zdroje energie pri vykurovaní 

a chladení, 

 znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia nahradením kotlov na fosílne palivo 

technickými zariadeniami vyžadujúcimi nízke emisie CO2, 

 zaviesť riešenia pre inteligentné distribučné sústavy a skladovanie elektrickej energie. 

S Európskym ekologickým  dohovorom priamo súvisí Odporúčanie Rady EÚ o hospodárskej politike 

eurozóny. Rada v odporúčaní upozorňuje, že  sa čoraz výraznejšie v celosvetovom hospodárstve 

začínajú prejavovať riziká zo zhoršovania stavu životného prostredia. Uvádza sa  vplyv na 

najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva . Varuje, že ak sa neprijmú účinné opatrenia môžu sa negatívne 

ovplyvniť hospodárstva krajín, finančné systémy, inkluzívnosť a dlhodobý rastový potenciál. V prípade, 

ak sa k riešeniu týchto výziev pristúpi správne, získa sa príležitosť na obnovu európskeho hospodárstva 

a udržateľný rozvoj.  

V odporúčaní sa dohovor pripomína ako európska stratégia rastu a jej súčasť, ako prvý európsky právny 

predpis v oblasti klímy s uzákonením cieľa dosiahnutia klimatickej neutrálnosti do roku 2050. 

Pripomína, že investície na uľahčenie prechodu k udržateľnému hospodárstvu musia byť doplnené 

investíciami do zručností a podpory zmeny zamestnania. Cieľom je, aby všetci občania mali prospech 

z technologických zmien, najmä v odvetviach a regiónoch zaostávajúcich v oblasti digitálnej 

a ekologickej transformácie. Na jeho zabezpečenie vplývajú vo veľkej miere štrukturálne 

a inštitucionálne reformy v jednotlivých štátoch EÚ, ktoré sú dôležité na zvyšovanie ich odolnosti. Len 

odolné krajiny vedia zabezpečiť, že ekonomické otrasy nebudú mať dlhotrvajúci vplyv na príjmy 

a ponuku pracovnej sily. Lepšia koordinácia štrukturálnych reforiem, transformácia v oblasti klímy 

a technologická transformácia vytvárajú vhodné podmienky  na ich vykonávanie.  
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V odporúčaní sa taktiež pripomína Európsky pilier sociálnych práv a jeho dvadsať kľúčových zásad na 

podporu rovnosti príležitostí  a prístupu na trh práce, spravodlivých pracovných podmienok, sociálnej 

ochrany a začlenenia. Do reforiem v oblasti zamestnanosti, sociálnej oblasti a hospodárskych reforiem  

je nevyhnutné zapojenie sociálnych partnerov, aby sa posilnila zodpovednosť a zaistenie podpory 

vykonávania reforiem. 

V oblasti finančného sektora sa uvádza jeho robustnosť, ktorá sa od krízy zvýšila, aj keď stále sú slabé 

miesta. V apríli 2019 bolo prijaté nariadenie, ktorým sa zavádza mechanizmus zabránenia riziku 

nedostatočnej tvorby rezerv na budúce nesplácané úvery.  

Záver dokumentu vyústil do odporúčaní opatrení na roky 2020 až 2021: 

 pokračovať v reformách zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a zníženie 

zahraničného dlhu,  

 zlepšiť podmienky podporujúce rast miezd pri rešpektovaní úlohy sociálnych partnerov, 

 zvyšovať odolnosť zlepšovaním fungovania trhov s tovarom a službami, 

 podporovať transformáciu na konkurencieschopné ekologické a digitálne hospodárstvo,  

 vykonávať politiku, aby sa verejný dlh dostal na udržateľnú klesajúcu trajektóriu,  

 posilniť systémy vzdelávania a odbornej prípravy a zvýšiť investície do zručností,  

 zvýšiť účinnosť aktívnych politík trhu práce, ktoré podporujú integráciu do trhu práce, 

 dobudovať bankovú úniu začatím politických rokovaní o európskom systéme ochrany vkladov,  

 dosiahnuť ambiciózny pokrok v prehlbovaní hospodárskej a menovej únie, posilniť jej 

demokratickú zodpovednosť pri plnom rešpektovaní vnútorného trhu EÚ. 

1.1.2   Národný rozmer 

Téma zručností pre budúcnosť je aj výzvou pre štátne inštitúcie v Slovenskej republike, pre 

podnikateľské združenia a ďalšie relevantné subjekty. Napr. Združenie podnikateľov Slovenska (ďalej 

len „ZPS“) dňa 13. februára 2020 pripravilo tretí ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na 

tému Zručnosti do neznámej budúcnosti – Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale 

pre svet, ktorý príde6. 

 
6   ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV SLOVENSKA.3. ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní: Zručnosti do 

neznámej budúcnosti [online].2020[cit.2020-02-17].Dostupné na internete: 
https://www.zps.sk/novinky/2019/zrucnosti-do-neznamej-buducnosti                              
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Prioritou ZPS je tak zmena školstva, inovatívne spôsoby učenia a zameranie sa na zručnosti potrebné 

v budúcnosti. Na rozdiel od sektorov, ktorým ide o presadzovanie vlastných záujmov v osnovách, ako 

napr. banky z hľadiska finančnej gramotnosti, IT firmy IT zručnosti, ZPS sa sústreďuje na tzv. mäkké 

zručnosti, charakterové vlastnosti  a sociálne schopnosti.  

Zhrnutie 2. ročníka konferencie o podnikateľskom vzdelávaní bolo prezentované nasledovne: 

 len 13 % škôl má podľa prieskumu „To dá rozum“ spoluprácu s praxou, 

 existuje priepastný rozdiel vo vnímaní obsahu a priorít vyučovacieho procesu medzi riaditeľmi 

a študentmi škôl, 

 dopyt zamestnávateľov sa na trhu práce mení rýchlejšie než je reakčná schopnosť škôl 

prispôsobiť sa mu, 

 korporátny svet sa rýchlo mení a jeho rôzne modely znamenajú často veľmi rozdielne požiadavky 

na schopnosti zamestnancov, 

 prestíž učiteľov sa znižuje, príčinou nie je len neúcta spoločnosti, ale aj objektívne riziko, že školy, 

ako ich poznáme, stratia svoju relevanciu, 

 ak chcú podnikatelia a firmy, aby im školy pomáhali výchovou kvalitných absolventov, musia 

predtým oni pomôcť školám,  

 prostredníctvom spolupráce konkrétnych firiem a konkrétnych škôl vznikajú ostrovčeky 

pozitívnej deviácie, 

 Združenie podnikateľov Slovenska bude spolu so Slovak Business Agency pokračovať v aktivitách 

na podporu podnikateľského vzdelávania a podnikavosti, ktoré boli naštartované minulý rok.      

Zámerom ZPS na 3. konferencii bolo sústrediť sa na to: 

 ako sa zmení svet a ktoré povolania zaniknú, 

 ako pripravovať absolventov na povolania budúcnosti,  

 ako vedia podnikatelia pomôcť školám, aby „kráčali s dobou“. 

Na konferencii sa zúčastnili aj členovia Realizačného tímu SRI, ktorí pozorne vnímali priebeh 

konferencie úzko súvisiaci so zámerom a aktivitami realizovanými v rámci projektu SRI.  

Diskutujúci na konferencii zdôrazňovali najmä požiadavku na inovatívne učenie v školách, zavádzanie 

mäkkých zručností do škôl. Ako uviedol prezident ZPS, ZPS vytvorilo podporný program 

podnikateľského vzdelávania, vyhotovená bola schéma na zefektívnenie programov pre startupy, ako 
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aj metodika na rozvoj niektorých zručností  na vyučovacích hodinách (15 zručností). Medzi aktivity ZPS 

patria programy pre učiteľov, ktorí vyučujú podnikateľské zručnosti. Informoval o novom grantovom 

programe pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl s možnosťou 

získať finančný príspevok na svoj osobnostný rozvoj, pričom uzávierka grantovej výzvy je 31.3.2020.  

Diskutujúci upozorňovali na rozdiely medzi zručnosťami – definovanými ako potreby zamestnávateľov 

a tými, ktoré sa získavajú v systéme vzdelávania. Taktiež na skutočnosť, že absentujú mäkké zručnosti 

(soft skills), čo ovplyvňuje fluktuáciu v zamestnaní. Študujúcim chýba schopnosť manažovať svoj čas, 

ako aj rozvíjať svoje spoločenské a emocionálne zručnosti. Poukazovali tiež na potrebu rozvoja 

zručností u učiteľov, profesionálny rozvoj schopností „koučovania„ v praxi.  

Riaditeľ odboru inovácií a merania pokroku z OECD informoval o vyhotovení cestovnej mapy 

potrebných zručností a upozornil na potrebu formovania študentov so silnými kognitívnymi 

zručnosťami. Viacerými diskutujúcimi bol zdôrazňovaný význam mäkkých zručností pre súčasný trh 

práce.  

Dňa 27. januára 2020 predstavila Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (ďalej len “OECD”) 

Stratégiu zručností OECD pre Slovenskú republiku. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Martina Lubyová na tlačovej konferencii po uvedení stratégie uviedla, že rozvoj zručností je receptom 

na predchádzanie problémom v súvislosti s ohrozením pracovných miest v dôsledku automatizácie a 

digitalizácie. Národnú stratégiu zručností považuje za integrálnu súčasť Národného programu rozvoja 

výchovy a vzdelávania (ďalej len “NPRVaV”) s tým, že NPRVaV je živý dokument, ktorý sa musí 

pravidelne aktualizovať. Je potešujúce, že finálna verzia predstavenej Stratégie zručností OECD pre 

Slovenskú republiku akceptovala pripomienky členov Realizačného tímu SRI a zástupcov Aliancie 

sektorových rád. Išlo o náročný proces koordinácie pripomienkujúcich subjektov, zjednotenie 

pripomienok a ich obhájenie na úrovni pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR. K pripomienkam bolo aj 

v uplynulom období zvolané mimoriadne rokovanie Aliancie sektorových rád. Prezident aliancie tento 

proces zastrešil a zabezpečil zaslanie finálnej verzie pripomienok k Stratégii zručností OECD pre 

Slovenskú republiku. 

OECD pri tejto príležitosti vydala publikáciu Stratégia zručností OECD pre Slovenskú republiku – 

Posudok a odporúčania – Správa o zhrnutí7 (zdroj je uvádzaný v citácii požadovanej vydavateľom). 

 
7  OECD (2020), OECD Skills Strategy Slovak Republic: Assessment and Recommendations, OECD Skills 

Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bb688e68-en. 
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Po posúdení systému zručností na Slovensku a spätnej väzby vlády Slovenskej republiky sa v rámci 

projektu Stratégia zručností stanovili štyri prioritné oblasti: 

 Posilňovanie zručností mládeže. 

 Znižovanie nerovnováhy zručností. 

 Podpora vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých. 

 Posilňovanie využívania zručností na pracovisku. 

Priorita 1: Posilňovanie zručností mládeže 

Na dosiahnutie hospodárskych a sociálnych ambícií má Slovensko zabezpečiť, aby mládež odchádzala 

so silnejšími zručnosťami. Podľa meraní a testovaní PISA slovenská mládež vo veku 15 rokov zaostáva 

za rovesníkmi v iných krajinách OECD v čítaní a vede a jej výsledky v čítaní, vede a matematike 

dlhodobo klesajú. 

Príležitosť 1: Zvýšenie počtu žiakov v predškolskom vzdelávaní, najmä medzi zraniteľnými skupinami 

Podľa údajov PISA slovenskí žiaci, ktorí strávia tri alebo viac rokov v predškolskom vzdelávaní majú 

štyrikrát nižšiu pravdepodobnosť dosiahnutia nízkeho hodnotenia PISA. Odporúča sa využiť výhody 

vysokokvalitného predškolského vzdelávania a zabezpečiť dostupnosť predškolských zariadení 

v znevýhodnených regiónoch. 

Príležitosť 2: Podpora škôl a učiteľov pri práci so zraniteľnými žiakmi 

Bilancia výsledkov PISA zakrýva značné rozdiely medzi rôznymi skupinami slovenskej mládeže a ich 

školskými výsledkami. Je potrebné zamerať sa na zraniteľných žiakov, poskytovať im cielenú podporu 

a identifikovať ohrozené školy a žiakov.  

Príležitosť 3: Budovanie silnejšej pedagogickej pracovnej sily 

Mnoho faktorov brzdí Slovensko v schopnosti prilákať a udržať si vysokokvalifikovaných učiteľov vo 

vzdelávacom systéme, najpodstatnejším sú platy učiteľov. Platy však nie sú komplexným riešením 

zlepšovania. Slovensko by sa v rámci počiatočnej prípravy učiteľov malo zamerať na posilnenie 

praktických aspektov učebných osnov, profesijný rozvoj učiteľov a postup v ich kariérnom raste. 

Priorita 2: Znižovanie nerovnováhy zručností   
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Nerovnováha zručností spočíva v ich nedostatku a nesúlade a zapríčiňuje nižšiu úroveň produktivity. 

V správe sa uvádza, že na Slovensku sa nedostatok zručností prejavuje tak u povolaní s vyššou 

kvalifikáciou (inžinieri), ako aj v povolaniach s nižšou kvalifikáciou (montážni pracovníci). Odchod do 

zahraničia a odliv mozgov sú hlavnými hnacími silami stojacimi za nedostatkom zručností. 

Príležitosť 1: Zlepšenie šírenia informácií o potrebách trhu práce a zručností 

Minimalizácia nedostatku a nesúladu zručností vyžaduje, aby sa výsledky hodnotenia a predvídania 

zručností šírili medzi tvorcov politík, vzdelávacie a školiace inštitúcie, žiakov, vzdelávajúcich sa 

dospelých, služby kariérneho poradenstva a zamestnávateľov. Na Slovensku je šírenie informácií o 

týchto výsledkoch roztrieštené a neprispôsobené potrebám používateľov.  

Príležitosť 2: Posilnenie reakcieschopnosti žiakov a ich rodín na potreby trhu práce 

Pre minimalizáciu nerovnováhy zručností je potrebné, aby žiaci a ich rodiny viac reagovali na potreby 

trhu práce a jeho dynamiku. Na Slovensku sa nezlepšila výkonnosť v oblasti kariérneho poradenstva. 

Nedávno zavedené reformy v týchto oblastiach treba podporovať a dopĺňať. 

Príležitosť 3: Posilnenie reakcieschopnosti inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy na stredných 

školách a vysokoškolského vzdelávania na potreby trhu práce 

Aj vzdelávacie inštitúcie by mali prispieť študijnými programami, ktoré sú v súlade s potrebami trhu 

práce. To závisí od stimulov navrhnutých vládou a od účinnej spolupráce medzi vzdelávacími 

inštitúciami a zamestnávateľmi. Problémy v tejto oblasti sú tak v stredoškolskom ako aj vo 

vysokoškolskom vzdelávaní.  

Príležitosť 4: Prilákanie a udržanie si pracovníkov zo zahraničia môže pomôcť pri riešení nedostatkov 

v oblasti zručností, najmä v krátkodobom horizonte. 

Priorita 3: Podpora vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých     

Technologické zmeny, častejšie zmeny zamestnania, neštandardné formy práce a predlžovanie 

pracovného života zvyšujú potrebu pravidelnej modernizácie a rekvalifikácie v dospelom veku. 

Vzdelávanie dospelých je potrebné zabezpečiť, aby sa úroveň zručností v súvislosti s rýchlo sa 

meniacimi podmienkami udržala alebo zvýšila. 
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Príležitosť 1: Zlepšenie v oblasti riadenia vzdelávania dospelých  

Zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní vyžaduje koordináciu politík. Ide tak o uznanie významu 

takéhoto vzdelávania, ako aj jeho jasnú definíciu na všetkých úrovniach vlády a spoločnosti. Slovensko 

by malo zamerať úsilie na zlepšenie riadenia vlastného systému vzdelávania dospelých, ako aj 

koordinácie medzi ministerstvami, jednotlivými úrovňami vlády  a zainteresovanými stranami.  

Príležitosť 2: Zvýšenie miery účasti na vzdelávaní medzi dospelými bez práce 

Neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania celkovej úrovne vzdelávania dospelých je účasť na ňom z radov 

nezamestnaných Slovákov. Ich vzdelávanie je dôležitým prínosom, a to nielen jednotlivcom zvýšením 

pravdepodobnosti na nájdenie si zamestnania, ale aj spoločensky prostredníctvom kvalifikovanejšej 

pracovnej sily, nižšej miery nezamestnanosti, silnejšej ekonomiky. Slovensko by sa malo sústrediť na 

zvyšovanie účasti nezamestnaných dospelých na vzdelávaní prostredníctvom kvalitnej a dostupnej 

odbornej prípravy a posilnením dosahu úradov PSVR. 

Príležitosť 3: Podpora zamestnancov a podnikov v schopnosti zapojiť sa do vzdelávania dospelých 

Účasť dospelých na vzdelávaní je na Slovensku nerovnomerná. Dospelí v malých a stredných podnikoch 

sa do vzdelávania zapájajú v nižšej miere ako zamestnanci veľkých podnikov. Avšak odborná príprava 

dospelých vo veľkých podnikoch býva často špecificky zameraná na potreby príslušného typu podniku, 

a tak nedokáže rozvíjať základné, prenosné zručnosti. Slovensko by sa malo snažiť maximalizovať svoj 

potenciál vypracovaním cielených individuálnych vzdelávacích účtov odrážajúcich potreby trhu práce 

a daňovými úľavami zameranými na malé a stredné podnikanie.  

Priorita 4: Posilňovanie využívania zručností na pracoviskách 

Vyššia miera využívania zručností na pracovisku je dôležitá pre pracovníkov, zamestnávateľov a aj pre 

prínosy do hospodárstva a spoločnosti. Na Slovensku sa však zručnosti u dospelých na pracoviskách 

nevyužívajú naplno. 

Príležitosť 1: Vytvorenie podmienok na uľahčenie prijatia praxe vysoko výkonných pracovísk, resp.  

postupov (high performance work practices – ďalej len „HPWP“)  v slovenských podnikoch 
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Aj na Slovensku je dôležité vytvoriť pracovné prostredie a pracovnú kultúru posilňujúcu zapájanie sa 

zamestnancov do podpory zmeny na pracoviskách. Prijímanie praxe HPWP by sa uľahčilo posilnením 

zručností a motivácie riadiacich pracovníkov a zlepšením postojov k podnikaniu všeobecne.  

Príležitosť 2: Poskytovanie stimulov a podpory slovenským podnikom pri prijímaní praxe HPWP 

V posledných rokoch sa na Slovensku vytvoril konkurencieschopný exportný výrobný priemysel. Sú za 

tým však aj veľké rozdiely, najmä pokiaľ ide o domáci sektor malého a stredného podnikania. 

Posilnenie prijatia praxe HPWP v malom a strednom podnikaní  by mohlo podporiť udržateľnejší 

hospodársky rast na Slovensku. Prispieť by mohol aj decentralizovaný prístup skupín zamestnávateľov, 

podnikateľských zoskupení a združení z odvetví hospodárstva.  

Príležitosť 3: Zlepšenie riadenia politík a stratégií, ktoré ovplyvňujú mieru využívania zručností 

Problémy v koordinácii a zosúlaďovaní sektorov bránia efektívnemu zavádzaniu politík v oblasti 

zručností. Pri zvyšovaní výkonnosti Slovenska by mohla pomôcť dlhodobá vízia v oblasti využívania 

zručností a praxe HPWP.   

Možno konštatovať, že „Stratégia zručností pre Slovenskú republiku: Posudok a Odporúčania“  

identifikuje odporúčania na posilnenie zručností mládeže, zníženie nerovnováhy zručností, podporu 

rozšírenia vzdelávania dospelých a využívanie zručností na pracovisku.  

Ministerka školstva, vedy, výchovy a vzdelávania SR počas prezentácie Národnej stratégie zručností8 

uviedla kroky, ktorými SR napĺňa výzvy Národnej stratégie zručností. Uviedla najmä zavedenie 

povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti, čo ocenila aj OECD, pričom odporúčala 

úpravu legislatívy v tom zmysle, aby sa opatrenie vzťahovalo aj na trojročné a štvorročné deti. 

Ministerka zároveň vyzdvihla výsledky, ktoré SR dosiahla v medzinárodnom testovaní PISA 2018 

spočívajúce vo výraznom pokroku a zlepšení v testovaných gramotnostiach. Medzi najvyspelejšie 

krajiny sveta sa SR zaradila vo vykazovaní takého priemeru v matematike, že sa dosiahlo zlepšenie 

z podpriemeru na priemer OECD. Kriticky však poukázala na absenciu tzv. sieťovania medzi učiteľmi (v 

rámci škôl, ako aj regiónov), ktoré je dôležité na vytvorenie priestoru na spoločné odovzdávanie  

 
8 EPALE. OECD odporúča Slovenskej republike viac participovať na vzdelávaní dospelých. 

[online].2020.[cit.2020- 03-11]. Dostupné na internete: https://epale.ec.europa.eu/sk/content/oecd-
odporuca-slovenskej-republike-viac-participovat-na-vzdelavani-dospelych 
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skúseností a vedomostí  v rámci učiteľskej komunity. Ukazuje sa, že ide o výzvu, ktorá by priniesla do 

vzdelávania viac inovácií a nových metód vyučovania.  

Tému podpory tvorby inovácií a ich aplikácie  v praxi otvoril Inštitút pre stratégie a analýzy (ďalej len 

„ISA“) pri Úrade vlády SR, ktorý uverejnil štúdiu pod názvom Spolupráca medzi akademickým 

a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám?9 Podľa vyjadrenia autorov sú názory vyjadrené 

v dokumente názormi autorov a nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálnu pozíciu Úradu vlády 

Slovenskej republiky. Cieľom diskusných príspevkov ISA je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú 

diskusiu na aktuálne témy. 

Zo zhrnutia predkladanej štúdie vyplýva, že v súvislosti so zistením, že prepojenie medzi akademickým 

a privátnym sektorom prispieva k podpore tvorby inovácií a ich následnej aplikácii v praxi, vydalo 

MŠVVaŠ SR výzvu na budovanie univerzitných vedeckých parkov (ďalej len „UVP“) a výskumných 

centier (ďalej len „VC“). Predpokladalo sa prepojenie uvedených sektorov. K zlepšeniu nedošlo 

a v predkladanej štúdii sa prostredníctvom analýzy hĺbkových rozhovorov so zástupcami UVP a VC 

identifikujú problémy zapríčiňujúce stagnáciu SR.  

Na posúdenie schopnosti štátu zvyšovať rozvoj inovácií je podľa autoriek potrebné zvážiť potenciál 

štátu na ich zavádzanie a využívanie, t. j. zistiť, či sú v krajine podmienky pre také prostredie, ktoré 

uľahčuje alebo bráni vzniku nových produktov, myšlienok a procesov. V súvislosti s tým treba uviesť, 

že EK realizuje hodnotenia inovačného potenciálu členských štátov a každoročne uverejňuje zistené 

výsledky (European Innovation Scoreboard). Aj keď hodnotenie EK podporuje inovácie, SR podľa neho 

(2018) zaostáva za priemerom EÚ, je tzv. miernym inovátorom a dochádza len k malým zlepšeniam. 

Na porovnanie možno uviesť, že SR bola v roku 2018 lepším inovátorom ako priemer EÚ v roku 2010, 

úroveň celoživotného vzdelávanie je stále pod priemerom, investície zamestnávateľov do výskumu 

a vývoja prudko klesajú a malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) neinovujú produkty  a procesy. 

V štúdii sa zdôrazňuje významná úloha  akademického sektora pri vytváraní a šírení inovácií, popri 

legislatíve a súkromnom sektore. Mnohé nové produkty by neexistovali bez pomoci akademickej sféry. 

Vzťah medzi obidvomi sektormi by mohol napomôcť vyriešeniu spoločenských problémov, ak by sa 

 
9  INŠTITÚT PRE STRATÉGIE A ANALÝZY. ÚRAD VLÁDY SR. Spolupráca medzi akademickým a privátnym 

sektorom: Efektívna cesta k inováciám?[online]. 2019.[cit. 2020 -02- 09. Dostupné na internete: 
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7735_spolupraca-medzi-akademickym-s-privatnym-sektorom.pdf 
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umožnilo šírenie inovácií do praxe urýchlením procesu od výskumu po vývoj a následné predstavenie 

na trhu.  

Autorky štúdie upozorňujú na prekážky legislatívneho a spoločenského charakteru, problém 

duševného vlastníctva, preberania zodpovednosti a poberania výhod z vynájdeného produktu, napr. 

ak sa vyvinie produkt na pôde univerzity, ktorá získa podiel duševného vlastníctva, stáva sa sčasti 

štátnym majetkom, v súvislosti s tým prechádza verejným obstarávaním, hrozí obvinenie zo štátnej 

pomoci. Komplikovaná legislatíva, ktorá je viazaná na rôzne formy finančnej podpory odrádza od 

vzájomnej spolupráce akademický aj súkromný sektor.  

Ako problém sa často uvádza nízka suma verejných výdavkov investovaných na výskum a vývoj. V roku 

2016 nastal v SR prudký nárast výdavkov v súvislosti s investíciami verejného sektora do budovania 

UVP a VC, vybavených najmodernejším príslušenstvom, v roku 2017 nastal prudký pokles na úroveň 

roku 2012.  

Aktuálne financovanie vedy a výskumu je v pôsobnosti nasledujúcich inštitúcií: 

 Agentúra na podporu výskumu a vývoja  - rozpočtová organizácia v kapitole MŠVVaŠ SR, 

 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR, 

 Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR, 

 Výskumná agentúra  - implementačná agentúra na podporu dopytovo orientovaných projektov, 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ – štátna rozpočtová agentúra s právnou 

subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR, ktorým je 

zriadená, 

 Horizont 2020 – najväčší výskumný a inovačný program EÚ, na obdobie 2014-2020 je k dispozícii 

takmer 80 miliárd EUR – financovanie prostredníctvom Horizont 2020 je extrémne kompetitívne 

a úspešnosť projektov dosahuje len 10 až 14 %, priemerná úspešnosť Slovenska v rokoch 2015-

2016 bola 13% (priemer EU 28 14,8 %). 

Výsledky prieskumu European Innovation Scoreboard (2018) ukázali, že spolupráca medzi 

akademickým a súkromným sektorom nie je rozvinutá, hoci Slovensko investovalo množstvo 

finančných prostriedkov  na vybudovanie UVP, t.  j. prostredia na rozvoj spolupráce medzi sektormi. 

Od roku 2013 Slovensko  pomocou európskych fondov investovalo viac ako 430 miliónov Eur do rozvoja 

výskumu a vývoja budovaním UVP a VC, disponujúcich špičkovými technológiami. UVP a VC boli 
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zamerané najmä na spoluprácu štátneho a vysokoškolského sektora výskumu a vývoja a na spoluprácu 

podnikov so štátnym a vysokoškolským sektorom výskumu a vývoja.  

UVP bol definovaný ako priestor vo fyzickej blízkosti vysokej školy alebo SAV, inštitúcia realizujúca 

výskum na najvyššej úrovni, zabezpečujúca prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe 

prostredníctvom transferu technológií.  

VC, projekty menej komplexného charakteru podporujú vysoko kvalitné laboratóriá budované 

v konkrétnej vedeckej oblasti na zvýšenie kvality výskumu a vývoja.  

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na jeden projekt predstavovala 

20 000 000 EUR, maximálna 40 000 000 EUR.  V prípade, že zmluva o poskytnutí NFP neurčovala inak, 

všetky aktivity museli byť ukončené do 30.09.2015.  

Na Slovensku sa otvorilo 14 UVP a VC, a to: 

 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Centrum aplikovaného výskumu Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“),  

 Výskumné centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  

 Univerzitný vedecký park BioMed SAV v Bratislave, 

 Univerzitný vedecký park Cambo Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,  

 Výskumné centrum Agro-Bio-Tech v Nitre,  

 Výskumné centrum pre biomedicínu BioMed Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine,  

 Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline,  

 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline, 

 Výskumné centrum – Biotechnologické laboratórium BMC SAV v Šarišských Michaľanoch,  

 Univerzitný vedecký park UNIPO Prešovskej univerzity v Prešove,  

 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií PROMATECH v Košiciach, 

 Univerzitný vedecký park MediPark Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

 Univerzitný vedecký park TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.  
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Na overenie, či otvorenie UVP a VC prispelo efektívne k podpore inovácií prostredníctvom prepojenia 

akademickej sféry a súkromného sektora sa uskutočnili hĺbkové rozhovory s predstaviteľmi UVP a VC 

na Slovensku.  

V záveroch štúdie sa konštatuje, že päť rokov od publikovania výzvy sa nezaznamenalo žiadne zlepšenie 

spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Napriek dostatočným fondom z EÚ na 

zabezpečenie UVP a VC, päť rokov od publikovania výzvy sa nespozorovalo zlepšenie. Boli preto 

identifikované všeobecné bariéry, ktoré bránia ich odstráneniu. Z rozhovorov vyplynulo, že bariérami 

sú najmä štrukturálne financovanie, nejasnosti v autorských právach a patentovaní a pravidlá štátnej 

pomoci.  

V súčasnosti sú UVP a VC financované hlavne fakultami, pod ktoré patria. Táto forma neumožňuje ich 

hlbšie rozvíjanie, nepodporuje inovácie, ani spoluprácu so súkromným sektorom. Ďalej sú aj možnosti 

financovania prostredníctvom MŠVVaŠ SR, zahraničných programov a schém, ide však o kompetitívne 

riešenia.  

Autorky štúdie navrhujú prideľovanie finančných prostriedkov prichádzajúcich z EÚ prostredníctvom 

štrukturálnych fondov viacerým agentúram MŠVVaŠ SR. Výskumná agentúra, ktorá dosiaľ disponovala 

najvyššou čiastkou by mala byť kontrolovaná viacerými nezávislými orgánmi, ktoré by dohliadali na 

distribúciu fondov.  

Ďalej sa navrhuje umožniť UVP a VC, aby sa stali právnickými subjektmi, aby mohli získavať financie 

prostredníctvom predaja a licencovania svojho duševného vlastníctva. Všetky UVP a VC by mali mať 

povolenú hospodársku činnosť do 20 % kapacity svojich priestorov a zariadení s cieľom zvýšenia 

vzájomne prospešnej spolupráce so súkromným sektorom.  

Horeuvedené opatrenia by zvýšili efektivitu už vybudovaných UVP a VC a zároveň podporili by aj 

inovačné prostredie Slovenska a konkurencieschopnosť Slovenska na medzinárodnom trhu.  

V Priebežnej správe č. 4 Realizačný tím SRI uverejnil informáciu o výročnom rokovaní Digitálnej koalície 

(26. 11. 2020), ktorej členom je aj riešiteľská organizácia NP SRI – spoločnosť Trexima Bratislava, spol. 

s r. o. Trexima Bratislava získala špeciálne ocenenie Digitálna jednotka 2019. V súčasnosti má Digitálna 

koalícia 83 členov, ktorí spolu deklarovali 232 záväzkov.   
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Dňa 19. 2. 2020 vláda SR na svojom rokovaní schválila Program podpory Digitálnej koalície do roku 

202210. V uvedenom dokumente je v bode 2. Digitálna koalícia, jej vybraní členovia a ich záväzky 

uvedené, ako vybraný člen, aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so záväzkom: Spolupráca 

na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Priemysel 4.0 a odporúčaní na národnej 

úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce. 

V krátkom popise sa uvádza: „Záväzok sa plní. V apríli 2019 MPSVR SR začalo realizáciu NP Sektorovo 

riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, v rámci ktorého sektorové (odvetvové) rady 

spracúvajú analýzy dopadov technologických zmien na povolania príslušné danému odvetviu 

a definujú požiadavky pre jednotlivé štandardy zamestnaní. Sektorové stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov do roku 2030 budú vypracované do mája 2020 a na ich základe MPSVR SR do októbra 2020 

spracuje komplexnú národnú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov Práca 4.0.“    

Ako záväzok v štádiu plnenia sa uvádza: „Popularizácia štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania 

v oblasti IT“ a ako splnené záväzky „Zjednodušenie a zrýchlenie zamestnávania IT špecialistov zo 

zahraničia mimo EÚ na Slovensku“ a „Komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia 

absolventov VŠ a SŠ na trhu práce“. 

Z celkového počtu 12 záväzkov MŠVVaŠ SR možno v súvislosti s úzkou nadväznosťou na realizáciu 

aktivít NP SRI, najmä v oblasti tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, vybrať nasledovné 

záväzky rezortu, a to: 

 podporiť spoluprácu VŠ so zamestnávateľmi v oblasti aktualizácie študijných programov a ich 

inovácie, 

 podporiť úpravu a tvorbu nových študijných programov na VŠ v nadväznosti na potreby 

digitalizácie a Priemysel 4.0, 

 podporiť spoluprácu fakúlt VŠ so zamestnávateľmi v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce 

– pilotné projekty.  

U všetkých troch horeuvedených záväzkov je v popise uvedené, že sa čaká na vyhlásenie výzvy z OPĽZ. 

 
10 ÚRAD VLÁDY SR. Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022 UV-3413/2020 z 19. februára 

2020[online]. 2020.[cit. 2020-03-11].Dostupné na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1030 
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Na zabezpečenie udržateľnosti fungovania Digitálnej koalície a rozšírenia možností financovania jej 

aktivít sa ukázalo potrebné posilniť jej administratívnu podporu vo forme zriadenia záujmového 

združenia právnických osôb.   

 Sekretariát Digitálnej koalície od januára 2020 sa orientuje najmä na profesionálnu a aktívnu pomoc 

členom s plnením ich dobrovoľných záväzkov a osvetu ohľadom nadchádzajúcich zmien na trhu práce.   

Z iniciatívy zamestnávateľov, najmä RÚZ, IT asociácie Slovenska (ďalej len „ITAS“) a v spolupráci ďalších 

škôl, občianskych iniciatív a súkromných spoločností v rámci Digitálnej koalície – Národnej koalície pre 

digitálne zručnosti a povolania SR sa pripravuje Národný projekt „Transformácia vzdelávania a školy 

pre digitálnu dobu“11. 

Projekt vychádza zo skutočnosti, že pripravenosť slovenskej populácie na najbližšie desaťročie je slabá 

a nepripravenosť môže byť ohrozením konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a môže zapríčiniť 

zaostávanie jej výkonnosti. Navrhovatelia projektu preto považujú za nevyhnutné zabezpečiť zmenu 

myslenia učiteľov a spôsobu vzdelávania na školách.  

Iniciatívu vyvolali zamestnávatelia, ktorí poukázali na kritickú situáciu, keď sa vysoké a stredné odborné 

školy sťažujú na nekvalitne pripravených žiakov z nižších stupňov vzdelávania. Následkom toho sú 

zamestnávatelia nútení  na vlastné náklady odstraňovať s tým súvisiace nedostatky.  

Na podporu realizácie projektu slúžia aj zistenia Štátnej školskej inšpekcie,  v ktorých sa uvádza, že 

súčasný vzdelávací systém a spôsob výučby potláča potenciál dieťaťa rozvíjať sa, ako aj jeho prirodzenú 

zvedavosť, iniciatívu a aktivitu. 

Skutočnosť, že na Slovensku sú, samozrejme, aj kvalitne vzdelávajúce školy potvrdil Andrej Bederka, 

zástupca Digitálnej koalície a RÚZ. Ide o školy, ktoré popri vedomostiach dávajú deťom aj potrebné 

zručnosti v záujme ich dobrej komunikácie, kritického hodnotenia, spracúvania informácií, efektívnej 

prezentácie, rozvoja tvorivosti a kritického myslenia. Výchova motivujúcim spôsobom vedie deti 

k samostatnosti, iniciatíve a vybavuje ich plnými kompetenciami na uplatnenie sa v budúcom 

pracovnom živote. Predpokladá, že projekt podporí prenos dobrej vzdelávacej praxe medzi školami 

a učiteľmi.  

 
11 https://www.pcrevue.sk/a/Projekt-transformacie-vzdelavania-a-skoly-pre-digitalnu-dobu 
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K aktuálnym predpokladom pre žiakov pripraviť sa na budúce pracovné uplatnenie námestníčka 

riaditeľa  ŠIOV uviedla, že podľa meraní OECD a PISA: 

 podľa všetkých meraní sú naši žiaci pod priemerom,  

 žiakom chýbajú zručnosti na uplatnenie sa na trhu práce, 

 na 58 % vyučovacích hodín u učiteľov dominuje výklad, 

 33 % učiteľov text z učebnice len číta a žiaci si robia len poznámky, 

 58 % učiteľov tvrdí, že škola má dať poznatky a nie pochopenie súvislostí, čo je veľká chyba,  

 aj keď 55 % učiteľov vyhlasuje, že so žiakmi treba diskutovať, reálne to robí len 31 %.  

Kľúčové miesto v realizácii projektu budú mať proaktívne školy a inovatívni riaditelia a učitelia 

s postavením byť vzorom pre ostatné školy. Pôjde o ponuku spolupráce takýchto škôl učiteľom iných 

škôl, ktoré prejavia záujem. Myslelo sa pritom aj na to, aby učitelia čo najmenej opúšťali svoju školu 

a nemuseli byť suplovaní, preto sa vzdelávanie a doškoľovanie bude uskutočňovať prostredníctvom 

videokonferencií. So spustením projektu sa počíta od septembra 2020.    

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru SRI 

Aliancia sektorových rád 

Významným míľnikom v hodnotení realizácie úloh nastolených v  projekte SRI bolo Spoločné rokovanie 

Aliancie sektorových rád (ďalej len „aliancia“), Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“), garantov 

a predsedov sektorových rád, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. – 22. 10. 2019 v Novom Smokovci. 

Podrobné informácie o programe rokovania, dosiahnutých výsledkoch rokovania  a aktuálnych výzvach 

pre všetkých účastníkov sú spracované v obsahu Priebežnej správy č. 4, časť 1.2.1. 

Okrem iného je v tejto časti správy odkaz na mimoriadne rokovanie aliancie, konané dňa 30.9.2019, 

z ktorého vyplynula pre členov aliancie úloha na prípravu námetov na riešenie inštitucionalizácie 

aliancie a ich prezentáciu práve na horeuvedenom spoločnom rokovaní.  

V súvislosti so znením zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti bolo uvedené, že jeho ustanovenia 

neodzrkadľujú dôležitosť kvalifikovaných ľudských zdrojov v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. 

Táto a ďalšie naliehavé výzvy, ako napr. potreba reformy terciárneho školstva, vyžadujú zmenu 

v legislatívnej oblasti z hľadiska rozšírenia kompetencií aliancie a jej zásadnej inštitucionalizácie 

formou organizácie s právnou subjektivitou, ktorý by mal nadrezortnú pôsobnosť priamo zo zákona. 
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Aktuálne to nie je možné v rámci zákona o službách zamestnanosti, pretože upravuje len oblasť služieb 

zamestnanosti.  

Z diskusie na spoločnom rokovaní prevážil záujem o vytvorenie združenia právnických osôb (ďalej len 

„združenie“) s názvom Aliancia sektorových rád Slovenska, v ktorom by mal zastúpenie štát 

ministerstvami a sociálni partneri zástupcami, ktorí sú členmi aliancie. Je predpoklad, že by sa tak 

realizoval model trvalej udržateľnosti budovaného systémového riešenia na zosúlaďovanie systému 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce na základe cieleného monitorovania potrieb 

zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu.  

V nadväzujúcom období nasledovala séria spoločných rokovaní horeuvedených aktérov na 

zabezpečenie úloh v súvislosti so zmenou inštitucionalizácie aliancie, vypracovaním zámeru, stanov 

navrhovaného subjektu, ich prerokovania, schvaľovania v orgánoch sociálnych partnerov a ďalších 

subjektov, získania ich stanovísk a formulovania záverov. 

V nasledujúcom texte tejto správy sa uvádzajú podrobnejšie informácie k registrácii združenia, ktorá 

sa uskutočnila dňa 4.3.2020.  

Vznik, právne postavenie a zánik záujmových združení právnických osôb upravujú ustanovenia § 20f až 

§ 20j Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník). 

Združenie môžu zakladať a jeho členmi môžu byť výlučne právnické osoby, a to bez ohľadu na ich 

charakter. Z okruhu zakladateľov a členov združenia sú vylúčené všetky fyzické osoby, hoci by išlo aj o 

fyzické podnikateľské subjekty. 

 Právnickými osobami sú subjekty, ktoré ustanovuje § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podmienky, 

za ktorých môžu subjekty verejnej správy, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zakladať 

iné právnické organizácie upravuje zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Členmi združenia môžu 

byť aj zahraničné právnické osoby, ktorým právny poriadok umožňuje členstvo v iných právnických 

osobách. Združenie je právnickou osobou.  

Združenie je organizačno-právnou formou, prostredníctvom ktorej môžu združené právnické osoby 

realizovať svoje spoločné záujmy. Účelom združovania právnických osôb môže byť ochrana ich záujmov 

alebo iný, zákonom bližšie nevymedzený účel, ktorý však musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť v 

rozpore s dobrými mravmi. Predmetom činnosti združenia je najmä uspokojovanie oprávnených 



  
 

60 
 

záujmov a potrieb jeho zakladateľov (členov). Ide hlavne o zabezpečovanie koordinácie niektorých 

spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie 

pred štátnymi orgánmi a inými inštitúciami. Združenie možno založiť dvoma spôsobmi: 

1. Zakladateľskou zmluvou uzavretou písomne zakladateľmi a opatrenou ich názvami, podpismi 

štatutárnych zástupcov a pečiatkami. K zakladateľskej zmluve musia byť priložené stanovy 

schválené zakladateľmi a určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne 

orgány) schválené zakladateľmi.   

2. Schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi, o čom sa spíše zápisnica, v 

ktorej sa uvedie:  

a) že došlo k založeniu združenia, t. j. ktoré právnické osoby so vstupom do združenia súhlasili,   

b) účel, ktorý sa má týmto združením dosiahnuť,   

c) zoznam zakladajúcich členov s uvedením ich názvu, sídla a podpisov členov. K zápisnici musia 

byť priložené stanovy schválené ustanovujúcou členskou schôdzou a určenie osôb 

oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány), ktoré schválila ustanovujúca členská 

schôdza.   

Obsah stanov združenia je ustanovený obligatórne v § 20h Občianskeho zákonníka nasledovne:   

a) názov združenia   

b) sídlo združenia   

c) predmet činnosti   

d) úprava majetkových pomerov   

e) vznik a zánik členstva   

f) práva a povinnosti členov   

g) orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti   
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h) spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom   

i) spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú.   

Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti, napríklad členstvo v združení možno viazať na určitý 

členský príspevok; schvaľujú ich zakladatelia alebo ustanovujúca členská schôdza. Združenie vzniká 

právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii. Register vedie okresný úrad v 

sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Konanie o registrácii začína na písomný návrh, ktorý podáva 

osoba splnomocnená na tento úkon (prípadne i na iné úkony s tým spojené - prevzatie rozhodnutia, 

vzdanie sa odvolania a pod.) zakladateľmi, resp. ustanovujúcou členskou schôdzou. K návrhu na zápis 

do registra sa prikladá:   

1. zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze, 

2. stanovy združenia,   

3. určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárnych zástupcov) s uvedením ich 

mena, priezviska, rodného čísla a bydliska,   

4. ak sú zakladateľmi aj zahraničné právnické osoby treba predložiť doklad preukazujúci ich 

právnu subjektivitu, t. j. dôkazy o tom, že zahraničná organizácia už bola založená v štáte, v 

ktorom má svoj štatutárny úrad a priznanú právnu subjektivitu a spôsobilosť k právu (napr. 

výpis z príslušného registra, osvedčenie, štatút alebo stanovy, písomná dohoda a pod. - 

vyžaduje sa, aby fotokópie prvopisu týchto dokumentov boli overené s úradne overeným 

prekladom),  

5. správny poplatok vo výške 66 eur,  

6. súhlas dotknutej osoby, t. j. osoby oprávnenej konať v mene združenia podľa ust. §-u 14 a §-u 

15 ods. 1 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade, že je viac štatutárnych zástupcov združenia, predloží každý z 

nich predmetný súhlas samostatne.   

7. ak sú členmi združenia obce (mestá) je nutné predložiť uznesenie, resp. výpis z uznesenia 

obecného (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce (mesta) v združení - § 11 ods. 4 

písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

8. súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla 

do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným 

zákonom (§ 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení). 
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Predmetný súhlas navrhovateľ predkladá len v prípade, keď právnická osoba nemá k 

nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa sa zapíše ako jej sídlo do obchodného alebo do 

živnostenského registra, resp. do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom vlastnícke 

právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje. 

Sídlom právnickej osoby je podľa ust. § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom 

registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. 

Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ, názov ulice alebo iného verejného 

priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice (§ 2 ods. 4 

Obchodného zákonníka).   

Združenie nadobúda právnu subjektivitu a stáva sa právnickou osobou okamihom právoplatnosti 

rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii. Na konanie o návrhu na zápis do registra 

záujmových združení právnických osôb sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok). Pokiaľ návrh na zápis do registra 

nemá zákonom predpísané náležitosti, registrový úrad v zmysle ust. § 19 ods. 3 správneho poriadku 

pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote 

odstránil a súčasne ho poučí, že inak konania zastaví. Zároveň podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

konanie preruší. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veci registrácie 

združenia je príslušné rozhodnúť Ministerstvo vnútra SR v Bratislave. Ak počas existencie združenia 

nastanú zmeny v údajoch zapísaných v registri záujmových združení právnických osôb (názov, sídlo, 

predmet činnosti, orgány a mená osôb vykonávajúcich pôsobnosť združenia), podá združenie 

registrovému úradu písomnú žiadosť o vykonanie zmeny zápisu v registri, prípadne stanov združenia. 

Prílohou k predmetnej žiadosti sú doklady v zmysle platných stanov združenia ohľadom ich zmien a 

doplnkov (napr. uznesenie kompetentného orgánu, prezenčná listina, zápisnica kompetentného 

orgánu, dodatok stanov v dvoch vyhotoveniach a pod.) a správny poplatok vo výške 16,50 eura.   

Hoci združenia nie sú podnikateľskými subjektami, môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, zisk 

ktorej bude po zdanení v celom rozsahu použitý na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie 

založené. Podnikateľská činnosť však musí byť len ako činnosť doplnková a nie hlavná.   

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka združenie zaniká dňom vymazania z registra. Pred 

zánikom združenia sa vyžaduje jeho zrušenie spôsobom určeným v stanovách. V prípade, že majetok 

združenia neprechádza na právneho nástupcu, vyžaduje sa pred jeho zánikom likvidácia, na ktorú sa 

primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení o 
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likvidácii obchodných spoločností (§§ 70 – 75, § 92). K návrhu na vymazanie združenia z registra, ktoré 

sa zrušilo bez likvidácie, t. j. majetok združenia prechádza na právneho nástupcu, štatutárny orgán 

združenia predkladá registrovému úradu spolu s návrhom na vymazanie i uznesenie príslušného 

orgánu o zrušení združenia bez likvidácie a schválenú dohodu o prechode majetku vrátane práv a 

záväzkov zrušeného združenia na právneho nástupcu.  

V tejto súvislosti Realizačný tím SRI vypracoval, koordinoval pripomienkové konanie a finalizoval 

stanovy združenia a zakladateľskú zmluvu. Následne v mesiacoch január – február 2020 prerokovali 

a schválili zámer na založenie združenia s názvom Aliancia sektorových rád Slovenska a návrh jeho 

stanov a zakladateľskej zmluvy v orgánoch jednotlivých sociálnych partnerov a ďalších subjektov 

predpokladaných, ako súčasť tejto platformy. Výnimku tvorí ZMOS, ktoré na februárovom sneme 

stanovy a zakladateľskú zmluvu združenia neprerokovalo a odložilo rozhodnutie na mesiac apríl 2020, 

kedy bude táto problematika prerokovávaná. Ak by ZMOS deklaroval záujem o vstup do záujmového 

združenia právnických osôb, o prijatí nového člena bude 2/3 väčšinou rozhodovať Členská schôdza 

združenia. Na základe súhlasov MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, AZZZ SR, APZ, RÚZ a KOZ SR bol koordinovaný 

podpis zakladateľskej zmluvy a stanov združenia, notárske overenie podpisov, vypracovanie žiadosti 

o registráciu združenia a fyzické podanie žiadosti prostredníctvom štatutárneho zástupcu združenia, t. 

j. generálnym riaditeľom Aliancie sektorových rád Slovenska.  

V rámci ďalšieho harmonogramu prác a po rozhodnutí o registrácii združenia sa očakáva:  

 vyzvanie zakladateľov združenia na nomináciu zástupcov do všetkých orgánov združenia, a to 

do:  

- Členskej schôdze,  

- Správnej rady,  

- Dozornej rady,  

 zvolanie prvého rokovania Členskej schôdze za účelom nastavenia foriem práce, obsahu a 

harmonogramu činnosti na rok 2020,  

 harmonizácia činnosti „projektovej aliancie“ a združenia Aliancia sektorových rád Slovenska.  
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Riadiaci výbor SRI  

Medzi významné úlohy členov RV SRI patrí ich aktívna účasť na odsúhlasovaní výstupov predkladaných 

Realizačným tímom SRI. Celý proces aktivít na realizácii projektu je odsúhlasovaný na rokovaniach RV 

SRI a je zhmotnený v Časovom harmonograme predkladania návrhov výstupov členom RV, finalizácii 

výstupov a termínov rokovania RV SRI za príslušné realizačné obdobie. Prvý harmonogram za 

realizačné obdobie roku 2019 je prílohou č. 6 Úvodnej správy. V súvislosti s Priebežnou správou č. 4 

boli v citovanom harmonograme uvedené aj nasledovné dátumy roku 2020 z dôvodu, že realizačné 

obdobie tvorilo najmä obdobie november- december 2019, avšak finálne akcie už spadali do obdobia 

začiatku roku 2020: 

 18.1.2020 Odovzdanie návrhu výstupu na pripomienky členom RV SRI 

 21.1.2020 Odovzdanie pripomienok k návrhu výstupu členmi RV SRI 

 22.1.2020 Schvaľovanie výstupu. 

Výsledky pripomienkového konania k návrhu Priebežnej správy č. 4 predstavovalo celkom 37 

pripomienok členov RV SRI, z čoho 28, t. j. takmer 76 %, sú pripomienky k prílohám informácií 

tajomníkov sektorových rád o plnení úloh sektorových rád pri realizácii NP SRI. Realizačný tím SRI 

venoval posúdeniu predložených pripomienok náležitú pozornosť. Z počtu 37 pripomienok bolo 31 

akceptované, resp. čiastočne akceptované. Pripomienky odoslali zástupcovia MK SR, MŠVVaŠ SR, MDV 

SR, MZ SR a ŠÚ SR. 

Vecný harmonogram aktivít odborných tímov, výpočet úloh, ktoré budú realizované v období 2019 – 

2022 je štruktúrovaný  podľa piatich aktivít a je prílohou č. 8 uvedenej správy.  

Kontinuita s prvotným časovým harmonogramom predkladania návrhov výstupov členom RV SRI sa 

potvrdila v Záveroch z rokovania RV SRI z 21.10.2019 (spoločné rokovanie v Novom Smokovci). Na 

tomto rokovaní RV SRI prerokoval Harmonogram predkladania výstupov NP SRI a rokovaní RV SRI v 

roku 2020 a schválil ho. Zároveň vzal na vedomie termín najbližšieho rokovania RV SRI dňa 19.3.2020. 

V súvislosti s nadchádzajúcim termínom rokovania RV SRI sa na členov RV SRI v mene generálnej 

riaditeľky Sekcie práce MPSVR SR PaedDr. Danice Lehockej, PhD.  obrátila manažérka projektu PaedDr. 

Lucia Lednárová Dítětová s pozvaním na rokovanie dňa 19.3.2020, o 10.00 h v Hoteli Saffron, 

Radlinského 27, 811 07 Bratislava (Pozvánka na rokovanie je uvedená v prílohe č. 1).  
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Program rokovania bol plánovaný nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia šiestej realizačnej etapy SRI (17.1.2020 – 17.3.2020) – Aktivita č. 1 – Aktivita č. 5 

3. Diskusia 

4. Návrh záverov z rokovania. 

Realizačný tím SRI dňa 10.3.2020 na základe rozhodnutia krízového výboru MPSVR SR a z dôvodu 

epidemiologickej prevencie zrušil rokovanie RV SRI. Zároveň oznámil jeho členom, že výstupy k šiestej 

realizačnej etape projektu im zašle dňa 16.3.2020 elektronicky, do 18.3.2020 bude prebiehať 

pripomienkové konanie  a následne 19.3.2020 sa uskutoční hlasovanie formou per rollam k finálnej 

verzii Priebežnej správy č. 5.Po uplynutí krízového stavu bude operatívne zvolané rokovanie RV SRI.  

1.3  Činnosť sektorových rád a pracovných skupín 

Realizačný tím SRI vyvíja úsilie, aby  všetci jeho členovia, vrátane tajomníkov sektorových rád získavali 

aktuálne informácie o dianí v príslušných sektoroch, a to predovšetkým v súvislosti s novými trendmi 

a výzvami, ktoré prinášajú moderné technológie. Pre realizátorov projektu sa tak vytvárajú príležitosti 

na identifikáciu dopadov na pracovné miesta a dôsledkov prechodu na nové technológie a digitalizáciu  

v horizonte 2030, resp. 2050 na trhu práce v SR. 

Medzi významné podujatia v horeuvedenom zmysle patrilo 7. európske fórum pre automobilový 

priemysel, ktoré organizovala belgická Federácia automobilového priemyslu a motocyklov (FEBIAC) 

v spolupráci s Európskou asociáciou výrobcov automobilov (ACEA) dňa 13. januára 2020 v Bruseli. 

Medzi jeho účastníkmi bol aj tajomník Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo.  

Podujatie sa uskutočnilo pod názvom Príprava na nové zručnosti a pracovné miesta v automobilovom 

priemysle. Miestom konania fóra bol bruselský autosalón a účastníkmi výrobcovia, dodávatelia 

automobilov, ako aj zvolení funkcionári a občianska verejnosť, ktorí diskutovali  o hlavných 

problémoch automobilového priemyslu. 

Diskutujúci zdôrazňovali, že technologické megatrendy v automobilovom priemysle, ako sú 

autonómne systémy, elektrifikácia, prechod na alternatívne palivá, elektromobilita, digitalizácia 
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a BigData vedú k diverzifikácii  trhu a posunu k integrovaným riešeniam. Ide o nárast rôznych zručností 

oproti požiadavkám automobilových spoločností  v posledných desaťročiach.  

Témou fóra bola diskusia o tom, aké nové pracovné miesta, nové zručnosti budú potrebné 

v automobilovom priemysle v budúcnosti. V súčasnosti je ešte ťažké povedať, ktoré zručnosti budú 

potrebné a identifikovať potreby. Jednoznačne platí, že automobilový priemysel zamestnáva cca 13,8 

Európanov, čo predstavuje 6,1% všetkých pracovných miest v EÚ. Predpokladá sa zároveň, že 

v budúcnosti poklesne potreba zamestnaní s opakujúcimi sa činnosťami a vzrastie dopyt po 

kreatívnych zručnostiach zameraných na dizajn, t. j. takých, ktoré vyžadujú myslenie na vysokej úrovni. 

Zdôraznila sa potreba vedomostne zdatných zamestnancov so záujmom zvýšiť si kvalifikáciu v záujme 

pomoci automobilovému priemyslu. Bližšie informácie sú uvedené v Aktivite č. 5. 

Aj na tomto fóre sa potvrdilo, že zo vzdelávacieho systému vychádzajú absolventi, ktorých úroveň 

nekorešponduje  s potrebami zamestnávateľov. Taktiež sa prezentovalo, že automobilový priemysel 

nie je atraktívny pre mladých ľudí, ktorí nemajú poznatky o fungovaní výrobných závodov 

a neuvedomujú si, že ide o high-tech priemysel, ktorý má veľký kariérny potenciál.  

Získané informácie z uvedeného podujatia odovzdal tajomník  formou  osobitnej prezentácie  členom 

Realizačného tímu SRI a aj návštevníkom webového portálu IS NSP/SRI, a to prostredníctvom článku 

pod názvom The 7th bi-annual European Automotive Forum 2020. Takýto postup je nastavený medzi 

povinnosti tajomníkov sektorových rád. 

 Pri vyhodnocovaní plnenia úloh a realizovaných postupov sektorových rád za príslušné realizačné 

obdobie projektu, ktoré je dokumentované v priebežnej správe Realizačného tímu SRI a jej prílohách 

vychádzajú tajomníci z aktuálne vyhotovenej štruktúry Informácie tajomníkov o organizačno-

technickom zabezpečení sektorových rád a ich ďalších úlohách pri realizácii NP SRI (ďalej len 

„informácia tajomníkov“). Metodici Realizačného tímu SRI pod vedením manažérky projektu predložili 

štruktúru informácie tajomníkov k Priebežnej správe č. 5 dňa 30.1.2020. Bolo to v priamej nadväznosti 

na odovzdanie finálnej verzie Priebežnej správy č. 4 zadávateľovi projektu. Aktuálna štruktúra 

informácií tajomníkov je zameraná na nasledovné prioritné oblasti: 

 inštitucionálne a personálne zloženie sektorových rád a ich pracovných skupín,  

 príprava a realizácia tretích rokovaní sektorových rád a pracovných skupín sektorových rád,  

 výsledky tretích rokovaní sektorových rád,  
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 úlohy sektorových rád pri tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov za I. a II. cyklus 

a III. a IV. cyklus, 

 určenie nových garancií národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), 

 návrhy na zmenu názvu NŠZ v súvislosti s klasifikáciou SK ISCO-08, 

 návrhy na zmenu(zrušenie) garancie NŠZ,  

 nové NŠZ súvisiace so vznikajúcimi zamestnaniami na trhu práce v sektoroch,  

 identifikácia NŠZ v súvislosti s inováciami a inovačnými trendmi v národnom hospodárstve SR. 

Metodické postupy tvorby sektorových stratégií sú prezentované v časti 1.4 tejto priebežnej správy. 

V súvislosti s rokovaniami sektorových rád bolo potrebné usmernenie k zoznamu príloh, ktorými 

tajomníci sektorových rád dokumentujú priebeh rokovaní. Z hľadiska technicko-organizačnej 

a obsahovej stránky rokovaní ide o nasledovné prílohy: 

 pozvánka na rokovanie, 

 prezenčná listina, 

 prezentácia tajomníka, 

 závery z rokovania, 

 článok o rokovaní,  

 nominačné listy (ak boli odovzdané na rokovaní), 

 menovacie dekréty. 

Ďalšie samostatné prílohy (súvisiace napr. s procesom tvorby sektorových stratégií a pod.) sa 

predkladajú taktiež, v zmysle postupov uvedených v inštrukcii pre tajomníkov. 

V období predkladania Priebežnej správy č. 5 sa kladie dôraz na náležité  zdokumentovanie priebehu  

tretích rokovaní sektorových rád. V nasledujúcom texte sa predkladajú stručné informácie 

o obsahovom zameraní a priebehu tretích rokovaní niektorých sektorových rád.   

Napr. na rokovaní Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby sa za hlavnú úlohu 

aktuálneho obdobia považovalo predstavenie a tvorba 3. a 4. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov, doplnené informáciou o hľadaní možností na navrhovanie konkrétnych opatrení 

smerovaných na vzdelávací systém. Medzi dominujúce podnety z radov členov patrilo prepájanie 

odborného vzdelávania s praxou, námety na rozšírenie štátnych vzdelávacích programov a študijných 

programov o nové prvky v súlade s podmienkami, ktoré odvetviu prinášajú meniace sa technológie 

a inovačné prvky.  
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Rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa orientovalo na identifikáciu zodpovednosti za 

navrhnuté aktivity, termíny ich plnenia a formu monitoringu. Túto zodpovednosť prebrala 

predsedníčka sektorovej rady a ďalší štyria členovia, ako aj tajomník sektorovej rady. Predpokladá sa 

rozšírenie pracovnej skupiny o ďalších členov v záujme zaručenia odbornosti pri tvorbe sektorovej 

stratégie. Členovia pripustili, že pôvodné znenie premís a dopadov  je potrebné upraviť v súvislosti s ich 

nadväznosťou na sektorové opatrenia a aktivity.  

V nadväznosti na tretie rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby tajomníčka 

informovala o postupe sektorovej rady pri zabezpečovaní účasti členov na tvorbe stratégií. Základom 

boli pracovné rokovania s autormi jednotlivých premís. Vďaka tomu mohol byť na tretie rokovanie 

predložený vzor spracovaný na jeden z dopadov na ľudské zdroje. Počas rokovania bol vzor 

sprístupnený na pripomienkovanie všetkým zúčastneným členom a boli doň zapracovávané 

pripomienky členov. V záujme ďalšieho skvalitnenia práce na tvorbe sektorovej stratégie sa zmenili 

a doplnili pracovné skupiny vytvorené na druhom rokovaní sektorovej rady a zabezpečila sa ich aktívna 

účasť v aktuálnom období vypracovávania III. a IV. cyklu sektorovej stratégie.  

Detailnejšie sú informácie z tretích rokovaní z hľadiska postupov a výsledkov tvorby sektorových 

stratégií rozpracované v ďalších častiach tejto priebežnej správy súvisiacich s úlohami sektorových rád 

pri tvorbe sektorových stratégií.   

Realizačný tím SRI v sledovanom období venoval zvýšenú pozornosť aj revízii národných štandardov 

zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) v záujme zabezpečenia ich aktuálnosti v Registri zamestnaní. Názvy NŠZ 

garantované jednotlivými sektorovými radami vychádzajú zo Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK 

ISCO-08. Táto sa bude aktualizovať v súvislosti s prípravou novej vyhlášky Štatistického úradu SR, 

ktorou sa v roku 2021 vydá aktualizovaná verzia uvedenej klasifikácie.  

Inovačné trendy a nástup nových moderných technológií v sektoroch trhu práce odôvodňujú 

opodstatnenosť aktívneho zapojenia sa členov sektorových rád do procesu revízie názvov NŠZ 

v zoznamoch garantovaných NŠZ. V súvislosti s tým boli oslovení členovia sektorových rád, aby posúdili 

názvy NŠZ, navrhli na doplnenie nové NŠZ, resp. iné zmeny, napr. odporúčania na vyradenie, presuny 

do inej sektorovej rady (pripojený bol formulár na doplnenie nových NŠZ, na iné zmeny, ako aj formulár 

na vyradenie, prípadne presun NŠZ, a to v záujme štandardizácie posudzovania).    

Spätnú väzbu – návrhy členov sektorových rád v horeuvedenom procese sumarizovali tajomníci 

sektorových rád a na základe nej boli formulované zoznamy NŠZ pre Realizačný tím SRI - Úsek 
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produktivity a zamestnanosti, ktorý má v kompetencii proces aktualizácie Štatistickej klasifikácie SK 

ISCO-08 a prípravu podkladov pre novú vyhlášku ŠÚ SR. 

Návrhy členov sektorových rád týkajúce sa revízie  NŠZ boli predmetom tretích rokovaní sektorových 

rád. K predloženým návrhom sa vyjadrovali účastníci rokovaní, diskutovali o nich a rozhodovali 

o schválení/zamietnutí návrhov.   

Pre ilustráciu sa pripája výstup k tejto téme z tretieho rokovania Sektorovej rady pre chémiu 

a farmáciu. Vo výstupe je predložený návrh členov Sektorovej rady, jeho odôvodnenie a rozhodnutie 

Sektorovej rady v danej veci.   

Vyradenie NŠZ Rozhodnutie Sektorovej rady 

Návrh: NŠZ ,Dispečer v petrochemickom 
priemysle‘ vyradiť 

z dôvodu: zamestnanie je kvalifikačnými 
predpokladmi identické s ,Dispečer v chemickom 
priemysle‘ 

Rozhodnutie Sektorovej rady: 

Prijaté - VYRADIŤ štandard 

Návrh: NŠZ ,Chemik v prevádzke a službách‘ 
vyradiť z dôvodu: zamestnanie je kvalifikačnými 
predpokladmi identické s ,Operátor zariadenia v 
chemickej výrobe (okrem plastikárskej 
a gumárenskej výroby)‘ 

Rozhodnutie Sektorovej rady: 

Zamietnuté – NEVYRADIŤ 

Chemik v prevádzke a službách sa uplatňuje 
napr. v garbiarniach, chem. čistiarňach odevov 

atď., má nižšiu vyžadovanú kvalifikáciu ako 
operátor zariadenia v chemickej výrobe 

Návrh: NŠZ ,Farmaceutický laborant bez 
špecializácie‘ vyradiť z dôvodu duplicity s NŠZ 
,Farmaceutický laborant v technológii prípravy 
liekov‘ 

Rozhodnutie Sektorovej rady: 

Zamietnuté - NEVYRADIŤ a PREMENOVAŤ na 
,Laborant vo farmaceutickom priemysle‘ 

Laborant vo farm. priemysle pracuje pri príprave 
účinnej látky, zatiaľ čo farm. laborant 

v technológii prípravy liekov pracuje pri príprave 
liekových foriem (roztoky, maste...)  

Návrh: NŠZ ,Chemický technik (laborant) v 
priemyselnej výrobe‘ vyradiť z dôvodu duplicity 
s NŠZ ,Technik kontroly kvality v chemickej 
výrobe‘ 

Rozhodnutie Sektorovej rady: 

Zamietnuté – NEVYRADIŤ 

Chemický technik v priemyselnej výrobe (kt. nie 
je chemická!) má iné kvalifikačné predpoklady 
a pracovnú náplň ako technik kontroly kvality 

v chemickej výrobe  
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Vyradenie NŠZ Rozhodnutie Sektorovej rady 

Návrh: NŠZ ,Montážny pracovník gumárenských, 
plastových výrobkov‘ vyradiť z dôvodu zániku 
zamestnania v súvislosti s tech. Pokrokom 

Rozhodnutie Sektorovej rady: 

Zamietnuté - NEVYRADIŤ a PREMENOVAŤ na 
,Montážny pracovník chemických, gumárenských 

a plastikárskych výrob‘ 

Tvorba nových NŠZ Rozhodnutie Sektorovej rady 

REACH manažér 
Prijaté - VYTVORIŤ pod názvom ,Manažér 

chemickej legislatívy‘ 

Chemický laborant Prijaté – VYTVORIŤ 

Špecialista predaja chemických produktov Prijaté – VYTVORIŤ 

Chematronik Prijaté – VYTVORIŤ 

Farmaceut vo výskume a vývoji 
Prijaté - VYTVORIŤ pod názvom ,Farmaceutický 

špecialista vo výskume a vývoji‘ 

Farmaceut - odborný zástupca právnickej osoby 
pre výrobu liekov, zabezpečovanie kvality liekov 
a distribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok  

Zamietnuté - ide o zdravotníka 

Technológ pre spracovanie plastov Prijaté – VYTVORIŤ 

Technik pre spracovanie plastov 
Zamietnuté - nevytvoriť, PREMENOVAŤ pôvodne 

,Nastavovač zariadenia pre spracovanie 
polymérov‘ 

Technik pre spracovanie plastov – materialista Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Materiálový špecialista Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Technológ pre periférne zariadenia výroby 
spracovania plastov 

Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Technológ pre povrchové úpravy výrobkov 
z plastov 

Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Špecialista nástrojov pre spracovanie plastov Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Špecialista kvality pre spracovanie plastov Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Kvalitár na linke pre výrobu plastov Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Technik pre recyklačnú firmu na spracovanie 
plastov 

Zamietnuté - príliš úzka špecifikácia 

Špecialista pre recyklačnú firmu na spracovanie 
plastov 

Prijaté - VYTVORIŤ pod názvom ,Špecialista pre 
spracovanie plastov‘ 



  
 

71 
 

Vyradenie NŠZ Rozhodnutie Sektorovej rady 

Pharmacovigilance Coordinator 
PREVERIŤ prostredníctvom ZChFP (slovenský 

názov) 

Regulatory Specialist Zamietnuté - identické s REACH manažér 

Clinical Trials Associate 
PREVERIŤ prostredníctvom ZChFP (slovenský 

názov) 

Zmena garancie NŠZ  Rozhodnutie Sektorovej rady 

,Biofyzik‘ od Sektorovej rady pre potravinárstvo PRIJATÉ 

,Biochemik‘ od Sektorovej rady pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

PRIJATĚ  

Zmena názvu NŠZ Rozhodnutie Sektorovej rady 

Nový názov ,Laborant v chemickom laboratóriu‘ 
pre NŠZ ,Kvalitár, kontrolór chemických 
výrobkov‘ 

Zamietnuté 

Nový názov ,Technik analytik‘ pre NŠZ ,Technik 
kontroly kvality v chemickej výrobe‘ 

Zamietnuté  

Nový názov ,Technik pre spracovanie plastov‘ 
pre NŠZ ,Nastavovač zariadenia pre spracovanie 
polymérov‘ 

Prijaté – PREMENOVAŤ  

Nový názov ,Riadiaci pracovník (manažér)  v 
chemickej a farmaceutickej výrobe‘ pre NŠZ 
,Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej 
výrobe‘ 

Prijaté – PREMENOVAŤ 

Nový názov ,Chemický technik v priemyselnej 
výrobe‘ pre NŠZ ,Chemický technik (laborant) v 
priemyselnej výrobe‘ 

Prijaté – PREMENOVAŤ 

Nový názov ,Montážny pracovník chemických, 
gumárenských a plastikárskych výrob‘ pre NŠZ 
,Montážny pracovník gumárenských a 
plastikárskych výrob‘ 

Prijaté – PREMENOVAŤ 

V sledovanom období sa uskutočnilo všetkých 24 tretích rokovaní sektorových rád. Časový 

harmonogram ich realizácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   
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 Prehľad realizovaných tretích rokovaní sektorových rád  
Názov sektorovej rady Termín rokovania 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 27.1.2020 
Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu 30.1.2020 
Sektorová rada pre potravinárstvo  3.- 4.2.2020 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  20.2.2020 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 19.2.2020 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 12.2.2020 
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu  11.2.2020 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 31.1.2020 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 7.2.2020 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 12.3.2020 
Sektorová rada pre elektrotechniku   6.2.2020 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 11.3.2020 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 18.2.2020 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 21.2.2020 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 12.2.2020 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 10.2.2020 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 12.3.2020 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 2.3.2020 
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 13.2.2020 
Sektorová rada pre (vedu, výskum,) výchovu, vzdelávanie a šport  5.2.2020 
Sektorová rada pre verejné služby a správu 25.2.2020 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 27.2.2020 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 5.2.-6.2.2020 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 14.2.2020 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Tretie rokovania sektorových rád sa realizovali v priebehu mesiacov január – marec 2020. Pri určovaní 

termínov rokovaní tajomníci sektorových rád rešpektovali návrhy gestorov a predsedov sektorových 

rád a maximálne im vychádzali v ústrety.  

Príprava rokovaní vyžaduje od tajomníkov sektorových rád a tiež ďalších členov Realizačného tímu SRI 

značné úsilie tak z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia rokovania, prípravy odbornej 

dokumentácie na rokovanie (často spojenej s intenzívnou e-mailovou a/alebo telefonickou 

komunikáciou s členmi sektorových rád), konzultácií tajomníkov s manažérkou NP SRI k obsahu 

programu rokovania a pripravenej dokumentácii, doladenia technických otázok s manažmentom 

subjektu, v ktorom sektorová rada rokuje (organizáciou, hotelom a pod.). Do úvahy je potrebné brať aj  

skutočnosť, že väčšina tajomníkov má v kompetencii dve sektorové rady; v prípade dlhodobejšej 
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neprítomnosti tajomníka sektorovej rady, napr. z dôvodu práceneschopnosti, prechádzajú povinnosti 

spojené s prípravou rokovania a jeho absolvovaním na zastupujúceho tajomníka tak, aby sa nenarušila 

kontinuita  plnenia úloh sektorovej rady a predkladanie súvisiacej dokumentácie.  

Realizácia tretích rokovaní sektorových rád je graficky znázornená v grafe č. 1.       

 Realizácia tretích rokovaní sektorových rád 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Z horeuvedenej tabuľky a grafu je zrejmé, že najvyšší počet tretích rokovaní sektorových rád (17, t. j. 

viac ako 70 %) sa uskutočnil v mesiaci február 2020, a to takmer každý pracovný deň v uvedenom 

mesiaci, pričom v niektorých dňoch mesiaca sa uskutočnili rokovania viacerých sektorových rád.  

Vzhľadom na novú dimenziu a náročnosť úloh riešených sektorovými radami v procese tvorby 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov sa v záujme dôsledného objasnenia problematiky 

a usmernenia postupov členov sektorových rád, na prevažnej väčšine rokovaní sektorových rád 

pravidelne, osobne zúčastňovala manažérka NP SRI Lucia Lednárová Dítětová. 

Vzhľadom na prijímanie protiepidemiologických opatrení na úrovni Slovenskej republiky ohľadom 

šírenia Koronavírusu COVID-19, aj Realizačný tím SRI využil alternatívne formy organizácie plánovaných 

rokovaní sektorových rád, a to formou on-line rokovaní. Takto organizované rokovania absolvovali tri 
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 pre energetiku, plyn a elektriku – 11.3.2020, 

 pre automobilový priemysel a strojárstvo – 12.3.2020, 

 pre informačné technológie a telekomunikácie – 12.3.2020. 

Fyzické rokovania boli na základe dohody s garantmi a predsedami dotknutých sektorových rád 

zrušené a nahradené on-line formou. V prípade Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie išlo o využitie technológie Cisco Webex, v rámci ktorej bola zriadená virtuálna 

rokovacia miestnosť, do ktorej sa prihlásili jednotliví členovia sektorovej rady a boli on-line spojení 

s tajomníkom, ktorý rokovanie koordinoval. Veľkým prínosom spomínanej technológie je aj komplexné 

zdieľanie prezentovaných a otvorených dokumentov na počítači tajomníka sektorovej rady, čo 

umožňuje intenzívnejšie spojenie virtuálne rokujúcich. Ďalšie dve sektorové rady zvolili zaslanie 

prezentácie so zvukovou nahrávkou výkladu a prípravy on-line hlasovacích formulárov k: 

 zmenám v zozname NŠZ, 

 zmenám v rámci revízie SK ISCO-08, 

 úpravám I. a II. cyklu stratégie, 

 návrhom na III. a IV. cyklus stratégie, 

 odsúhlaseniu záverov z on-line rokovania. 

Tajomníci viacerých sektorových rád už v súčasnom období majú, po zaujatí stanovísk predsedov 

a garantov sektorových rád, stanovené termíny na organizovanie štvrtých rokovaní sektorových rád. 

Ich prehľad je nasledovný: 

 Prehľad termínov pripravovaných štvrtých rokovaní sektorových rád 
Názov sektorovej rady Termín rokovania 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 13.-14.5.2020 
Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu 26.-27.5.2020 
Sektorová rada pre potravinárstvo  27.5.2020 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  17.6.2020 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 10.6.2020 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 7.5.2020 
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu  12.-13.5.2020 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 27.-28.5.2020 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 21.-22.5.2020 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 19.5.2020 
Sektorová rada pre elektrotechniku   18.6.2020 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 5.6.2020 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 18.-19.6.2020 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 9.6.2020 
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Názov sektorovej rady Termín rokovania 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 4.6.2020 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby jún 2020 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie máj 2020 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 25.-26.5.2020 
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 10.6.2020 
Sektorová rada pre (vedu, výskum,) výchovu, vzdelávanie a šport  28.4.2020 
Sektorová rada pre verejné služby a správu 14.-15.5.2020 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 29.5.2020 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 3.-4. 6.2020 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby Jún -2020 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Termíny štvrtých rokovaní má určené aktuálne 21 z 24 sektorových rád, čo predstavuje 88 %. 

Rokovania sa uskutočnia prevažne v mesiacoch máj a jún 2020.  

Aktuálny stav v štatistickom vyhodnocovaní garancie NŠZ v pôsobnosti sektorových rád, situácia 

v príprave na tvorbu a revíziu NŠZ 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zmeny stavov garantovaných NŠZ k 10. marcu 2020. V predposlednom 

stĺpci sú uvedené zmeny oproti Priebežnej správe č. 4 a v poslednom stĺpci je zaktualizovaný stav 

garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady ku koncu sledovaného obdobia. Z tabuľky je možné 

porovnať zmeny napríklad aj od 15. júla 2019 v rámci realizácie projektu NP SRI. 

Markantný podiel na zmenách v garancii NŠZ za jednotlivé sektorové rady majú nasledujúce 

skutočnosti: 

1. vznik nových zamestnaní na trhu práce a ich potreba doplniť zodpovedajúce NŠZ do garancie 

vybraných sektorových rád, 

2. presuny NŠZ do sektorových rád s vhodnejšou odbornosťou na ich garanciu, 

3. spájanie viacerých NŠZ do jedného v dôsledku obdobne vykonávaných činností u vybraných 

zamestnaní, 

4. rozdeľovanie jedného NŠZ do dvoch alebo viacerých NŠZ v dôsledku potreby odlíšenia 

rozdielnych požadovaných odborných vedomostí a zručností na vybrané zamestnania a 

5. zrušenie garancie NŠZ v dôsledku nevyskytovania sa na súčasnom trhu práce. 
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Rozdiel v garancii NŠZ za všetky sektorové rady oproti Priebežnej správe č. 4 je – 11 NŠZ, čo znamená, 

že viacej NŠZ bolo zrušených, resp. pospájaných, ako boli prijaté nové NŠZ, resp. rozdelené NŠZ 

z jedného pôvodného. Na konci sledovaného obdobia je počet garantovaných NŠZ 1 920. Toto číslo sa 

bude aj v nasledujúcom období s určitosťou meniť, pretože neboli ešte vo všetkých sektorových radách 

rozhodnuté finálne zoznamy garantovaných NŠZ. Z doterajšieho vývoja sa však predpokladá, že počet 

garantovaných NŠZ sa bude meniť už iba mierne smerom nahor/nadol. 

V sledovanom období najväčšie zmeny prebehli v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu (+10 NŠZ) 

a v Sektorovej rade pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (-6 NŠZ).  

V súvislosti s tvorbou, dopracovaním, resp. revíziou garantovaných NŠZ v rámci inovovanej štruktúry  

NŠZ  Realizačný tím  SRI bude v najbližšom období ukončovať metodický manuál, podľa ktorého budú 

zodpovední autori a členovia pracovných skupín zaškoľovaní tajomníkmi a metodikmi na prácu v IS 

NSP/SRI, aby v súlade so stanoveným harmonogramom zvládli realizovať zadané úlohy. 
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 Sumárne  zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
sektorovej 
rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 7. 

2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 
NŠZ – stav k 10. 10. 

2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 

NŠZ – stav k 10. 1. 
2020 

Zmena v počte 
garantovaných NŠZ 
– stav k 10. 3. 2020  

Aktualizovaný počet 
garantovaných NŠZ – 

stav k 10. 3. 2020 

1 71 71 0/71 +6/77 0/77 -1 76 

2 47 48 -1/47 +6/53 +3/56 -5 51 

3 52 52 0/52 0/52 +1/53 0 53 

4 73 59 -3/56 0/56 -1/55 -2 53 

5 58 67 +1/68 0/68 0/68 0 68 

6 30 30 0/30 0/30 0/30 0 30 

7 23 27 0/27 +10/37 -2/35 +10 45 

8 50 50 0/50 0/50 0/50 0 50 

9 47 53 0/53 0/53 0/53 0 53 

10 56 56 0/56 0/56 +6/62 0 62 

11 26 35 0/35 0/35 0/35 -2 33 

12 71 74 0/74 +2/76 0/76 +4 80 

13 53 53 0/53 +4/57 -2/55 -1 54 

14 64 69 0/69 +2/71 0/71 0 71 

15 110 98 -6/92 -2/90 -2/88 -6 82 

16 99 101 0/101 0/101 0/101 0 101 

17 41 42 0/42 +1/43 0/43 0 43 

18 80 87 0/87 0/87 0/87 0 87 

19 0 149 0/149 +7/156 +4/160 -4 156 

20 0 142 0/142 -29/113 -30/83 -3 80 

21 0 175 0/175 +2/177 -6/171 +1 172 

22 102 103 0/103 +1/104 0/104 0 104 
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P.č. 
sektorovej 
rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 7. 

2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 
NŠZ – stav k 10. 10. 

2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet garantovaných 

NŠZ – stav k 10. 1. 
2020 

Zmena v počte 
garantovaných NŠZ 
– stav k 10. 3. 2020  

Aktualizovaný počet 
garantovaných NŠZ – 

stav k 10. 3. 2020 

23 0 227 0/227 +4/231 +2/233 -2 231 

24 77 84 0/84 0/84 +1/85 0 85 

Spolu 1230 1952 -912/1943 +1413/1957 -2614/1931 -1115 1920 
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

 
12 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
13 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
14 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
15 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
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1.4 Výsledky procesu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov  I. 

– IV. cyklus  

V sledovanom období bola v rámci realizácie úloh NP SRI upriamená pozornosť odborných tímov na 

spracovanie výstupov sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Na dosiahnutých výsledkoch sa 

podieľali  členovia sektorových rád, pracovných skupín sektorových rád, externí experti, ako aj členovia 

Realizačného tímu SRI.  

Možno konštatovať, že tak zo strany riadiacich subjektov, ako aj členov sektorových rád sa v záujme 

dosiahnutia čo najpriaznivejších výsledkov v tvorbe stratégií uskutočnili desiatky rokovaní pracovných 

skupín sektorových rád s tajomníkmi v širšom alebo užšom kruhu účastníkov pracovných stretnutí.  

Úlohy boli riešené v rámci jednotlivých cyklov. Základom boli riešenia spadajúce do I. a II. cyklu. Aj keď 

ich štruktúra bola prezentovaná aj v predchádzajúcich výstupoch, uvádzajú sa opakovane v záujme 

predstavenia komplexného súboru vykonaných prác, ktorý sa stal základom na definovanie 

konkrétnych aktivít navrhnutých expertmi sektorových rád na zdokonalenie systému vzdelávania. 

Systematické usporiadanie úloh  I. a II. cyklu tvorby sektorových stratégií: 

I. cyklus 

 Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030 

 Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú 

mať dopad na ľudské zdroje 

 Základné premisy smerovania sektora a predpokladaný dopad na ľudské zdroje 

 Zoznam strategických dokumentov. 

 

II. cyklus 

 Strategická analýza prostredia (vonkajšia analýza) 

 Strategická analýza sektora (vnútorná analýza) 

 Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov 

Definovanie charakteristiky a poslania sektorov, identifikácia inovačných a technologických zmien 

ovplyvňujúcich sektory, zoznamy strategických dokumentov, ako aj analytické výstupy II. cyklu boli 



  
 

80 
 

základom pre formulácie základných premís - vízií  o smerovaní sektorov  a predpokladaných dopadov 

na ľudské zdroje.  

Realizácia úloh I. a II. cyklu ukázala, že pre sektorové rady je zložité vysporiadať sa s touto kategóriou 

úloh, napriek úsiliu gestorov a predsedov sektorových rád (zástupcov sociálnych partnerov), ako aj 

metodickej pomoci tajomníkov a ďalších členov Realizačného tímu SRI. 

Postup tvorby stratégií v sektorových radách bol metodicky usmernený prostredníctvom manuálu na 

vypracovanie sektorových stratégií v priamej nadväznosti na začiatok realizácie úloh NP SRI. 

K uvedenému manuálu boli potrebné priebežne ďalšie metodické usmernenia v záujme odborného 

a jednotného postupu sektorových rád pri finalizácii výstupov jednotlivých cyklov tvorby sektorových 

stratégií. Z posledných metodických pokynov možno spomenúť napr. usmernenie z 18.2.2020,  ktorým  

sa upresnila terminológia týkajúca sa oblastí strategických opatrení. Tajomníci sektorových rád boli 

inštruovaní o potrebe výberu z doleuvedenej štruktúry oblastí vzdelávacieho  systému, ktoré môžu 

pozitívne ovplyvniť kvalifikovanosť pracovných síl budúcnosti v súlade s inovačnými trendami.     

Oblasti strategických opatrení: 

 predškolské vzdelávanie 

 vzdelávanie v základných školách 

 výchovné a kariérové poradenstvo 

 stredoškolské vzdelávanie  

 vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

 vzdelávanie dospelých 

 rekvalifikácie 

 procesné a systémové zmeny (napr. zmena zákona). 

V nadväznosti na poznatky z výsledkov prác na I. a II. cykle stratégií bolo možné pripojiť súbory aktivít 

vytýčených v III. a IV. cykle a predstaviť celú  štruktúru sektorových stratégií nasledovne: 

 Premisa 

 Dopad/dopady na ľudské zdroje 

 Oblasť/oblasti strategického opatrenia /strategických opatrení 

 Strategické opatrenie/strategické opatrenia 

 Aktivita/aktivity na splnenie opatrenia/opatrení 

 Zodpovednosť 
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 Termín plnenia aktivity/aktivít 

 Forma monitoringu aktivity/aktivít 

V horeuvedenej štruktúre tajomníci sektorových rád zoraďovali informačné bloky vytvárané priebežne 

v procese tvorby stratégií rozvoja ľudských zdrojov za príslušné sektory. Ich finálne verzie budú 

súčasťou Priebežnej správy č. 6.   

 Grafické znázornenie procesu tvorby je v nasledujúcej schéme č.1 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Schéma č. 1 Proces tvorby III. a IV. cyklu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov 
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Ako už bolo uvedené v časti o činnosti sektorových rád, v sledovanom realizačnom období sa 

uskutočnili tretie rokovania všetkých sektorových rád, na ktorých sa odsúhlasovali návrhy výstupov 

vypracované pracovnými skupinami, zloženými predovšetkým zo zástupcov zamestnávateľov, 

zamestnávateľských zväzov a združení, škôl a ďalších inštitúcií. V záujme objektívnosti a zohľadnenia 

názorov a námetov aj lokálne ťažko dostupných  expertov, resp. tých členov, ktorí sa rokovaní nemohli 

osobne zúčastniť pre práceneschopnosť, resp. pracovnú vyťaženosť v čase rokovania, organizovali 

tajomníci sektorových rád videohovory a využívali ďalšie formy komunikácie na zabezpečenie 

dostupnosti postojov neprítomných členov k prerokovávaným verziám výstupov.  

Najmä z dôvodu neprítomnosti členov sektorových rád na rokovaniach (v prevažnej miere 

ospravedlnenej) vznikali situácie, ktoré svedčili o potrebe opakovaného objasnenia odôvodnenosti   

sektorových stratégií, ich jednotlivých komponentov a sprehľadňovania metodických postupov  

v záujme vytýčeného cieľa - skvalitnenia kvalifikačnej štruktúry  pracovnej sily  v priamej nadväznosti 

na identifikáciu inovačných trendov, technologických zmien, automatizácie, robotizácie v jednotlivých 

sektoroch.  

Hoci sa očakávalo, že v sledovanom období sa pozornosť sektorových rád sústredí najmä na úlohy III. 

a IV. cyklu, tretie rokovania sektorových rád ukázali, že bolo potrebné sa opakovane zaoberať aj 

problematikou úloh spadajúcich do I. a II. cyklu stratégií.  

Účastníci tretích rokovaní predkladali spresňujúce a pozmeňujúce návrhy k témam I. a II. cyklu. Napr. 

z dôvodu, že pôvodné návrhy premís boli formulované vo viacerých prípadoch príliš všeobecne, resp. 

neboli orientované vo forme požiadaviek a potrieb zamestnávateľov na vzdelávací systém, od ktorého 

sa očakáva, že v nadväznosti na inovačné trendy v sektoroch zabezpečí významné zmeny v príprave 

žiakov a študentov na výzvy trhu práce v dlhodobejšom horizonte, minimálne do roku 2030, resp. 

2050.  

Skutočnosť, že štruktúra jednotlivých sektorových rád pozostáva aj z dvoch, resp. troch odvetví, 

premisy tvorili za sektorovú radu aj viaceré pracovné skupiny, ktorých idey na formuláciu premís sa 

navzájom prelínali. Bolo potrebné organizovať opakované stretnutia pracovných skupín na „doladenie“ 

finálnych verzií výstupov I. cyklu, aby ich bolo možné predložiť na rokovanie a schválenie príslušnej 

sektorovej rade.  

Išlo predovšetkým o spomínané základné premisy smerovania sektora a predpokladaný dopad na 

ľudské zdroje, ktoré bolo potrebné preformulovať, skonkretizovať alebo vypustiť. 
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Zoznam strategických dokumentov sa považuje za otvorený dokument, v ktorom možno priebežne 

zaznamenávať aktuálne dokumenty, rovnako ako inovačné a technologické zmeny zaznamenané 

v jednotlivých sektoroch hospodárstva. Na zaznamenávanie doplnkov a aktualít využívajú členovia 

sektorových rád Informačný systém SRI/NSP (ďalej len „IS SRI/NSP“) . 

 Na ilustráciu postupu a obsahu aktivít členov sektorových rád pri korekcii pôvodne zadefinovaných 

premís sa uvádza výber z informácie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby, ktorá tvorí 

prílohu predkladanej Priebežnej správy č. 5. 

“Vedúcim pracovnej skupiny a poverený spracovaním druhej premisy s názvom: Pripravenosť 

pracovnej sily na inovačné zmeny v zdravotníctve a v sociálnych službách bol  člen sektorovej rady. 

V rámci pripomienkovania sa do premisy zapracovala oblasť sociálnych služieb na základe návrhu 

členky sektorovej rady, ktorá doplnila, že v súvislosti s implementáciou nových pracovných prístupov 

a procesov v oblasti sociálnych služieb je potrebné rozšíriť prípravu pracovníkov v sociálnych službách 

o vedomosti a zručnosti z oblasti individuálneho plánovania, založeného na princípoch konceptu 

plánovania zameraného na človeka a ďalších nových metód práce, ktoré podporujú uplatňovanie 

základných ľudských práv klientov sociálnych služieb, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.  

Člen sektorovej rady v rámci pripomienkovania doplnil v premise v oblasti inovácií procesov dopad na 

ľudské zdroje návrh na pracovnú pozíciu Klinický asistent, ktorá by svojimi kompetenciami napĺňala 

potrebu poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti realizáciou  klinického vyšetrenia pacientov 

pri príjme na hospitalizáciu, indikácie základných klinických vyšetrení podľa definovaných klinických 

odporúčaní a základný manažment starostlivosti o individuálneho pacienta a ďalšie kompetencie pod 

dohľadom ošetrujúceho lekára. Kompetenciu na získanie pracovnej pozície klinický asistent by mala 

získať iba sestra, resp. sestra špecialistka s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, s definovaným 

počtom rokov ošetrovateľskej praxe, po príprave a poverení zamestnávateľa. Vzorom pre definovanie 

tejto pracovnej pozície sú pozície v iných krajinách OECD:  „physician assistant“ a  „advanced nurse 

practicioner“.  Doplnené znenie Premisy č. 2 je uvedené v prílohe tejto správy.“ 

Ako už bolo vyššie uvedené, v sledovanom období bolo cieľom, aby sa sektorové rady venovali úlohám 

spadajúcim do III. a IV. cyklu sektorových stratégií. Treba však uviesť, že medzi úlohami I. a II. cyklu a 

úlohami III. a IV. cyklu je priama nadväznosť, čo je zrejmé aj z horeuvedenej schémy č.1. 

Dopad na ľudské zdroje je platformou na formuláciu nasledovných častí III. cyklu: 
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 oblasť strategického opatrenia 

 strategické opatrenie. 

III. cyklus  uvedený pod názvom Sektorový strategický zámer má byť nastavený tak, aby v konečnom 

dôsledku, po realizácii príslušných sektorových opatrení vo vzdelávacích ustanovizniach a u ďalších 

subjektov poskytujúcich vzdelávanie, boli pracovné sily schopné zabezpečiť úspešnosť 

a konkurencieschopnosť sektora na národnom, európskom, resp. aj nadnárodnom trhu práce 

v horizonte 2030.  

Sektorové opatrenia majú zabezpečiť získanie, rozšírenie a doplnenie takých kľúčových kompetencií, 

odborných vedomostí a zručností zamestnancov, že sa skvalitní štruktúra zamestnaní v sektoroch 

v priamej nadväznosti na identifikované dopady inovačných trendov, moderných technológií, 

automatizácie, umelej inteligencie, robotizácie a pod.  

Na zabezpečenie jednotného postupu sektorových rád bolo k spracovaniu jednotlivých informačných 

blokov vydané  nasledovné stanovisko: 

 Pri realizácii jednotlivých krokov v tvorbe stratégií vychádzať len z finálnych verzií premís. 

 Každému dopadu na ľudské zdroje musí zodpovedať adekvátne strategické opatrenie, každý 

musí byť ďalej rozpracovaný. 

 V prípade, že  dopad na ľudské zdroje je využiteľný vo viac ako v jednej oblasti strategického 

opatrenia, je potrebné rozpracovanie ďalších krokov osobitne za každú z oblastí. 

 K jednému dopadu možno priradiť viac strategických opatrení (odporúča sa označiť ich 

poradovým číslom). 

 V bloku Aktivita je potrebné zachovať jednoznačnosť, konkrétnosť formulácie – ide o spojenie 

s konkrétnym zodpovedným subjektom (v prípade nejasnej formulácie hrozia problémy 

s úpravami a doplnkami v etape monitoringu plnenia aktivity). 

 Pri nastavovaní termínu plnenia sa preferuje konkrétny dátum, prípustný je aj výraz „priebežne“, 

avšak s doplnením kontrolného termínu, napr. ročne k 30.6.  

V súvislosti s formuláciou aktivít súvisiacich s poslaním a úlohami vysokých škôl (v procese tvorby 

sektorových stratégií) vznikla potreba pracovného rokovania zástupcov Realizačného tímu SRI so 

zástupcami rezortu školstva.     
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Rokovanie sa uskutočnilo dňa 25.2.2020 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR za účasti 

Prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Mgr. 

Jozefa Jurkoviča generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, Mgr. Petra Ondreičku zástupcu 

MŠVVaŠ SR a člena Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, PaedDr. Lucie Lednárovej 

Dítětovej tajomníčky aliancie, Ing. Dany Mažgútovej, PhD. tajomníčky Sektorovej rady pre vzdelávanie, 

výchovu a šport za účelom diskusie k problematike prenosu požiadaviek zamestnávateľov do obsahu 

vysokoškolského vzdelávania. Kľúčovou témou bola terminologická synchronizácia používaných 

termínov zamestnávateľmi v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. 

Zástupcovia MŠVVaŠ SR vyjadrili obavu zo zasahovania zamestnávateľov do autonómnosti vysokých 

škôl v prípade uvádzania požiadaviek na zmenu obsahu študijných programov v sektorových 

stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. Tajomníčka aliancie objasnila situácie, ktoré v súvislosti s tvorbou 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov nastávajú pri definovaní sektorových strategických 

zámerov a akčných plánov stratégii v oblasti vysokých škôl, a to nasledovne:  

 vysoká škola má so zamestnávateľom vytvorené dlhodobé partnerstvo a v rámci prípravy novej 

akreditácie žiada zamestnávateľa o definovanie inovatívneho obsahu študijného programu, 

resp. definovanie požiadavky na doplnenie korpusu predmetov, určenie obsahu výberového 

predmetu, resp. povinne voliteľného predmetu,  

 vysoká škola sa chce aktívne zamerať na splnenie inovatívnych požiadaviek praxe, a preto 

v rámci tvorby sektorovej stratégie prijíma návrh zamestnávateľov na zmenu obsahu 

vzdelávania a žiada o bližšiu špecifikáciu, aby obsah mohla použiť v rámci akreditačného 

konania,  

 vysoké školy deklarujú spoluprácu a spoločne žiadajú zamestnávateľov o definovanie rámca 

sektorových požiadaviek, ktoré spoločne spracujú a vzájomne budú zdieľať pre potreby 

akreditácie,  

 zamestnávatelia deklarujú záujem o zmenu obsahu vzdelávania, pričom vysoké školy 

argumentujú nerealizovateľnosť požiadaviek z rôznych systémových, kapacitných a ďalších 

dôvodov.  

Tajomníčka aliancie garantovala zástupcom MŠVVaŠ SR a SAAVŠ, že sektorové rady v žiadnom prípade 

nechcú zasahovať do autonómnosti vysokých škôl, ich snahy sa zameriavajú na vytváranie partnerstiev 

a pomoci školám zosúlaďovať obsah vzdelávania s potrebami trhu práce. Zamestnávateľ je v tomto 

prípade inšpirátorom a navrhovateľom zmien, pričom realizačná fáza vždy ostáva v kompetencii 

vysokých škôl.  
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Zástupcovia MŠVVaŠ SR v tejto súvislosti uviedli ako hlavný problém v tom, že sektorová rada nie je 

oprávnená určovať vysokej škole obsah študijného programu, keďže vysoké školy sú autonómne 

právne subjekty a podľa § 6 ods. 1 písmeno c Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  majú právo na utváranie a uskutočňovanie študijných programov. Podľa 

§ 3 ods. 3 Zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov vytváranie, schvaľovanie, uskutočňovanie a úpravy každého študijného 

programu upravuje vnútorný systém vysokej školy. Vnútorný systém bude posudzovať Slovenská 

akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na základe štandardov pre vnútorný systém. 

Na tvorbe študijných programov sa budú musieť zúčastňovať všetky zainteresované strany. Pod týmto 

pojmom sa rozumie: „aktéri vysokej školy, osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré môžu 

ovplyvňovať proces vzdelávania a tvorivej činnosti alebo byť nimi ovplyvňované. Rozlišujú sa interné 

zainteresované strany (študenti a zamestnanci vysokej školy) a externé zainteresované strany 

(zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, 

absolventi vysokej školy, domáci a zahraniční partneri vysokej školy a pod).“ Z uvedeného podľa 

zástupcov MŠVVaŠ SR vyplýva, že obsah študijného programu je vnútornou záležitosťou vysokej školy 

a bude nastavovaný so všetkými zainteresovanými stranami. Či je proces tohto schvaľovania dobre 

nastavený posúdi SAAVŠ. Sektorová rada teda na základe analýzy môže stanoviť, že absolventom na 

pracovnom trhu chýbajú určité zručnosti a požadovať od vysokých škôl, aby začali v tomto smere 

vzdelávať svojich študentov, teda by išlo o určenie vzdelávacích výstupov (learning outcommes), 

profilu absolventa. Avšak forma a rozsah takéhoto vzdelávania by ostal vecou vysokej školy (teda obsah 

študijného programu).   

Tajomníčka aliancie vzhľadom na vyššie uvedené uistila zúčastnených, že zamestnávatelia sa hlásia 

k aktívnej spolupráci s vysokými školami a v rámci požadovaných zmien obsahu vzdelávania ide 

jednoznačne o identifikáciu vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s inovačnými trendmi na trhu 

práce.  

Predseda SAAVŠ uviedol, že nový akreditačný proces otvoril zamestnávateľom viaceré možnosti 

zapojenia sa do systémových zmien, a to najmä:  

 škola je povinná stanoviť ciele vzdelávania a profil absolventa, t.j. pomenovať výstupy 

vzdelávania (learning outcommes), ktoré by mali byť v súlade s očakávaniami zamestnávateľov, 
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čiže sa očakáva, že škola bude so zamestnávateľmi spolupracovať na vypracovaní obsahu a bude 

v akreditácii deklarovať túto spoluprácu a odporúčania relevantných zamestnávateľov,  

 výsledky vzdelávania musia byť v súlade so sektorovými očakávaniami, t.j. ak zamestnávatelia 

v sektore vedia definovať požiadavky na profil absolventa, jeho vedomosti, zručnosti, 

kompetencie, tento „sektorový štandard“ sa dá využiť v akreditačnom procese na identifikáciu 

súladu obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce,  

 vysoká škola musí do procesu akreditácie zapojiť relevantných zamestnávateľov, profesijné 

organizácie, t.j. má mať vytvorený schvaľovací orgán/radu pre schvaľovanie študijných 

programov, pričom tieto skutočnosti sa v rámci akreditačného procesu budú overovať,  

 vysoká škola je povinná v ročnom intervale posudzovať akreditované študijné programy 

a vyhodnocovať ich súlad s potrebami trhu práce,  

 do akreditačného procesu boli zaradení externí posudzovatelia z radov zamestnávateľov 

a profesijných organizácií, ktorí budú posudzovať predkladané akreditácie a vypracovávať 

posudky pre SAAVŠ.  

Vzhľadom na vyššie uvedené predseda SAAVŠ odporúča sektorovým radám v sektorových stratégiách 

rozvoja ľudských zdrojov, resp. pri revízii a tvorbe NŠZ sa zamerať na:   

 identifikáciu tých zamestnaní, kde má opodstatnenie bakalársky stupeň vzdelania a zamerať sa 

na definíciu obsahu vedomostí, zručností a kompetencií absolventov bakalárskeho programu so 

zámerom podpory propagácie I. stupňa vysokoškolského vzdelania a zvýšenia počtu týchto 

absolventov pre trh práce,  

 definovanie sektorových očakávaní, resp. kompetenčných modelov, t.j. identifikovať sektorové 

prierezové kompetencie vo väzbe na skupiny odborov vzdelania, ktoré by mohli externí 

hodnotitelia plnohodnotne využívať,  

 uprednostnenie identifikácie konkrétnych sektorových očakávaní ku konkrétnym programom 

vzdelávania, pred plošným definovaním prierezových požiadaviek, ktoré sa len ťažko 

implementujú na všetkých vysokých školách, vo všetkých vzdelávacích programoch.  

Predseda SAAVŠ informoval zúčastnených o približne 1 000 osobách, ktoré sa zapojili do procesu 

výberu externých hodnotiteľov nových akreditácií. SAAVŠ postupne overuje súlad a kvalifikačné 

predpoklady jednotlivcov, následne po splnení podmienok realizuje ich zaškolenie na činnosť 

posudzovateľov. Zároveň vyjadril požiadavku na väčšie zapojenie členov sektorových rád a pracovných 

skupín do tejto činnosti, pričom v marci 2020 predpokladá spustenie druhej etapy náboru externých 
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posudzovateľov. V tejto súvislosti oslovil na spoluprácu alianciu a vrcholných predstaviteľov 

sektorových rád.  

1.5 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter 

prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce 

Aktuálne výzvy v oblasti nových požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a schopnosti 

pracovných síl v dynamickom prostredí rozvoja nových technológií, digitalizácie, automatizácie 

a ekologizácie produkčných procesov si nevyhnutne vyžadujú efektívnu realizáciu služieb 

zamestnanosti zameraných na zosúlaďovanie dopytu a ponuky práce, a to najmä s cieľom pružného 

umiestňovania UoZ a ZoZ na pracovných miestach v meniacich sa podnikoch a organizáciách.  

Služby zamestnanosti zohrávajú v SR nezastupiteľnú úlohu v systéme prispôsobovania sa pracovníkov 

zmenám na trhu práce v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory 

a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných 

pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce, a to s osobitným zreteľom na 

pracovné uplatnenie znevýhodnených UoZ. Kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb 

zamestnanosti v podmienkach SR je možné hodnotiť na základe dát, ktoré každoročne zverejňuje 

Ústredie PSVR aj na svojom webovom sídle. Osobitný význam pritom majú regionálne štruktúrované 

údaje, umožňujúce ďalej rozširovať IS NSP/SRI a pozitívne ovplyvňovať vývoj na trhu práce, najmä so 

zámerom zvýšenej podpory zamestnanosti a zamestnateľnosti pracovných síl v najmenej rozvinutých 

regiónoch, vyznačujúcich sa vysokou mierou nezamestnanosti, osobitne mladých ľudí, vysokým 

počtom UoZ na jedného pracovníka služieb zamestnanosti, prítokmi do evidencie UoZ a pod.  

Kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti je možné hodnotiť na základe dát, ktoré 

každoročne zverejňuje Ústredie PSVR aj na svojom webovom sídle. 

Jedným z prvých ukazovateľov verejných služieb zamestnanosti je úspešnosť výberových konaní, ktoré 

realizujú úrady PSVR. Ako je možné vidieť z tabuľky, v posledných piatich rokoch došlo k zníženiu ich 

úspešnosti z 15,1 % v roku 2014 na 4,4 % v roku 2018, t. j. o 10,7 %. Naopak však došlo k rastu počtu 

ponúknutých výberových konaní o 293,3 %, počtu ponúknutých voľných pracovných miest o 1 040,4 % 

či celkového počtu zúčastnených uchádzačov o zamestnanie o 184,5 %. V sledovanom období došlo aj 

k rastu celkového počtu prijatých uchádzačov o zamestnanie o 233,4 %, avšak nebol dostatočný rast, 

a tak sa úspešnosť výberových konaní znižovala.  
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 Výberové konania úradov PSVR v rokoch 2014 – 2018  
Ukazovateľ 2014 2015 2016 2017 2018 

počet výberových konaní 1 398 3 624 4 445 5 659 5 498 
počet ponúknutých voľných pracovných 
miest 

7 458 30 068 31 693 89 673 85 050 

celkový počet zúčastnených uchádzačov 
o zamestnanie 

17 737 49 208 66 170 65 648 50 463 

celkový počet prijatých uchádzačov 
o zamestnanie 

1 125 3 204 3 609 4 671 3 751 

úspešnosť výberových konaní 15,1 % 10,7 % 11,4 % 5,2 % 4,4 % 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Okrem výberových konaní úradov PSVR funguje aj poradenstvo siete EURES16, t. j. európske služby 

zamestnanosti. Z disponibilných dát je možné vyhodnotiť, že síce dochádza k rastu vybraných 

ukazovateľov, ale celkový počet zamestnaných klientov siete EURES má klesajúci charakter. 

 Poradenstvo siete EURES 
Ukazovateľ 2016 2017 2018 

počet individuálnych kontaktov 31 399 27 235 32 338 
celkový počet výberových pohovorov - 50 43 
zamestnaní prostredníctvom výberových pohovorov - 133 75 
počet voľných pracovných miest na eures.sk 7 462 15 675 11 663 
celkový počet zamestnaných klientov siete EURES 2 573 2 312 1 910 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Ďalším ukazovateľom efektívnosti úradov PSVR je rozdiel medzi prítokom a odtokom UoZ na a z úradov 

PSVR. Tento ukazovateľ vie ukázať na efektívnosť umiestňovania UoZ na trhu práce. Z tabuľky je možné 

analyzovať, že je viac odchádzajúcich UoZ z úradov práce, ako tých, ktorí sa naň registrujú. 

 Prítok a odtok UoZ na a z úradov PSVR v rokoch 2014 – 2018  
Pohyby UoZ 2014 2015 2016 2017 2018 
prítok UoZ 240 349 241 130 252 022 232 298 230 092 
odtok UoZ 291 443 289 081 309 063 305 261 267 841 

Rozdiel - 51 094 - 47 951 - 57 041 - 72 963 - 37 749 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Kapacitu úradov PSVR je možné hodnotiť aj prostredníctvom počtu UoZ podľa jednotlivých okresov, t. 

j. pobočiek úradov práce. Len v ôsmych okresoch došlo k rastu počtu UoZ v porovnaní rokov 2016 

a 2018.  

 
16   SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI. 2019. Sieť EURES Slovensko. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2019. 

21 s. [online]. [cit. 2020-02-19] Dostupné na internete: 
<https://www.eures.sk/clanky/prilohy/1273/1273_Vyhodnotenie%20EURES%202018.pdf >. 
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V medzinárodnom porovnaní kapacít úradov práce sa Slovensko zaraďuje ku krajinám, kde sú úrady 

PSVR menej zaťažené, ako v prípade iných krajín. Počet nezamestnaných na úrad práce sa na Slovensku 

pohybuje medzi 2 001 – 4 00017. V porovnaní krajín je však potrebné vziať do úvahy aj spektrum 

poskytovaných služieb, ktoré nie sú rovnaké vo všetkých krajinách. 

 Medzinárodné porovnanie pracovného zaťaženia úradov práce 
Priemerný počet 

nezamestnaných na úrad 
práce 

Krajiny 

200 – 1 000 Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland 

1 001 – 2 000 
Belgicko (Flámsko), Česká republiky, Litva, Rakúsko, Slovinsko, 

Švajčiarsko, Švédsko 
2 001 – 4 000 Chorvátsko, Dánsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Slovensko 
4 001 – 8 000 Austrália, Srbsko, Belgicko (Brusel) 

8 001 – 12 000 Holandsko 
12 001 – 25 000 Turecko 

Zdroj: Inštitút finančnej politiky, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

 Počet UoZ podľa okresov k novembru v roku 2016 – 2018 

Územie 

Stav UoZ ku koncu mesiaca Rozdiel 
medzi 

rokmi 2016 
a 2018 v % 

2016 2017 2018 

Rimavská Sobota 8 903 7 823 7 300 -0,18 
Trebišov 7 839 7 341 6 673 -0,15 
Košice – okolie 7 610 6 591 6 225 -0,18 
Prešov 7 050 6 185 5 828 -0,17 
Vranov nad Topľou 6 106 5 845 5 621 -0,08 
Kežmarok 6 095 5 602 5 505 -0,10 
Michalovce 6 921 6 396 5 459 -0,21 
Bardejov 5 127 4 428 4 538 -0,11 
Rožňava 5 370 4 714 4 392 -0,18 
Spišská Nová Ves 4 923 4 202 3 869 -0,21 
Prievidza 4 254 3 615 3 733 -0,12 
Lučenec 4 431 3 877 3 724 -0,16 
Poprad 4 252 3 766 3 494 -0,18 
Sabinov 4 057 3 766 3 444 -0,15 
Žilina 3 760 3 261 3 280 -0,13 

 
17  INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY. 2016. Veľa práce na úradoch práce: Efektivita a účinnosť služieb zamestnanosti. 

Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2016. 54 s. [online]. [cit. 2020-02-
19] Dostupné na internete: <https://trafik.sk/wp-content/uploads/2017/11/Sluzby-
zamestnanosti_final_20161010.pdf >. 
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Územie 

Stav UoZ ku koncu mesiaca Rozdiel 
medzi 

rokmi 2016 
a 2018 v % 

2016 2017 2018 

Revúca 3 741 3 444 3 258 -0,13 
Komárno 3 667 3 107 2 897 -0,21 
Nové Zámky 3 400 2 772 2 646 -0,22 
Levice 3 767 2 971 2 557 -0,32 
Banská Bystrica 2 869 2 488 2 468 -0,14 
Humenné 3 035 2 651 2 378 -0,22 
Čadca 2 755 2 390 2 296 -0,17 
Brezno 2 639 2 228 2 272 -0,14 
Nitra 3 088 2 499 2 257 -0,27 
Svidník 2 519 2 332 2 239 -0,11 
Košice II 2 487 2 122 2 193 -0,12 
Bratislava II 2 184 1 988 2 129 -0,03 
Stará Ľubovňa 2 232 2 084 2 013 -0,10 
Liptovský Mikuláš 2 601 2 287 2 003 -0,23 
Dunajská Streda 2 642 2 117 1 966 -0,26 
Trnava 1 710 1 771 1 868 0,09 
Martin 2 007 1 666 1 754 -0,13 
Veľký Krtíš 2 346 1 923 1 723 -0,27 
Bratislava IV 1 934 1 678 1 717 -0,11 
Bratislava V 2 053 1 769 1 689 -0,18 
Senica 1 672 1 552 1 659 -0,01 
Košice I 2 046 1 727 1 651 -0,19 
Snina 1 986 1 757 1 621 -0,18 
Levoča 1 838 1 654 1 583 -0,14 
Ružomberok 1 932 1 605 1 554 -0,20 
Zvolen 1 955 1 683 1 549 -0,21 
Gelnica 2 065 1 661 1 535 -0,26 
Považská Bystrica 1 604 1 382 1 508 -0,06 
Topoľčany 1 964 1 620 1 468 -0,25 
Malacky 1 380 1 263 1 459 0,06 
Sobrance 1 570 1 416 1 400 -0,11 
Trenčín 1 762 1 340 1 397 -0,21 
Galanta 1 344 1 206 1 379 0,03 
Senec 1 374 1 249 1 357 -0,01 
Poltár 1 594 1 329 1 326 -0,17 
Stropkov 1 326 1 257 1 258 -0,05 
Žiar nad Hronom 1 476 1 213 1 254 -0,15 
Bratislava III 1 252 1 195 1 191 -0,05 
Nové Mesto nad Váhom 1 115 1 017 1 173 0,05 
Námestovo 1 600 1 322 1 162 -0,27 
Dolný Kubín 1 227 1 113 1 093 -0,11 
Košice IV 1 386 1 193 1 074 -0,23 
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Územie 

Stav UoZ ku koncu mesiaca Rozdiel 
medzi 

rokmi 2016 
a 2018 v % 

2016 2017 2018 

Pezinok 1 129 1 002 1 052 -0,07 
Detva 1 366 1 156 1 034 -0,24 
Partizánske 1 136 937 1 014 -0,11 
Žarnovica 1 127 1 050 1 002 -0,11 
Kysucké Nové Mesto 957 838 990 0,03 
Ilava 1 049 934 926 -0,12 
Piešťany 982 874 893 -0,09 
Šaľa 1 187 966 889 -0,25 
Bytča 862 751 871 0,01 
Skalica 821 630 848 0,03 
Tvrdošín 1 051 834 842 -0,20 
Púchov 861 743 803 -0,07 
Zlaté Moravce 1 018 921 802 -0,21 
Krupina 1 022 845 772 -0,24 
Medzilaborce 892 806 706 -0,21 
Bánovce nad Bebravou 936 763 686 -0,27 
Banská Štiavnica 812 679 648 -0,20 
Bratislava I 677 662 635 -0,06 
Hlohovec 683 592 596 -0,13 
Košice III 733 616 591 -0,19 
Myjava 437 411 473 0,08 
Turčianske Teplice 475 408 430 -0,09 
MEDIÁN 1 932 1 654 1 554 -0,15 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Efektivitu nástrojov verejných služieb zamestnanosti je možné hodnotiť aj dôvodom vyradenia UoZ 

z úradov PSVR, konkrétne z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného 

pomeru. Na základe predmetných dát je možné sledovať, že skoro ¾ UoZ sa umiestnia na trhu práce 

a niečo viac ako ¼ UoZ je umiestnená cez úrad PSVR. 

 Dôvody vyradenia UoZ z úradov PSVR v rokoch 2014 – 2018  
Dôvody vyradenia UoZ 2014 2015 2016 2017 2018 

vznik 
pracovného 

pomeru alebo 
obdobného 
pracovného 

pomeru 

umiestnenie cez úrad 
39 304 64 008 74 643 60 296 38 925 
24,8% 38,3% 43,7% 35,2% 27,3% 

umiestnenie sa sám 
119 168 103 180 96 079 110 931 103 254 
75,2% 61,7% 56,3% 64,8% 72,3% 

spolu 
158 472 167 188 170 722 171 227 142 719 
54,4 % 57,9 % 55,2 % 56,1 % 55,5 % 

spolu vyradený aj z ďalších dôvodov 291 443 288 681 309 336 305 261 257 151 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 



  
 

94 
 

Významným kritériom hodnotenia úradov PSVR z pohľadu efektívnosti politiky zamestnanosti je 

z pohľadu aktívnych opatrení na trhu práce. Aktívne opatrenia na trhu práce je možné rozdeliť na 

nasledovné kategórie18: 

 opatrenia na zvyšovanie zamestnateľnosti: 

- informačné a poradenské služby (§ 42), 

- odborné poradenské služby (§ 43), 

- vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ (§ 46), 

- príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51), 

- príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou 

menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52), 

- príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a), 

 opatrenia na zvyšovanie zamestnanosti: 

- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49), 

- príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ (§ 50), 

- príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti(§ 50j), 

- príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní (§ 51a), 

- príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta (§ 53d), 

- príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska (§ 56), 

- príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57),  

 opatrenia na udržanie pracovných miest: 

- vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (§ 47), 

- príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a), 

- príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k), 

- príspevok na dochádzku za prácou (§ 53), 

- príspevok na podporu mobility za prácou (§ 53a), 

- príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b), 

- príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53c), 

 
18 ZÁKON Č. 5/2004 Z.Z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

Dostupné na internete: <http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf>. 
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- príspevok integračnému podniku (§ 53f), 

- kompenzačné príspevky integračnému podniku (§ 53g), 

- príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní (§ 56a), 

- príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59) a  

 opatrenia so špecifickými postavením: 

- § 54 Projekty a programy, podľa svojho konkrétneho cieľového zamerania je orientovaný na 

akúkoľvek oblasť AOTP. 

 Aktívne opatrenia na trhu práce z pohľadu počtu osôb a čerpania v rokoch 2016 – 
2018  

Paragraf 

2016 2017 2018 

počet 
osôb čerpanie 

počet 
podporených 

osôb 
čerpanie 

počet 
podporených 

osôb 
čerpanie 

§ 32 3 620 44 316 € 3 234 41 041 € 2 770 35 988 € 
§ 42 834 754   1 101 446   906 396   
§ 43 85 522 225 € 66 337 139 € 60 366 46 € 
§ 46 5   14 1 200 € 14 4 240 € 
§ 51 5 683 3 446 954 € 5 439 2 914 052 € 4 154 2 224 319 € 
§ 52 18 545 5 679 431 € 12 094 3 388 164 € 8 281 2 338 129 € 

§ 52a 9 441 15 402 815 € 4 951 6 135 106 € 5 486 5 942 652 € 
SPOLU 957 570 24 573 741 € 1 193 515 12 479 702 € 987 467 10 545 374 € 

§ 49 1 951 8 249 299 € 2 667 9 543 242 € 2 123 9 063 813 € 
§ 50 1 739 7 054 949 € 2 699 5 807 186 € 1 383 6 160 863 € 
§ 50j 2 087 7 803 741 € 3 614 12 459 578 € 3 788 15 071 792 € 
§ 51a 3 086 12 978 320 € 1 986 9 976 281 € 632 4 514 453 € 
§ 53d 2 090 3 381 145 € 452 4 589 322 € 830 2 445 053 € 
§ 56 368 1 310 103 € 242 607 551 € 167 682 252 € 
§ 57 75 385 398 € 77 393 154 € 76 379 297 € 

SPOLU 11 396 41 162 955 € 11 737 43 376 314 € 8 999 38 317 523 € 
§ 47 208 61 212 € 249 925 103 € 225 1 453 754 € 

§ 50a             
§ 50k     178 47 895 €   42 937 € 
§ 53 4 911 957 925 € 5 252 923 740 € 12 899 2 344 822 € 

§ 53a 816 618 812 € 843 1 236 594 € 629 1 122 118 € 
§ 53b 183 30 102 € 88 20 051 € 153 57 117 € 
§ 53c         108 105 359 € 
§ 53g         12 5 441 € 
§ 56a 28 39 544 € 21 31 180 € 22 32 195 € 
§ 59 990 4 206 871 € 1 077 4 916 625 € 1 128 5 801 578 € 
§ 60 9 723 26 633 613 € 9 763 28 467 161 € 9 433 30 051 864 € 

SPOLU 16 859 32 548 079 € 17 471 36 568 349 € 24 609 41 017 185 € 
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Paragraf 

2016 2017 2018 

počet 
osôb čerpanie 

počet 
podporených 

osôb 
čerpanie 

počet 
podporených 

osôb 
čerpanie 

§ 54 30 408 73 320 345 € 112 164 72 743 230 € 114 686 94 237 768 € 
SPOLU 1 016 233 171 605 120 € 1 334 887 165 167 595 € 1 135 761 184 117 850 € 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Okrem verejných služieb zamestnanosti štát umožňuje vznik aj neštátnych služieb zamestnanosti, t. j. 

agentúr dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania, ktoré zvyšujú zamestnanosť na 

Slovensku.19 Mediánový počet agentúr dočasného zamestnávania je 385 a agentúr podporovaného 

zamestnávania 54. 

 Počet agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania 
v rokoch 2016 – 2018  

Typ agentúr 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
povolenia na činnosť agentúr dočasného zamestnávania 338 395 385 
povolenia na činnosť agentúr podporovaného 
zamestnávania 54 56 45 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúcich dvoch tabuliek sa analyzujú ukazovatele veku, pohlavia a vzdelania zamestnancov 

Ústredia PSVR a úradov PSVR, t. j. kapacity  týchto inštitúcií. V prípade oboch kategórií inštitúcií je 

možné konštatovať, že v nich pracuje významný počet žien s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa vo 

veku 31 – 50 rokov.  

Aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR poukázala, že síce najväčšiu časť bežných výdavkov 

Ústredia PSVR a jednotlivých úradov PSVR, až 80 %, predstavujú výdavky na mzdy a odvody vrátane 

poistného, priemerná mesačná mzda je len približne 800 eur. Z viac ako 9 000 zamestnancov oboch 

inštitúcií pôsobí až 70 % pracovníkov na 46 úradoch PSVR po celom Slovensku. Priemerný plat 

zamestnancov na úradoch PSVR nedosahuje úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 

Vzniká tak rozpor medzi kvalifikačnými požiadavkami, ktoré sú napĺňané, a mzdovým odmeňovaním.20 

 Ukazovatele veku, pohlavia a vzdelania zamestnancov na Ústredí PSVR v rokoch 
2016 – 2018  

 
19 ZÁKON Č. 5/2004 Z.Z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

Dostupné na internete: <http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf>. 
20 MITRÍK, K. 2019. Záverečná správa. Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu 
       v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Bratislava : Najvyšší kontrolný úrad, 2019. 11 s. [online]. [cit. 2020-

02-19] Dostupné na internete: <https://www.nku.gov.sk/documents/10157/e096ec91-cb81-4fc2-9389-
0a0bb48d9306>. 
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Vek/pohlavie/vzdelanie 2016 2017 2018 

vek 
18 -30 rokov 10,0% 9,1% 7,7% 
31 - 50 rokov 49,9% 51,8% 54,2% 
nad 50 rokov 40,1% 39,2% 38,1% 

pohlavie 
muži 30,5% 29,4% 27,7% 
ženy 69,5% 70,6% 72,3% 

vzdelanie 

stredné vzdelanie 16,0% 13,7% 12,1% 
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 5,0% 4,5% 4,3% 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 79,1% 80,5% 81,2% 
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 0,0% 1,3% 2,3% 

spolu (kvantitatívne vyjadrenie) 683 707 766 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

 Ukazovatele veku, pohlavia a vzdelania zamestnancov na úradoch PSVR v rokoch 
2016 – 2018  

Vek/pohlavie/vzdelanie 2016 2017 2018 

vek 
18 -30 rokov 15,9% 14,9% 13,1% 
31 - 50 rokov 55,4% 54,6% 55,2% 
nad 50 rokov 28,7% 30,6% 31,7% 

pohlavie 
muži 15,7% 13,5% 12,7% 
ženy 84,3% 86,5% 87,3% 

vzdelanie 

stredné vzdelanie 19,9% 18,8% 19,7% 
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 10,6% 10,7% 10,5% 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 69,5% 69,8% 68,9% 
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 0,0% 0,7% 0,9% 

spolu (kvantitatívne vyjadrenie) 8 377 8 543 8 351 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Posledným hodnoteným kritériom je počet a podiel kontrol v oblasti služieb zamestnanosti na celkovej 

kontrolnej činnosti Ústredia PSVR a úradov PSVR. Kontrolná činnosť sa zameriavala na dodržiavanie 

ustanovení zákona o službách zamestnanosti. Kontroly v oblasti služieb zamestnanosti21 sú zväčša 

zamerané na: 

 zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území SR – 

informačné karty o vzniku, resp. skončení pracovnoprávneho vzťahu neboli doručené na 

príslušný úrad PSVR, 

 sprostredkovanie zamestnania za úhradu – neposkytnutie údajov o rozsahu a štruktúre 

sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a neposkytnutie správy o činnosti sprostredkovateľa 

zamestnania za úhradu za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho roka, 

 
21 ZÁKON Č. 5/2004 Z.Z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

Dostupné na internete: <http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf>. 
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 nezamestnávanie určeného podielu počtu občanov so ZP na celkovom počte zamestnancov 

zamestnávateľa a neodvedenie na účet úradu PSVR príslušný odvod v termíne do 31. marca 

nasledujúceho kalendárneho roku, resp. nesprávny príslušný odvod, 

 porušenie podmienok dohôd uzatvorených v zmysle zákona o službách zamestnanosti, použitie 

poskytnutého príspevku v rozpore s podnikateľským zámerom a živnostenským oprávnením, 

neudržanie trvania doby vytvoreného pracovného miesta, neobsadenie, resp. nepreobsadenie 

vytvoreného pracovného miesta. 

Ako je možné z tabuľky sledovať, zväčša až polovica kontrolnej činnosti Ústredia PSVR a úradov PSVR 

bola zameraná na oblasť služieb zamestnanosti.  

 Kontrolná činnosť Ústredia PSVR a úradov PSVR v rokoch 2014 – 2018  
Kontrolné činnosti 2014 2015 2016 2017 2018 

oblasť služieb 
zamestnanosti 

vonkajšie kontroly 3 644 2 512 2 482 2 645 2 456 
vnútorné kontroly 156 58 62 107 89 
Spolu 3 800 2 570 2 544 2 752 2 545 
% z celkového 
počtu kontrol 

52,4 % 49,1 % 47,8 % 62,1 % 49,0 % 

oblasť 
sociálnych vecí 

vonkajšie kontroly 172 109 102 51 57 
vnútorné kontroly 178 103 108 114 104 
Spolu 350 212 210 165 161 

dodržiavanie ustanovení zákona 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní 

2 981 2 372 2 522 1 467 2 453 

vnútorné kontroly hospodárenia 
úradov a detských domovov s 
finančnými prostriedkami štátneho 
rozpočtu 

118 78 47 47 40 

dodržiavanie právnych predpisov 
spolu 

7 249 5 232 5 323 4 431 5 199 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

Zhrnutie 

Na vyhodnocovanie kapacity, sieťovania a rozvoja verejných služieb zamestnanosti sa navrhujú  

nasledovné ukazovatele: 

 úspešnosť výberových konaní organizovaných úradmi PSVR,  

 pomer zamestnaných v rámci siete EURES k ďalším aktivitám na podporu zamestnanosti v rámci 

tejto siete, 
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 rozdiel medzi prítokom a odtokom UoZ, 

 podiel samostatne umiestnených UoZ na celkovom počte osôb vyradených UoZ z dôvodu vzniku 

pracovného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru, 

 čerpanie aktívnych opatrení na trhu práce podľa počtu zaradených osôb, 

 počet neštátnych služieb zamestnanosti, t. j. agentúr dočasného zamestnávania 

a podporovaného zamestnávania, 

 štruktúra zamestnancov podľa veku, pohlavia a vzdelania a ich platového hodnotenia na Ústredí 

PSVR a úradov PSVR, 

 podiel kontrol Ústredia PSVR a úradov PSVR zameraných na oblasť zamestnanosti. 

 

1.6 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ 

Dlhodobý rozvoj ekonomických činností, zvyšovanie konkurencieschopnosti a produktívnej 

zamestnanosti v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva si vyžaduje taktiež efektívnu 

podporu výskumu a vývoja priamo v podnikateľských subjektoch, čo je spojené s osobitnými 

požiadavkami na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti pracovných síl zabezpečujúcich vecné úlohy 

výskumno-vývojových procesov. Z aspektu vzájomného prepojenia výskumu a vývoja, inovačnej 

výkonnosti, komplexnej produktivity a kompetencií pracovných síl má na rozvíjanie nového stupňa 

výrobných vzťahov v národnom hospodárstve SR mimoriadny význam realizácia Implementačného 

plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 22, prijatého konsenzom všetkých 

sociálnych partnerov v SR. 

Nadväzne na identifikáciu vzájomných funkčných väzieb jednotlivých ekonomických činností 

realizovaných v rámci piatich domén inteligentnej špecializácie SR, s podrobnou charakteristikou 

v predchádzajúcich priebežných správach SRI, sú v Priebežnej správe č. 5 publikované aktuálne 

informácie o vývoji výdavkov na podnikový výskum a vývoj v SR za roky 2009 až 2018, a to v členení 

podľa príslušných domén inteligentnej špecializácie SR a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 

SK NACE Rev. 2. Predmetné rozbory vychádzajú z aktuálne dostupných údajov v databázach 

 
22   ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 

2017. [cit. 2019-12-13]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/ 
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> . 
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Eurostatu 23 za sledovanú oblasť výskumu a vývoja. Publikované údaje, ako vyjadruje termín 

„podnikové výdavky na výskum a vývoj“, kvantifikujú výšku výdavkov na výskum a vývoj 

v podnikateľských subjektoch, čo za rok 2018 predstavovalo približne 54,1 % z celkových výdavkov na 

výskum a vývoj v SR. Ďalších približne 24,3 % pripadalo na sektor vysokých škôl, 21,2 % na vládny sektor 

a zvyšné 0,4 % na neziskové organizácie. Osobitný význam má identifikácia kľúčových odvetví 

podnikového výskumu a vývoja na efektívne zapojenie podnikateľskej sféry do tvorby a aktualizácie 

NSP ako uceleného systému štandardných nárokov na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti 

ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach. 

 

Dopravné prostriedky pre 21. storočie 

Doména inteligentnej špecializácie SR s názvom „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, zahrňujúca 

medzi hlavné relevantné činnosti divíziu SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov 

a návesov a divíziu 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, sa vyznačuje jednoznačne 

najvyššími hodnotami výdavkov vynakladaných na podnikový výskum a vývoj, čo je prepojené najmä 

s prebiehajúcim rozmachom automobilového priemyslu v SR a súvisiacich produkčných systémov 

v oblasti fyzickej mobility. V sledovanom období rokov 2009 až 2018 bolo v tejto doméne inteligentnej 

špecializácie SR zaznamenané veľmi výrazné zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj, a to 

v bežných cenách, v stálych cenách, ako aj v pomere k hrubému domácemu produktu. Dominantný 

podiel na uvedenom náraste mala divízia ekonomických činností 29 Výroba motorových vozidiel, 

prívesov a návesov, kde bola systematická výskumná a vývojová činnosť zameraná najmä na získavanie 

nových poznatkov a ich tvorivé využívanie v procesoch produkcie osobných automobilov. 

V rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov 

a návesov došlo k zvýšeniu podnikových výdavkov na výskum a vývoj v bežných cenách z hodnoty 

približne 19,6 mil. EUR v roku 2009 na približne 117,9 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo nárast 

o viac ako 98,2 mil. EUR, t. j. približne šesťnásobné zvýšenie alokovaných prostriedkov v bežných 

cenách. V stálych cenách roku 2005, zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny a kúpnej sily menovej 

jednotky v čase, boli výdavky na podnikový výskum a vývoj v roku 2018 približne o 464,6 % vyššie, ako 

tomu bolo v roku 2009. Z hľadiska relatívneho podielu výskumno-vývojových výdavkov na hrubom 

domácom produkte SR došlo k ich zvýšeniu z 0,03 % na 0,13 %, t. j. približne o 0,1 percentuálneho 

 
23   EUROSTAT. Eurostat database. Business Expenditure on Research and Development. [online]. 2020. [cit. 2020-

02-25]. Dostupné na internete: <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr 
2&lang=en> . 
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bodu. Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, 

prívesov a návesov boli v období rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 68,8 mil. EUR v bežných 

cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo takmer 94,3 mil. EUR. 

Z hľadiska ekonomických činností SK NACE Rev. 2 klasifikovaných v rámci divízie 30 Výroba ostatných 

dopravných prostriedkov bolo za celé sledované obdobie rokov 2009 až 2018 v bežných cenách 

zaznamenané zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj z hodnoty približne 6,1 mil. EUR 

v roku 2009 na 9,2 mil. EUR v roku 2018. To znamenalo absolútny nárast výdavkov v bežných cenách 

o viac ako 3,1 mil. EUR, t. j. približne 50 %-né zvýšenie alokovaných financií na výskum a vývoj. V stálych 

cenách roku 2005, ktoré zohľadňujú zmenu cenovej hladiny a kúpnej sily menovej jednotky v priebehu 

času, boli výdavky podnikov na výskum a vývoj vynaložené za rok 2018 približne o 41,2 % vyššie, ako 

tomu bolo za rok 2009. Relatívny podiel výskumno-vývojových výdavkov na hrubom domácom 

produkte SR bol počas celého sledovaného obdobia približne rovnaký, a to na úrovni oscilujúcej okolo 

0,1 %. Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 30 Výroba ostatných dopravných 

prostriedkov boli počas rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 8,4 mil. EUR v bežných cenách, čo 

v stálych cenách roku 2005 predstavovalo približne 11,7 mil. EUR. 

Priemysel pre 21. storočie 

Doména inteligentnej špecializácie priemyselne vyspelej SR s názvom „Priemysel pre 21. storočie“ 

zahrňuje hlavné relevantné činnosti klasifikované v rámci divízií SK NACE Rev. 2: 20 Výroba chemikálií 

a chemických produktov, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 24 Výroba a spracovanie kovov, 

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 27 Výroba elektrických zariadení, 28 Výroba 

strojov a zariadení i. n., ako aj divíziu 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, za ktorú 

však nie sú aktuálne dostupné údaje o výdavkoch na podnikový výskum a vývoj v sledovanom období. 

Doména je charakteristická v podmienkach SR tradične ukotvenými ekonomickými činnosťami 

s vysokými podielmi na produkcii, exporte a tiež vysokými hodnotami koeficientov komparatívnej 

výhody v medzinárodnom porovnaní. Technologickú výhodu má doména vo sfére nanotechnológií, 

metalurgie i mechatroniky, a to v porovnaní krajín V4 aj EÚ. Doména má v rámci SR taktiež vysoké 

podnikové výdavky na výskum a vývoj, a to osobitne v oblasti nových a progresívnych materiálov 

a výrobných technológií, čo je spojené tiež s vyššou početnosťou uplatňovania patentov a ochranných 

známok. 
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V rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií a chemických produktov 

bolo za roky 2009 až 2018 zaznamenané zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj v bežných 

cenách z hodnoty približne 3,2 mil. EUR v roku 2009 na 3,5 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo 

absolútny nominálny nárast o viac ako 0,3 mil. EUR, t. j. približne 10 %-né zvýšenie alokovaných 

prostriedkov v bežných cenách. Na rozdiel od porovnania hodnôt v bežných cenách však boli príslušné 

výdavky v roku 2018 vyjadrené v stálych cenách roku 2005, t. j. zohľadňujúc zmenu cenovej hladiny 

a kúpnej sily menovej jednotky, približne iba o 3,4 % vyššie, ako tomu bolo v roku 2009. Z hľadiska 

relatívneho podielu výskumno-vývojových výdavkov na hrubom domácom produkte došlo k ich 

zníženiu približne o jednu stotinu percentuálneho bodu. Maximum výdavkov bolo zaznamenané v roku 

2017, a to až 5,4 mil. EUR v bežných cenách, t. j. 7,3 mil. EUR v stálych cenách roku 2005. Priemerné 

výdavky na podnikový výskum a vývoj pripadajúce na jeden rok boli v divízii 20 Výroba chemikálií 

a chemických produktov v období rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 3,6 mil. EUR v bežných 

cenách, a to pri vyjadrení v stálych cenách roku 2005 predstavovalo približne 5,0 mil. EUR. 

V štruktúre ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 22 Výroba 

výrobkov z gumy a plastu, bolo v sledovanom období rokov 2009 až 2018 v bežných cenách 

zaznamenané výrazné zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj z hodnoty približne 

9,2 mil. EUR v roku 2009 na 22,0 mil. EUR v roku 2018. To znamenalo absolútny nárast výdavkov 

v bežných cenách o viac ako 12,8 mil. EUR. V stálych cenách roku 2005, ktoré zohľadňujú zmeny 

cenovej hladiny i kúpnej sily menovej jednotky prebiehajúce v čase, boli výdavky podnikov na výskum 

a vývoj vynaložené za rok 2018 približne o 124,1 % vyššie, ako tomu bolo za rok 2009. Relatívny podiel 

výskumno-vývojových výdavkov na hrubom domácom produkte SR sa počas sledovaného obdobia 

zvýšil z 0,01 % na približne 0,02 %. Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 22 

Výroba výrobkov z gumy a plastu počas rokov 2009 až 2018 dosiahli úroveň približne 15,8 mil. EUR 

v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo približne 21,6 mil. EUR. 

Divízia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie kovov má z dôvodu 

dostupnosti údajov mierne odlišné sledované obdobie vývoja podnikových výdavkov na výskum 

a vývoj, a to konkrétne za roky 2010 až 2018 (t. j. o jeden rok menej než ostatné divízie v rámci 

domény). V rámci divízie nastalo zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj v bežných cenách 

z hodnoty približne 3,8 mil. EUR v roku 2010 na približne 4,1 mil. EUR v roku 2018, čo predstavovalo 

nárast o viac ako 0,3 mil. EUR. V stálych cenách roku 2005, zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny 

a kúpnej sily menovej jednotky, boli výdavky na podnikový výskum a vývoj v roku 2018 približne o 4,1 % 

vyššie, ako tomu bolo v roku 2010. Z hľadiska relatívneho podielu výskumno-vývojových výdavkov na 

hrubom domácom produkte SR došlo k ich zníženiu pod úroveň 0,01 % v roku 2018. Priemerné ročné 
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výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov boli v období rokov 2010 

až 2018 na úrovni približne 3,5 mil. EUR v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo 

hodnotu približne 4,8 mil. EUR. 

Z hľadiska ekonomických činností SK NACE Rev. 2 klasifikačne zaradených v rámci divízie 25 Výroba 

kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení bolo za celé sledované obdobie rokov 2009 až 2018 

v bežných cenách identifikované zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj z nominálnej 

hodnoty približne 5,0 mil. EUR v roku 2009 na 12,5 mil. EUR v roku 2018. To znamenalo absolútny 

nárast výdavkov vyjadrených v bežných cenách o viac ako 7,5 mil. EUR, t. j. približne 151 %-né zvýšenie 

objemu financií na výskum a vývoj. V stálych cenách roku 2005, ktoré už zohľadňujú aj zmenu cenovej 

hladiny a kúpnej sily menovej jednotky v priebehu času, boli výdavky podnikov na výskum a vývoj 

vynaložené za rok 2018 približne o 136,0 % vyššie, ako za rok 2009. Relatívny podiel výskumno-

vývojových výdavkov na hrubom domácom produkte SR bol počas celého sledovaného obdobia 

približne rovnaký, a to na úrovni okolo 0,01 %. Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj 

v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení boli počas rokov 2009 až 2018 na 

úrovni približne 7,1 mil. EUR v bežných cenách, čo prostredníctvom vyjadrenia v stálych cenách roku 

2005 znamenalo hodnotu približne 9,8 mil. EUR. 

Mimoriadne pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

27 Výroba elektrických zariadení. Tu nastalo v období rokov 2009 až 2018 zvýšenie podnikových 

výdavkov na výskum a vývoj z hodnoty približne 6,0 mil. EUR v bežných cenách roku 2009 na viac ako 

48,2 mil. EUR v bežných cenách roku 2018. To predstavovalo nárast o viac ako 42,2 mil. EUR v bežných 

cenách. V stálych cenách roku 2005, zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny a kúpnej sily menovej 

jednotky v čase, boli výdavky na podnikový výskum a vývoj v rámci divízie v roku 2018 približne o 

660,0 % vyššie, ako tomu bolo v roku 2009. Z aspektu relatívneho podielu výskumno-vývojových 

výdavkov na hrubom domácom produkte SR taktiež došlo k ich výraznému zvýšeniu, a to z približne 

0,01 % na 0,05 %, t. j. približne o 0,04 percentuálneho bodu. Priemerné ročné výdavky na podnikový 

výskum a vývoj v divízii 27 Výroba elektrických zariadení boli v období rokov 2009 až 2018 na úrovni 

približne 20,8 mil. EUR v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo takmer 27,9 

mil. EUR. 

Podobne ako v divízii 27 Výroba elektrických zariadení, charakterizovanej vyššie, nastal viacnásobný 

nárast výskumno-vývojových aktivít aj v podnikoch klasifikačne zaradených v divízii 28 Výroba strojov 
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a zariadení i. n.24 Za sledované obdobie rokov 2009 až 2018 tu bolo v bežných cenách 

zaznamenané zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj z hodnoty približne 5,7 mil. EUR 

v roku 2009 na 38,5 mil. EUR v roku 2018. To znamenalo absolútny nárast výdavkov v bežných cenách 

o viac ako 32,7 mil. EUR. V stálych cenách roku 2005, ktoré zohľadňujú zmenu cenovej hladiny a kúpnej 

sily menovej jednotky v priebehu času, boli výdavky podnikov na výskum a vývoj vynaložené za rok 

2018 približne o 533,1 % vyššie, ako tomu bolo v predmetnej divízii ekonomických činností za rok 2009. 

Súčasne sa zvýšil podiel výskumno-vývojových výdavkov v divízii na celkovom hrubom domácom 

produkte SR, a to na približne 0,04 %. Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj v divízii 

28 Výroba strojov a zariadení i. n. boli počas rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 20,1 mil. EUR 

v bežných cenách, a to predstavovalo v stálych cenách roku 2005 približne 27,6 mil. EUR. 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Doména inteligentnej špecializácie SR s označením „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ 

zahrňuje v rámci hlavných relevantných činností dve informačno-komunikačné divízie SK NACE Rev. 2, 

a to divíziu 26 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov a divíziu 62 Počítačové 

programovanie, poradenstvo a súvisiace služby. Ďalšie divízie zahrnuté v rámci domény aktuálne nie 

sú zahrnuté v štruktúre zdrojových údajoch o výške výdavkov na podnikový výskum a vývoj. 

V rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 26 Výroba počítačov, elektronických a optických 

výrobkov bolo za sledované obdobie rokov 2009 až 2018 zaznamenané zvýšenie podnikových 

výdavkov na výskum a vývoj z hodnoty približne 1,1 mil. EUR v roku 2009 na 7,1 mil. EUR v roku 2018, 

čo predstavovalo absolútny nominálny nárast o približne 6,0 mil. EUR v bežných cenách. Príslušné 

výdavky v roku 2018 vyjadrené v stálych cenách roku 2005, t. j. zohľadňujúc zmenu cenovej hladiny 

a kúpnej sily menovej jednotky, boli približne o 487,4 % vyššie, ako tomu bolo v roku 2009. Zatiaľ 

čo v roku 2009 tvorili podnikové výdavky na výskum a vývoj vynaložené v rámci predmetnej divízie len 

marginálny podiel na hrubom domácom produkte SR, v roku 2018 to už bolo približne 0,01 %. 

Priemerné výdavky na podnikový výskum a vývoj pripadajúce na jeden rok boli v divízii 26 Výroba 

počítačov, elektronických a optických výrobkov v období rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 

 
24 Pozn.: i. n. - „inde nezaradený“. Divízia pokrýva širší rad činností zameraných najmä na produkciu motorov 

a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle, čerpadiel, kompresorov, pecí a horákov, ložísk, 
ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov, zdvíhacích, manipulačných, chladiarenských 
a ventilačných zariadení, strojov na tvarovanie kovov a obrábanie, strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, 
ako aj ostatných strojov na špeciálne účely. 
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4,0 mil. EUR v bežných cenách, čo kvantifikované prostredníctvom ekvivalentu stálych cien roku 2005 

predstavovalo približne 5,6 mil. EUR ročne. 

Za divíziu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 62 Počítačové programovanie, poradenstvo 

a súvisiace služby je z dôvodu dostupnosti údajovej základne sledované obdobie v rámci domény 

o jeden rok kratšie, t. j. pokrýva časový interval rokov 2010 až 2018. V tomto období bolo 

zaznamenané veľmi výrazné zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj v danej divízii, a to 

z hodnoty približne 4,6 mil. EUR v bežných cenách roku 2010 na približne 52,7 mil. EUR v bežných 

cenách roku 2018. Takéto výrazné zvýšenie znamenalo absolútny nárast výdavkov v bežných cenách 

o viac ako 48,1 mil. EUR, t. j. viac ako desaťnásobné zvýšenie financií určených na výskum a vývoj 

v bežných cenách. V stálych cenách roku 2005, ktoré zohľadňujú zmeny cenovej hladiny i kúpnej sily 

menovej jednotky prebiehajúce v sledovanom časovom období, boli výdavky podnikov na výskum 

a vývoj vynaložené za rok 2018 približne o 985,9 % vyššie, ako tomu bolo za rok 2010. Relatívny podiel 

výskumno-vývojových výdavkov na hrubom domácom produkte SR sa počas sledovaného obdobia 

taktiež podstatne zvýšil, a to z približne 0,01 % na približne 0,06 %. Priemerné ročné výdavky na 

podnikový výskum a vývoj v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby počas 

rokov 2010 až 2018 dosiahli úroveň približne 30,9 mil. EUR v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 

2005 predstavovalo približne 42,2 mil. EUR. 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné relevantné činnosti domény inteligentnej špecializácie SR s názvom „Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie“ predstavujú všetky činnosti zaradené podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 

v sekcii Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc, za ktorú sú aktuálne dostupné agregované údaje o úrovni 

výdavkov na podnikový výskum a vývoj za obdobie rokov 2012 až 2018. Celková výška podnikových 

výdavkov na výskum a vývoj je v doméne „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ 

v porovnaní s ostatnými doménami pomerne nízka, keďže výskumno-vývojové aktivity v predmetnej 

oblasti sú z hľadiska klasifikačného zaradenia prevažne realizované prostredníctvom inštitúcií vládneho 

sektora, resp. sektora vysokých škôl. 25 

V rámci domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ bol počas sledovaného obdobia 

2012 až 2018 zaznamenaný klesajúci trend vývoja podnikových výdavkov na výskum a vývoj, čo bolo 

 
25 EUROSTAT. Eurostat database. Business Expenditure on Research and Development. [online]. 2020. [cit. 2020-

02-25]. Dostupné na internete: <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr 
2&lang=en> . 
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v protiklade s tendenciami v doménach inteligentnej špecializácie SR „Dopravné prostriedky pre 

21. storočie“, „Priemysel pre 21. storočie“ a „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“. V období 

rokov 2012 až 2018 došlo v doméne „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ k zníženiu 

podnikových výdavkov na výskum a vývoj v bežných cenách z hodnoty približne 830 tis. EUR v roku 

2012 na približne 420 tis. EUR v roku 2018, čo predstavovalo pokles o približne 410 tis. EUR. V stálych 

cenách roku 2005, zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny a kúpnej sily menovej jednotky, boli výdavky 

na podnikový výskum a vývoj v roku 2018 približne o 43,4 % nižšie, ako tomu bolo v roku 2012. 

Priemerné ročné výdavky na podnikový výskum a vývoj v doméne boli v období rokov 2012 až 2018 na 

úrovni približne 490 tis. EUR v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo takmer 

670 tis. EUR. 

Zdravé potraviny a životné prostredie 

Doména inteligentnej špecializácie SR s názvom „Zdravé potraviny a životné prostredie“ pokrýva 

hlavné relevantné divízie SK NACE Rev. 2 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby 

s tým súvisiace a 02 Lesníctvo a ťažba dreva, zaradené v sekcii A Poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybolov, za ktorú sú aktuálne dostupné agregované údaje o úrovni výdavkov na podnikový výskum 

a vývoj za časové obdobie rokov 2009 až 2018. V rámci príslušných ekonomických činností, obdobne 

ako v doméne „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, bol počas sledovaného obdobia 

zaznamenaný pokles objemu podnikových výdavkov na výskum a vývoj, a to tak v bežných cenách, ako 

aj v stálych cenách roku 2005, ktoré zohľadňujú zmenu cenovej hladiny a kúpnej sily menovej jednotky 

v priebehu času. 

Za obdobie rokov 2009 až 2018 bolo zaznamenané zníženie podnikových výdavkov na výskum a vývoj 

z hodnoty približne 1,3 mil. EUR v roku 2009 na približne 0,7 mil. EUR v roku 2018. Absolútne zníženie 

výdavkov v bežných cenách bolo o viac ako 0,6 mil. EUR. V stálych cenách roku 2005, ktoré už 

zohľadňujú zmeny v cenovej hladine a kúpnej sile peňazí, boli výdavky podnikov na výskum a vývoj 

vynaložené za rok 2018 približne o 50,9 % nižšie, ako tomu bolo za rok 2009. Priemerné ročné výdavky 

na podnikový výskum a vývoj boli počas rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 0,9 mil. EUR v bežných 

cenách, čo v stálych cenách roku 2005 predstavovalo približne 1,2 mil. EUR. 

Na základe vyššie uvedených charakteristík vývoja podnikových výdavkov na výskum a vývoj je 

evidentné, že kľúčové výskumno-vývojové aktivity podnikateľských subjektov sú v podmienkach SR 

realizované v rámci domény inteligentnej špecializácie „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, najmä 

divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov, ďalej 
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v rámci domény „Priemysel pre 21. storočie“, najmä v divíziách 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 

27 Výroba elektrických zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., ako aj v rámci domény „Digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel“, a to osobitne v rámci jej divízie 62 Počítačové programovanie, 

poradenstvo a súvisiace služby. Ťažisková úloha podnikateľských subjektov angažovaných 

v predmetnom výskume a vývoji si nevyhnutne vyžaduje svoj odraz aj v efektívnom zapojení zástupcov 

kľúčových zamestnávateľov v rámci procesov tvorby a aktualizácie NŠZ ako rozhodujúcich prostriedkov 

podpory prenosu potrieb podnikového výskumu a vývoja do systému celoživotného vzdelávania v SR. 
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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 Centrálna inštrukcia na charakteristiku inovácií v jednotlivých sektoroch 

národného hospodárstva v rámci odbornej činnosti členov sektorových 

rád, ich pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI 

Podľa aktuálneho Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej 

banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej 

banke zo dňa 17. decembra 2019 pod názvom „Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020“ musí 

EÚ a jej jednotlivé členské štáty na aktuálne prebiehajúce demografické, technologické a klimatické 

zmeny reagovať kvalitatívne novým modelom rastu, ktorý rešpektuje obmedzenosť prírodných 

zdrojov, zabezpečí prosperitu a vytváranie pracovných miest v budúcnosti. 26 

Na ceste k tomuto novému modelu rastu je nevyhnutné pustiť sa do riešenia dlhodobejších 

hospodárskych výziev, spojených s transformáciou na udržateľné hospodárstvo a napomáhať EÚ a jej 

členským štátom, aby dosiahli ciele udržateľného rozvoja, ku ktorým sa v rámci Organizácie spojených 

národov spoločne zaviazali zástupcovia 193 štátov sveta prijatím Agendy 2030 už v roku 2015.27 

Dôstojná práca a ekonomický rast, ako súčasť vytýčených cieľov Agendy 2030, sú nepredstaviteľné bez 

ľudských zdrojov vybavených odbornými vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami na zvyšovanie 

 
26 Európska komisia. Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke zo dňa 17. decembra 2019 
- Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020 (COM(2019) 650). [online]. EUR-Lex, 2019. [cit. 2020-01-02]. 
Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1577974928690&uri=CELEX:520 
19DC0650> . 
27 United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [online]. General 
Assembly, 2015. [cit. 2020-03-04]. Dostupné na internete: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ 
transformingourworld> . 



  
 

109 
 

produktivity a konkurencieschopnosti zamestnávateľských organizácií, a to s osobitným zreteľom na 

vytváranie a využívanie inovácií v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. Mimoriadny 

význam pritom má vnútorný postoj človeka vychádzajúci z presvedčenia, že veci sa dnes dajú robiť 

lepšie ako včera a zajtra lepšie ako dnes. Vyžaduje si to neustále úsilie aktualizovať ekonomické činnosti 

podľa meniacich sa podmienok, uplatňovať nové prístupy a metódy vo využívaní materiálnych aj 

nemateriálnych zdrojov na dosahovanie vytýčených cieľov. 

Na efektívne riadenie zmien v dopyte po pracovných silách, s osobitným zameraním na vzdelávanie 

a odbornú prípravu mladých ľudí, je preto nevyhnutná primárna identifikácia inovácií v jednotlivých 

sektoroch národného hospodárstva, a to s osobitným zreteľom na zachytenie technologických trendov, 

invenčných myšlienok a meniacich sa podmienok na pracovných miestach. 

Keďže v každodennej praxi aj v odbornej literatúre sú využívané rôzne vymedzenia pojmov v oblasti 

inovácií, je nevyhnutné v rámci odbornej činnosti členov sektorových rád, ich pracovných skupín 

a expertných tímov NSP/SRI zabezpečiť jednotnosť definovania príslušných pojmov, a to v zmysle 

legislatívneho vymedzenia inovácií podľa § 2 ods. 5 Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 

podpory výskumu a  vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 28 Podľa predmetného ustanovenia 

sa inováciou rozumie nasledovné: 

 nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na 

trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,  

 nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien 

techniky, zariadenia alebo softvéru,  

 nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších 

vzťahov,  

 prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

 nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a 

prenájom práv z licenčných zmlúv,  

 zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

 zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

 
28 Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. Slov-Lex, 
2019. [cit. 2019-10-10]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172 
/20190101> . 
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 zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce, 

 zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

 účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie. 

Pod pojmom výskum sa podľa vyššie uvedeného zákona č. 172/2005 Z. z. rozumie systematická tvorivá 

činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. 

Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.  

Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových 

poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia. 

Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom 

priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi. 

Vývoj je v zmysle zákonného vymedzenia systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky 

využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických 

skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich 

zlepšení. 

Infraštruktúru výskumu a vývoja podľa vyššie uvedenej platnej legislatívy tvoria osoby uskutočňujúce 

výskum a vývoj vrátane obslužných osôb a sústava prístrojov, zariadení, informačných, komunikačných 

a technologických celkov a systémov, ako i ostatných hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré slúžia pre 

potreby výskumu a vývoja. 

Graficky prehľadné vymedzenie inovácií na účely získavania aktuálnych poznatkov o inovačných 

procesoch v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva v rámci odbornej činnosti členov 

sektorových rád, ich pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI v zmysle platnej legislatívy je 

uvedené na obrázku nižšie. 
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Obrázok č. 1 Obsahové vymedzenie inovácií podľa Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI podľa Zákona č. 172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená
služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch
výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti

Nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná
metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo
softvéru

Nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku,
organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov

Prenos poznatkov vedy a techniky do praxe

Nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností
(know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv

Zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách
a v organizácii práce

Zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby
a v službách

Zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce

Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie

Účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie
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Na základe vyššie uvedeného vymedzenia inovácií v zmysle platnej legislatívy je v rámci NSP/SRI 

prostredníctvom zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších 

organizácií, ako aj orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, umožnené zabezpečovať 

hodnovernú charakteristiku nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných procesoch v rámci 

jednotlivých sektorov NSP/SRI, a to s praktickým vplyvom na aktuálnu a očakávanú potrebu odborných 

vedomostí, odborných zručností a spôsobilostí pracovných síl na všetkých úrovniach EKR/SKKR. 

Získavané informácie o inováciách v jednotlivých sektoroch NSP/SRI sú zamerané na aspekty 

dlhodobých hnacích mechanizmov zvyšovania pridanej hodnoty produkcie a efektívnosti uplatňovania 

ľudského kapitálu v produktívnej práci, a to s osobitným zreteľom na zlepšovanie hospodárskych 

výsledkov zamestnávateľských subjektov, tvorbu zdrojov na osobné náklady umožňujúce zvyšovanie 

kvality života zamestnancov, vznik a udržanie pracovnoprávnych vzťahov, ako aj úspešné 

umiestňovanie uchádzačov o prácu v platenom zamestnaní. 

Nadobudnuté poznatky o inovačných procesoch v zamestnávateľských subjektoch je ďalej potrebné 

pružne prenášať do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce, a to tak, aby na základe 

získavaných aktuálnych informácií o vývoji v oblasti inovácií bolo možné oboznamovať žiakov, 

študentov, poskytovateľov vzdelávania, UoZ, ZoZ a ďalších používateľov výstupov NSP/SRI s 

technologickým pokrokom a jeho prejavmi v jednotlivých sektoroch a zamestnaniach meniaceho sa 

sveta práce. 

 

2.2 Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných 

nákladov, dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie 

UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

 

2.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

Sektorové charakteristiky vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, dynamiky 

pracovnoprávnych vzťahov a sektorovo relevantných UoZ, ktoré sú aktuálne publikované v Priebežnej 

správe č. 5 NSP/SRI, sú po metodickej stránke kompatibilné s charakteristikami publikovanými 

v predchádzajúcich výstupoch NSP/SRI, t. j. v Úvodnej správe a Priebežných správach č. 1 až 4. 
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V súlade so systematicky prebiehajúcou optimalizáciou štruktúry sektorových rád NSP/SRI podľa 

aktuálneho vývoja na trhu práce a sektorových potrieb zamestnávateľov má každý sektor uvedené 

aktuálne klasifikačné vymedzenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Vyhodnotenie hospodárskych výsledkov a osobných nákladov je realizované podľa aktuálnych údajov 

databázy DATAcube ŠÚ SR v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2, resp. vyšších 

klasifikačných úrovní, rešpektujúc požiadavky na ochranu dôverných štatistických údajov, a to najmä 

za nízky počet podnikov s vysokými počtami zamestnancov. Sektory NSP/SRI, ktoré databázovo 

saturujú Vybrané ukazovatele štrukturálnej štatistiky podľa ekonomických činností SK NACE Rev. 2 29, 

sú charakterizované ukazovateľmi pridanej hodnoty a osobných nákladov na prepočítaný počet 

zamestnancov. Sektory NSP/SRI, ktoré sú databázovo saturované špecifickými súbormi údajov, majú 

ukazovatele pridanej hodnoty a osobných nákladov alternované, resp. doplnené vlastnými 

špecifickými ukazovateľmi. Jedná sa o nasledovné sektory: 

 sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

 sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

 sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

 sektor vzdelávanie, výchova a šport, 

 sektor verejné služby a správa, 

 sektor zdravotníctvo, sociálne služby. 

Pridaná hodnota je charakterizovaná ako rozdiel medzi hodnotou produkcie a medzispotrebou, pričom 

medzispotrebu tvoria tovary a služby použité pri tvorbe produkcie. Pridaná hodnota je teda tá časť 

produkcie, ktorú pridal podnik (alebo iná organizačná jednotka) počas svojej činnosti. 

Osobné náklady zahrňujú vyplatené mzdy, odmeny, všetky druhy zákonného poistenia zamestnancov 

a ostatné zákonné sociálne náklady. 

V ukazovateli Prepočítaný počet zamestnancov je počet zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný 

čas prepočítaný na plne zamestnaných. 

 
29 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. Vybrané ukazovatele štrukturálnej štatistiky podľa ekonomických 
činností SK NACE Rev. 2. [online]. ŠÚ SR, 2020. [cit. 2020-03-10]. Dostupné na internete: <datacube.statistics.sk> . 
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Sektorové charakteristiky sú vypracované podľa aktuálnych možností ich členenia na úroveň divízií 

SK NACE Rev. 2 a v prípade, že to vzhľadom k zdrojom dát za daný sektor nie je možné, sú zamerané 

na čo najbližšiu klasifikačnú kategóriu relevantnú k danému sektoru. 

Dynamika pracovnoprávnych vzťahov je vyhodnotená za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 

v regionálnom členení podľa NUTS 3 (kraj) a úrovní Európskeho kvalifikačného rámca (EKR), resp. 

Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Osem úrovní EKR/SKKR je rozdelených do troch skupín podľa 

jednotlivých úrovní na základe vedomostí, zručností a kompetencií. Prvá skupina, t. j. „nižšie úrovne 

Európskeho kvalifikačného rámca“, zahrňuje úroveň 1 až 3 EKR/SKKR (základné všeobecné vedomosti 

a základné faktické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia). Druhá skupina, t. j. „stredné úrovne 

Európskeho kvalifikačného rámca“ zahrňuje úrovne EKR/SKKR 4 a 5. Ide o vedomosti faktov, zásad, 

procesov a všeobecných pojmov v oblasti práce alebo štúdia, faktické a teoretické vedomosti 

v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia a rozsiahle, špecializované, faktické a teoretické 

vedomosti v oblasti práce alebo štúdia a uvedomovanie si hraníc týchto vedomostí. Tretia skupina 

EKR/SKKR, t. j. „vyššie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“ zahrňuje šiestu až ôsmu úroveň 

EKR/SKKR. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria rozšírené vedomosti v oblasti práce alebo štúdia, 

vrátane kritického chápania teórií a zásad, vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré 

vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia alebo 

výskumu, zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti. Patria sem aj vedomosti na najvyššej 

úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami. 

Kartodiagramy, ako tradičná súčasť sektorových charakteristík NSP/SRI, prezentujú regionálnu 

distribúciu sektorovo relevantných UoZ v rámci jednotlivých krajov a sektorov k 30. januáru 2020, a to 

v štandardnom členení podľa hlavných tried Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. 

2.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií príslušnej klasifikácie: 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra 

a 75 Veterinárne činnosti. 

Investície do technológií dokážu v tomto sektore efektívne nahrádzať ľudskú prácu, pričom tento jav 

je možné pozorovať už od minulého storočia. Pokles potreby pracovných síl prebiehal kontinuálne 

počas celého sledovaného obdobia, s maximom počtu zamestnancov dosiahnutým v roku 2008, kedy 
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v tomto sektore pracovalo cca 38 tis. trvale činných zamestnancov a minimum bolo v roku 2018, kedy 

bol počet týchto zamestnancov cca 24 tis. Trend z hľadiska vývoja tržieb za predaj poľnohospodárskych 

výrobkov bol v rovnakom časovom období rastúci, okrem krízového obdobia v roku 2009. Celkovo 

prišlo k nárastu tržieb o cca 375 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 bolo 1,82 mld. EUR a minimum 

z roku 2009 dosiahlo hodnotu 1,14 mld. EUR. 

 Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov a trvale činní zamestnanci spolu v rámci 
sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom k počtu trvale činných zamestnancov tým 

pádom vykazovali pomerne dynamický rast, ktorým sa výsledný podiel ukazovateľov tržieb 

a zamestnanosti počas celého sledovaného obdobia zdvojnásobil. Kým minimálna hodnota tržieb za 

predaj poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom k trvale činným zamestnancom z roku 2009 bola na 

úrovni 32,6 tis. EUR, tak v roku 2018 to bolo už 75,3 tis. EUR. V sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov bol medzi rokmi 2008 až 2018 jednoznačne identifikovateľný trend zvyšovania 

hodnoty tržieb prepočítaných na jedného zamestnanca. 
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Obrázok č. 2 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

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

Pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol 

za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Trnavského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 61,5 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci predmetného sektora a kraja. T. j. z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov v Trnavskom kraji ich malo nižšie úrovne EKR približne 61,5 %. Na druhom mieste sa 

nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Trenčianskom 

kraji, kde bol ich podiel približne 46,5 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji 

z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 5,4 %  

z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 67,1 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 67,1 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 63,4 %. Najnižší podiel 
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nastupujúcich zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol v Trnavskom kraji, a to približne 29,1 % 

z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. 

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 53 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci 

s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, a to s podielom približne 30,2 %. Na druhej strane 

v Trnavskom kraji predstavovali títo zamestnanci len 9,5 %-ný podiel na celkovom pošte zamestnancov 

nastupujúcich do pracovného pomeru v rámci sektora a kraja. 

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 70,9 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trenčianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 50,4 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 13,6 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 61,8 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich 

zo zamestnania v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Žilinskom kraji a ich podiel tu bol približne 50,1 %. 

Najnižší podiel zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol 

zaznamenaný v Trnavskom kraji, a to približne 21,9 %. 

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 54,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji (52,3 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 5 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

3 311 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom 

tento podiel predstavoval približne 53,2 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 
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mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 

6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, pričom ich podiel na celkovom 

počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 18,2 %. Tretie 

miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 5 Pracovníci v službách a obchode, a to s 7,7 %-ným podielom. Na 

druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov pracovali 

v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, predstavovali podiel len 1,1 % z celkového počtu 

sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 

približne 1,8 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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2.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, ďalej 08 Iná ťažba 

a dobývanie a taktiež 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.  

V sektore sa za roky 2008 až 2017 prejavil v SR rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne 

zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 9,6 tis. EUR. Priemerná úroveň 

pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 44,2 tis. EUR na jedného 

zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo 51,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 38,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom ku prepočítanému 

počtu zamestnancov o približne 4,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných 

nákladov vzhľadom ku prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala 

približne 17 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 19,5 
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tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 14,5 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. 

 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

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

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia bol za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 pri 

zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Trnavského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 61,1 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 61,1 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Banskobystrickom kraji, kde ich podiel bol približne 52,3 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Trenčianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 37,9 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 45,1 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

45,1 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 
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nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 44,8 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 27,4 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. 

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Prešovskom kraji, a to približne 22,1 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (17,3 %). Na druhej strane v Banskobystrickom kraji predstavovali 

títo zamestnanci len 10,6 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 60,9 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Banskobystrickom kraji, pričom ich podiel v rámci 

sektora a kraja bol približne 50,2 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 38,4 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Žilinskom kraji, 

kde to bolo približne 46,3 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Košickom kraji a ich podiel bol približne 42,5 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to približne 30 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 19,6 % z celkového počtu zamestnancov 

vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi 

sa nachádzali zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji (18,7 %). Na druhej strane 

v Trnavskom kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 9,1 %  vystupujúcich zo zamestnania 

v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

324 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore ťažba 

a úprava surovín, geológia. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, pričom tento podiel 

predstavoval približne 48,8 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 
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nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 17 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 

triedy 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to s 9,9 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí 

v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel 0 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, a to 2,2 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor ťažba a úprava surovín, geológia 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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2.2.4 Sektor potravinárstvo 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov a 12 Výroba tabakových výrobkov. 

Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 

sektor potravinárstvo boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  

sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 10 Výroba potravín sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend v oblasti pridanej 

hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 

2,3 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 18,4 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to 

bolo 20,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 17 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 10 Výroba potravín 
v rámci sektora potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V divízii 10 Výroba potravín prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 1,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 11,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017, 

a to na úrovni 13,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum bolo v roku 2010, kedy to bolo približne 

10,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Taktiež za divíziu 11 Výroba nápojov sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend v tvorbe 

pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 6,3 tis. 

EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 

33,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 37 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 29,6 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 11 Výroba nápojov 
v rámci sektora potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 11 Výroba nápojov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 
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predstavovala približne 16,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 18 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2011, kedy to bolo približne 15,3 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Divízia SK NACE Rev. 2 12 Výroba tabakových výrobkov z dôvodu marginálneho zastúpenia 

v ekonomike SR nie je predmetom rozboru ako v prípade divízií 10 Výroba potravín  a 11 Výroba 

nápojov. Ďalšie charakteristiky sa týkajú sektora potravinárstvo ako celku. 

 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore potravinárstvo 

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

V sektore potravinárstvo bol za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel 

nástupov do zamestnania pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR v rámci Nitrianskeho kraja, kde 

tento podiel predstavoval približne 34,7 %. Čiže z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 34,7 %. Na druhom mieste sa 

nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Prešovskom 

kraji, kde ich podiel bol približne 23,3 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji 

z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 

približne 7,7 %  z nich nižšie úrovne EKR.  
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Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 63,9 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

63,9 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 52,4 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Košickom kraji, a to 

približne 34,3 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Košickom kraji, a to približne 53,7 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (52,5 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 17,9 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 38,5 % z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trenčianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol na úrovni približne 34,6 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 9 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v sledovanom období najvyšší 

podiel v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 54,6 % z celkového počtu zamestnancov 

vystupujúcich zo zamestnania v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci 

so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trnavskom kraji a ich podiel bol približne 

49,1 %. Najnižší podiel zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol 

v Bratislavskom kraji, a to približne 36,7 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí v sledovanom časovom období vystúpili zo zamestnania, 

tvorili najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 52,5 % z celkového počtu zamestnancov 

vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (36,5 %). Na druhej strane v Nitrianskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 20,5 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 
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V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

2 913 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

potravinárstvo. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho zamestnania bol 

v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tento podiel predstavoval približne 

40,1 % z celkového počtu UoZ relevantných pre daný sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením klasifikovaným v rámci hlavnej triedy 7 Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 18,9 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 

5 Pracovníci v službách a obchode, a to so 14 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci 

sektora potravinárstvo pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,7 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. 

Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to približne 1,6 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor potravinárstvo v členení podľa 
hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 



  
 

128 
 

2.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

13 Výroba textilu, 14 Výroba odevov, 15 Výroba kože a kožených výrobkov. Na základe aktuálne 

dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  

sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 13 Výroba textilu sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 7,2 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 

17,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2016, kedy to bolo 19,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 11,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 13 Výroba textilu v rámci 
sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V divízii 13 Výroba textilu prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 11,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 12,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 9,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 14 Výroba odevov sa za roky 2008 až 2017 prejavil taktiež rastúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na jedného zamestnanca predstavovalo 

približne 4,4 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

bola približne 9,8 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy 

to bolo 11,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 6,9 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 14 Výroba odevov v rámci 
sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 14 Výroba odevov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 
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predstavovala približne 8,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 9,4 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 7,1 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend 

tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 

6,5 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 13,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to 

bolo 16,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 9,8 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 15 Výroba kože 
a kožených výrobkov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 
2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 10,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 12,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, 

kedy to bolo približne 7,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.  
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

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

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Trenčianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 74,9 %. Čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 74,9 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 61,9 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 25 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Prešovskom kraji, kde to bolo približne 47,4 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 47,4 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 45,5 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trenčianskom kraji, a to 

približne 21,6 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 39,1 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (20,8 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 3,5 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 56,7 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trnavskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 52,5 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 9,9 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Bratislavskom 

kraji, kde to bolo približne 79,7 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji a ich podiel bol približne 51,4 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 38,6 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Prešovskom kraji, a to približne 28,2 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (16,9 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 2,8 % vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných 3 489 

UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 46,1 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 25 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 8 Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to s 17,9 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora 
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textil, odevy, obuv a spracovanie kože pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,2 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 0,8 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízií: 02 Lesníctvo a ťažba dreva, 

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy 

a prúteného materiálu, 31 Výroba nábytku. Zabezpečuje taktiež činnosti na zachovanie druhovej 

pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a služby s tým 

súvisiace. Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných 
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nákladoch za sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel boli identifikované nižšie uvedené 

vývojové trendy, reflektujúce časový rad sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa 

jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov 

zo slamy a prúteného materiálu sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend, pričom zvýšenie pridanej 

hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 1,6 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na 

zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 20,8 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to 

s maximom dosiahnutým v roku 2010, kedy to bolo 26,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom 

v roku 2008, s hodnotou približne 18,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 16 Spracovanie dreva 
a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy 
a prúteného materiálu v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 

slamy a prúteného materiálu prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 5,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 10,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 
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na úrovni 18,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2011, kedy to bolo približne 8,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 31 Výroba nábytku sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 4,7 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 16 tis. 

EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 19,4 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, s hodnotou približne 13,1 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 31 Výroba nábytku 
v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 31 Výroba nábytku prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 12,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 14,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 10,9 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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V lesnom hospodárstve SR 30 za roky 2008 až 2017 nastalo zvýšenie tržieb a výnosov na zamestnanca 

približne o 34,4 tis. EUR. Priemerná úroveň tržieb a výnosov na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 59,6 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2017, kedy to bolo 75,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou 

približne 39,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Tržby a výnosy a osobné náklady vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 
v lesnom hospodárstve SR v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V lesnom hospodárstve SR prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 7,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom ku prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného 

obdobia predstavovala približne 14,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté 

v roku 2017 na úrovni 18,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, kedy to bolo 

približne 10,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 
30 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. Vybrané finančné a ekonomické ukazovatele v lesnom 
hospodárstve SR. [online]. ŠÚ SR, 2020. [cit. 2020-03-10]. Dostupné na internete: 
<http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/pl2012rs/v_pl2012rs_00_00_00_sk> . 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

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

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami 

EKR za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania 

v rámci Trnavského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 60,7 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 60,7 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Nitrianskom kraji, kde ich podiel bol približne 49,6 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Banskobystrickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania 

v tomto sektore a kraji, malo len 28,3 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 54,5 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 54,5 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 50,5 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 31,1 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 17,6 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (17,2 %). Na druhej strane v Nitrianskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len 7,9 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 58,9 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trnavskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 56,1 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 35,8 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 54,1 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich 

zo zamestnania v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Bratislavskom kraji a ich podiel bol približne 48,9 %. 

Najnižší podiel zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol 

v Nitrianskom kraji, a to približne 35,1 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 13,8 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (12,8 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 6 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

4 019 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom 

tento podiel predstavoval približne 50,3 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 

mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 16 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 

triedy 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, a to s 13,2 %-ným 
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podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, predstavovali podiel len 1,1 % 

z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 

2 Špecialisti, a to 1,2 %. 

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

17 Výroba papiera a papierových výrobkov, 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií. Na základe 

aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 
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reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií 

SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 17 Výroba papiera a papierových výrobkov sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend 

tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca 

predstavovalo približne 6,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 43 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým 

v roku 2016, kedy to bolo 49,8 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou 

približne 37,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 17 Výroba papiera 
a papierových výrobkov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 17,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 18,8 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, 

kedy to bolo približne 15,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií sa v porovnaní roku 2008 s rokom 2017 prejavil 

klesajúci trend v tvorbe pridanej hodnoty spôsobený predovšetkým synergiou krízy z roku 2008, 

pričom zníženie pridanej hodnoty prepočítanej na jedného zamestnanca predstavovalo za dané 

obdobie roku 2008 voči roku 2017  približne 4,2 tis. EUR. Od roku 2010 je stabilizovaný nárast pridanej 

hodnoty na pracovníka. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 22,3 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2009, kedy to bolo 27 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 

19,4 tis. EUR na jedného zamestnanca.“. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 18 Tlač a reprodukcia 
záznamových médií v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 13,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 17,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2014, 

kedy to bolo približne 12,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

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

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR 

za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Prešovského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 59,2 %. Čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 59,2 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 50,5 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 35,9 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trenčianskom kraji, kde to bolo približne 44,4 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 44,4 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Banskobystrickom kraji, kde ich podiel bol približne 44,4 %. Najnižší 

podiel zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Bratislavskom 

kraji, a to približne 25,6 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 35,8 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji (20,6 %). Na druhej strane v Banskobystrickom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len 6,9 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 60,3 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trnavskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 59,1 %. Na druhej strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 28 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Košickom kraji, 

kde to bolo približne 61,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Banskobystrickom kraji a ich podiel bol približne 40,6 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 28,5 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili percentuálne najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 25,8 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (17,5 %). Na druhej strane však 

v Banskobystrickom kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 5,7 % vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

577 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom 

tento podiel predstavoval približne 34,8 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 

mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 8 Operátori 

a montéri strojov a zariadení, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 18,5 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 
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triedy 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to s 15,8 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí 

v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní 

pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,5 % z celkového počtu 

sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci, a to 2,9 %. V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať 

z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.8 Sektor chémia a farmácia 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov 

z gumy a plastu. Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti 

a osobných nákladoch za sektor chémia a farmácia boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 

reflektujúce časový rad sledovaných ukazovateľov v členení podľa divízií SK NACE Rev. 2. 
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Za divíziu 20 Výroba chemikálií a chemických produktov sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend 

tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 

17,1 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 29,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to 

bolo 41,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 17,5 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií 
a chemických produktov v rámci sektora chémia a farmácia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 20 Výroba chemikálií a chemických produktov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 17,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 19,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, 

kedy to bolo približne 15,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov sa za roky 

2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty 

na zamestnanca predstavovalo približne 5,2 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na 
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zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 36,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to 

s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo 58,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom 

v roku 2015, s hodnotou približne 24,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Údaj za rok 2009 nie je 

k dispozícii. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 21 Výroba základných 
farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov v rámci sektora chémia 
a farmácia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: Údaje za rok 
2009 nie sú k dispozícii. 

V divízii 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov prišlo medzi 

rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

o približne 4,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 18,5 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2012 na úrovni 19,8 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 15,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Údaj za rok 2009 nie je k dispozícii. 

Za divíziu 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 14,8 tis. 

EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 
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31,1 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2016, kedy to bolo 38,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 21,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 22 Výroba výrobkov 
z gumy a plastu v rámci sektora chémia a farmácia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 15 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni približne 17,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum 

v roku 2010, kedy to bolo približne 13,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore chémia a farmácia 

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

V sektore chémia a farmácia bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo 

dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Prešovského kraja, 

kde tento podiel predstavoval približne 37,9 %. Čiže z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 37,9 %. Na druhom mieste 

sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom 

kraji, kde ich podiel bol približne 31,5 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Košickom kraji 

z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 6,6 %  

z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Košickom kraji, kde to bolo približne 63,9 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

63,9 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 54,2 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Žilinskom kraji, a to 

približne 29,9 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Zamestnanci 
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s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 58,6 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Nitrianskom kraji (41,8 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 22,7 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 41,5 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Banskobystrickom kraji, pričom ich podiel v rámci 

sektora a kraja bol približne 39,2 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 12,2 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Nitrianskom 

kraji, kde to bolo približne 47 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji a ich podiel bol približne 44,4 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 13 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 47,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (47,8 %). Na druhej strane v Prešovskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 22,8 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

2 242 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore chémia 

a farmácia. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho zamestnania bol 

v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, pričom tento podiel predstavoval približne 

39,7 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním 

v tomto sektore bol približne 27,7 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 7 Kvalifikovaní 



  
 

150 
 

pracovníci a remeselníci, a to s 8,2 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora chémia 

a farmácia pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve 

a rybárstve, predstavovali podiel len 0 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj 

podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, a to 2,4 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor chémia a farmácia v členení podľa 
hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje 

ekonomické činnosti klasifikované v rámci divízie 24 Výroba a spracovanie kovov. Na základe aktuálne 

dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  

sledovaných ukazovateľov v danom sektore. 
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V sektore sa za roky 2008 až 2017 prejavil nerovnomerne rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 7 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 32,9 tis. EUR na 

jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 46,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 16,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému 

počtu zamestnancov o približne 6,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala 

približne 20,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 

24,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, kedy to bolo približne 17,6 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

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

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Trnavského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 67 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 67 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 65,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore 

a kraji, malo len 21,3 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Košickom kraji, kde to bolo približne 56,8 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

56,8 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Banskobystrickom kraji, kde ich podiel bol približne 47,2 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 21,5 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Košickom kraji, a to približne 22 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (11,9 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 6,2 %. 

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 65,8 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Žilinskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora a kraja 

bol približne 61 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, neboli žiadni s nižšími úrovňami EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Košickom kraji, 

kde to bolo približne 49,3 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Banskobystrickom kraji a ich podiel bol približne 46 %. V Bratislavskom kraji neboli 

evidovaní  vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili relatívne najvyšší podiel 

v Trenčianskom kraji, a to približne 14,7 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (14,2 %). Na druhej strane v Bratislavskom kraji 

neboli evidovaní títo zamestnanci vystupujúci zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

1 225 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, pričom 

tento podiel predstavoval približne 28,5 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 

mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 25,5 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 

triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to s 16,5 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí 

v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci 
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v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách 

a obchode, a to 1,6 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený divíziou 

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Na základe aktuálne dostupných údajov o 

pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály boli identifikované nižšie uvedené  vývojové trendy, reflektujúce časový rad 

sledovaných ukazovateľov v danom sektore. 
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Za roky 2008 až 2017 sa tu prejavil rôznorodý trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej 

hodnoty na zamestnanca predstavovalo v sledovanom období približne 1,1 tis. EUR. Priemerná úroveň 

pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 29,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 35 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2012, s hodnotou približne 25,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore, t. j. v divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov prišlo medzi rokmi 2008 

až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 

3,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému 

počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 16,2 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 18,7 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 14,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

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

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do 

zamestnania v rámci Košického kraja, kde tento podiel predstavoval približne 48,7 %. Čiže z celkového 

počtu zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 48,7 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 48,6 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 24 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Bratislavskom kraji, kde to bolo približne 49 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 49 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 43,1 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Košickom kraji, a to 

približne 31,7 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 27 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Košickom kraji (19,6 %). Na druhej strane v Banskobystrickom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 11,7 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 51,8 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora a kraja 

bol približne 51 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 31,3 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Trenčianskom 

kraji, kde to bolo približne 42,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Bratislavskom kraji a ich podiel bol približne 42,3 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 35,3 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 26,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (18 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 10,9 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

983 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore sklo, 

keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom 

tento podiel predstavoval približne 35,6 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 

mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 24,1 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 
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triedy 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to s 19,5 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, 

ktorí v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály pracovali v hlavnej triede 

6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,1 % 

z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 

1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, a to 1,9 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení inde 

nezaradených, 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných 
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prostriedkov, 32 Iná výroba, 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, 45 Veľkoobchod a maloobchod 

a oprava motorových vozidiel a motocyklov. Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej 

hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor automobilový priemysel a strojárstvo boli 

identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov 

v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 7,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 27,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo 31,4 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2009, s hodnotou približne 19,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 25 Výroba kovových 
konštrukcií okrem strojov a zariadení v rámci sektora automobilový priemysel 
a strojárstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 0,9 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 14,4 tis. EUR na jedného 
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zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 16 tis. EUR na jedného zamestnanca a 

minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 12,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených sa za roky 2008 až 2017 prejavil postupne 

rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 8,7 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 24,6 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 29,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2009, s hodnotou približne 18,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 28 Výroba strojov 
a zariadení inde nezaradených v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 6,1 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 16,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 20,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, 

kedy to bolo približne 14,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov sa za roky 2008 až 2017 prejavil výrazne 

rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 22,2 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 33,8 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo 43,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2008, s hodnotou približne 18,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových 
vozidiel, návesov a prívesov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 8,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 17,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 22,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, 

kedy to bolo približne 13,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov sa za roky 2008 až 2017 prejavil značne 

rozkolísaný trend v tvorbe pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 4,3 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 
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sledovaného obdobia bola približne 20,1 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 26,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2011, s hodnotou približne 12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 30 Výroba ostatných 
dopravných prostriedkov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 
2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 5,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 15,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 19,8 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, 

kedy to bolo približne 12,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 32 Iná výroba bol za roky 2008 až 2017 zaznamenaný rozmanitý vývoj v oblasti tvorby 

pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 3,8 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

bola približne 22,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy 

to bolo 26,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 19,2 tis. 

EUR na jedného zamestnanca.  
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 32 Iná výroba v rámci 
sektora automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 32 Iná výroba prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 0,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 12,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 13,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 10,8 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov sa za roky 2008 až 2017 prejavil celkovo rastúci 

trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca 

predstavovalo približne 9,6 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 25,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 31,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2009, s hodnotou približne 21,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 33 Oprava a inštalácia 
strojov a prístrojov v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 2008 
až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 19,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 21,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, 

kedy to bolo približne 16,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov sa za roky 2008 

až 2017 prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty 

prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 12,6 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej 

hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 27,3 tis. EUR na jedného 

zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo 41 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 22,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 45 Veľkoobchod 
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov v rámci sektora automobilový 
priemysel a strojárstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov prišlo medzi rokmi 

2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 

3,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému 

počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 14,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 19,5 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 11,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

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

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Trenčianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 21,2 %. Čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 21,2 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 16,2 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 1,3 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trnavskom kraji, kde to bolo približne 84,5 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

84,5 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 54,9 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Košickom kraji, a to 

približne 25,7 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Košickom kraji, a to približne 73,1 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Žilinskom kraji (69,3 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 9,8 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 40,3 % z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Prešovskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 22,9 %. Na druhej strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 1,4 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Trenčianskom 

kraji, kde to bolo približne 64,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Nitrianskom kraji a ich podiel bol približne 48,1 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Košickom kraji, a to 

približne 21,2 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel v Košickom 

kraji, a to približne 77,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v rámci 

sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (63,9 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len približne 20,9 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných 10 548 

UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

automobilový priemysel a strojárstvo. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, pričom 

tento podiel predstavoval približne 28,9 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom 

mieste sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 23,3 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 

triedy 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to s 23,3 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí 



  
 

168 
 

v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní 

pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,1 % z celkového počtu 

sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci, a to 2,4 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor automobilový priemysel 
a strojárstvo v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.12 Sektor elektrotechnika 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a 27 Výroba elektrických zariadení. Na 

základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 
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sektor elektrotechnika boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  

sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

značne rozkolísaný, ale celkovo rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie 

pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 11,8 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 37,1 tis. EUR na 

jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo 51,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 16,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 26 Výroba počítačových, 
elektronických a optických výrobkov v rámci sektora elektrotechnika v rokoch 2008 až 
2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,8 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 14,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 16,7 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 11,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 27 Výroba elektrických zariadení sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na jedného zamestnanca predstavovalo 

približne 13,3 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 19,9 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2017, kedy to bolo 25,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou 

približne 12,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 27 Výroba elektrických 
zariadení v rámci sektora elektrotechnika v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 27 Výroba elektrických zariadení prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 6,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 15 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 18,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy 

to bolo približne 11,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore elektrotechnika 

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

V sektore elektrotechnika bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo dostupný 

rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Nitrianskeho kraja, kde tento 

podiel predstavoval približne 19,6 %. Čiže z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 19,6 %. Na druhom mieste sa 

nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Prešovskom 

kraji, kde ich podiel bol približne 19 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do zamestnania 

v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Trnavskom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 0,8 %  z nich nižšie 

úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trnavskom kraji, kde to bolo približne 53,4 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

53,4 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 42,9 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 15,1 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Prešovskom kraji, a to približne 65,9 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (60,6 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 39,6 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 26,4 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trenčianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 22 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 4 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Nitrianskom 

kraji, kde to bolo približne 53,3 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji a ich podiel bol približne 45,9 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 25,5 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel v Trnavskom 

kraji, a to približne 70,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v rámci 

sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (59,5 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji predstavovali 

títo zamestnanci len približne 29,5 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

2 413 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

elektrotechnika. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho zamestnania bol 

v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, pričom tento podiel predstavoval približne 

42,5 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ s 

predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním v tomto 

sektore bol približne 25,6 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 7 Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci, a to s 10,5 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora elektrotechnika 
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pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 

predstavovali podiel len 0,1 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, 

ktorí pracovali v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, a to 1,5 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor elektrotechnika v členení podľa 
hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu predmetnej klasifikácie. Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej 

hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor energetika, plyn, elektrina boli identifikované 

nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore. 
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V sektore sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom 

absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 16,9 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 125,2 tis. EUR na 

jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 150,4 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. Minimum bolo zaznamenané v roku 2013, a to s hodnotou približne 110,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina v rokoch 
2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému 

počtu zamestnancov o približne 9,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala 

približne 25,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 29,6 

tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 19,9 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore energetika, plyn, elektrina 

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

V sektore energetika, plyn, elektrina bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo 

dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Trnavského kraja, 

kde tento podiel predstavoval približne 71,3 %, čiže z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 71,3 %. Na druhom mieste sa 

nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom 

kraji, kde ich podiel bol približne 68,5 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Košickom kraji 

z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 

38,3 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Prešovskom kraji, kde to bolo približne 45,5 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 45,5 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 40 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 26,2 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Košickom kraji, a to približne 21,7 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (17,5 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 2,5 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 74,7 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora a kraja 

bol približne 65,8 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 35,6 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Bratislavskom 

kraji, kde to bolo približne 37 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Prešovskom kraji a ich podiel bol približne 35,7 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Žilinskom kraji, a to 

približne 20,4 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 27,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (11,8 %). Na druhej strane v Košickom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 3,7 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

358 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

energetika, plyn, elektrina. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, pričom tento podiel predstavoval 

približne 21,5 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 2 Špecialisti, pričom ich podiel na 

celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 19,8 

%. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to s 15,6 %-ným 
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podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora energetika, plyn, elektrina pracovali v hlavnej 

triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 

0,3 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej 

triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 4,2 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor energetika, plyn, elektrina 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie a likvidácia 

odpadov; recyklácia materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 
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Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 

sektor voda, odpad a životné prostredie boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 

reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore, a to v členení podľa jednotlivých 

divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 36 Zber, úprava a dodávka vody sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty prepočítanej na jedného zamestnanca predstavovalo 

približne 3,6 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

bola približne 23,1 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy 

to bolo 27,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne 20,2 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 36 Zber, úprava a dodávka 
vody v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 14,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 
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dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 17,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy 

to bolo približne 12,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 37 Čistenie a odvod odpadových vôd sa za roky 2008 až 2017 prejavil pokles tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 21,3 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na jedného zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 32,6 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to 

bolo 51,5 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2011, s hodnotou približne 16,2 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 37 Čistenie a odvod 
odpadových vôd v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 15,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 21,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, 

kedy to bolo približne 12,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov sa za roky 2008 až 2017 

prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 1,5 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 24 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým 

v roku 2009, kedy to bolo 32,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, s hodnotou 

približne 16,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 38 Zber, spracúvanie 
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v rámci sektora voda, odpad a životné 
prostredie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov prišlo medzi rokmi 2008 až 

2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 0,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 14,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2013 na úrovni 15,4 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom sa za roky 2008 až 2017 

prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 21,7 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 
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sledovaného obdobia bola približne 21,8 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 43,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2010, s hodnotou približne 10,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 39 Ozdravovacie činnosti 
a ostatné činnosti nakladania s odpadom v rámci sektora voda, odpad a životné 
prostredie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom prišlo medzi rokmi 2008 až 

2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 

12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 16,5 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 28,8 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 10,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore voda, odpad a životné prostredie 

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

V sektore voda, odpad a životné prostredie bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne 

údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Nitrianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 42,5 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 42,5 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 39 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Banskobystrickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania 

v tomto sektore a kraji, malo len 27,5 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 56,4 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 56,4 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 53,6 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 40,5 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 25,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji (24,8 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 12,8 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 44 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Nitrianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 43,9 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 25,3 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Košickom kraji, 

kde to bolo približne 55,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Trenčianskom kraji a ich podiel bol približne 54,4 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to približne 43,9 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 23,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (20,5 %). Na druhej strane v Trnavskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 11,2 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

1 156 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore voda, 

odpad a životné prostredie. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 65,7 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 8 Operátori a montéri 

strojov a zariadení, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 10,8 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to s 5,3 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci 
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sektora voda, odpad a životné prostredie pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,5 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 1,6 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor voda, odpad a životné prostredie 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

 

2.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

41 Výstavba budov, 42 Inžinierske stavby, 43 Špecializované stavebné práce, 71 Architektonické 

a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení 

a krajinnou úpravou. 
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Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 

sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 

reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií 

SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 41 Výstavba budov sa za roky 2008 až 2017 prejavil kolísavý trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca predstavovalo približne 

2,8 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 21,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to 

bolo 27,5 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2013, s hodnotou približne 15,8 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 41 Výstavba budov 
v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 41 Výstavba budov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 4,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 12,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 
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na úrovni 16,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 10,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 42 Inžinierske stavby sa za roky 2008 až 2017 prejavil v celku rastúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 9,6 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 

25,9 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 36,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, s hodnotou približne 20 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 42 Inžinierske stavby 
v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 42 Inžinierske stavby prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 18,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 21,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 16,3 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 43 Špecializované stavebné práce sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 10,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 34,4 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2012, kedy to bolo 46,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2013, s hodnotou 

približne 28,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 43 Špecializované 
stavebné práce v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v rokoch 2008 až 
2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 43 Špecializované stavebné práce prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 11,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 13,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 25,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2014, 

kedy to bolo približne 9,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy sa za roky 2008 až 

2017 prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na 

zamestnanca predstavovalo približne 48,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na 
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zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 44,1 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to 

s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 88,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom 

v roku 2010, s hodnotou približne 30,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 71 Architektonické 
a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy v rámci sektora stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy prišlo medzi rokmi 

2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 

29,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 24,7 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 53,1 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 15,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

Za divíziu 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

celkovo rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie pridanej hodnoty na 

zamestnanca predstavovalo približne 8,2 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca 

počas sledovaného obdobia bola približne 15 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 
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dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 20,5 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2008, s hodnotou približne 12,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 81 Činnosti súvisiace 
s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v rámci sektora stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k nárastu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 0,2 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 8,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 9,7 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2015, kedy to bolo približne 7,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

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

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Prešovského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 69,1 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 69,1 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 68,1 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 50,7 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Košickom kraji, kde to bolo približne 32,6 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 32,6 

%. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 28,9 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trenčianskom kraji, a to približne 19,8 % 

z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 23 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Košickom kraji (12,9 %). Na druhej strane v Prešovskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 5,6 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 78,7 % z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Nitrianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 71,5 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 46,5 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Košickom kraji, 

kde to bolo približne 37,6 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Bratislavskom kraji a ich podiel bol približne 33 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Žilinskom kraji, a to približne 17,6 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 20,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (14,7 %). Na druhej strane v Žilinskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 3,7 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a 

kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných 10 456 

UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore stavebníctvo, 

geodézia a kartografia. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 53 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 7 Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 19,9 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 

8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to s 5,6 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v 
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rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 1 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, a to 1,5 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 Maloobchod okrem motorových 

vozidiel a motocyklov, 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum 
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trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 

92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.  

Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 

sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch boli identifikované nižšie uvedené vývojové 

trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa 

jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

celkovo klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 42,5 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 38,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 73,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2012, s hodnotou približne 26,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 46 Veľkoobchod okrem 
motorových vozidiel a motocyklov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 14,8 tis. EUR 
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na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 19,6 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 36,6 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 15 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 10,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 22,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 31,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2015, s hodnotou približne 17,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 47 Maloobchod okrem 
motorových vozidiel a motocyklov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 11,5 tis. EUR na jedného 
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zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 16 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 55 Ubytovanie sa za roky 2008 až 2017 prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty, pričom 

absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 6,7 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 15,2 tis. EUR na 

jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 21,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 11,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 55 Ubytovanie v rámci 
sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 55 Ubytovanie prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 10,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 

na úrovni 14,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2013, kedy to bolo približne 8,9 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 20,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 13,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2008, kedy to bolo 29,5 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2015, s hodnotou 

približne 8,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 56 Činnosti reštaurácií 
a pohostinstiev v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 11,2 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 9,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 20,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, 

kedy to bolo približne 5,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 73 Reklama a prieskum trhu sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 42 tis. 

EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 
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39,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 72,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2015, s hodnotou približne 24,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 73 Reklama a prieskum 
trhu v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rokoch 2008 až 
2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 73 Reklama a prieskum trhu prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 26,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 24,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 52,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2015, kedy 

to bolo približne 15,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 

sa za roky 2008 až 2017 prejavil rôznorodý vývoj tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie 

pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 4,7 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej 

hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 39,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 67,1 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 24,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 79 Činnosti cestovných 
agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v rámci sektora 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 

prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov o približne 6,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 

15,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 35,3 tis. EUR 

na jedného zamestnanca a minimum v roku 2012, kedy to bolo približne 10,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

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

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami 

EKR za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania 

v rámci Nitrianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 68,2 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 68,2 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 62,7 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Trenčianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 42 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trenčianskom kraji, kde to bolo približne 44,2 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 44,2 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 40,8 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Nitrianskom kraji, a to 

približne 23,9 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 20,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (13,8 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 8 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 68,6 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trnavskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 65,3 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 43,5 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Trenčianskom 

kraji, kde to bolo približne 45,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Banskobystrickom kraji a ich podiel bol približne 42,5 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Nitrianskom kraji, a to 

približne 17,4 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 15,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji (13,9 %). Na druhej strane v Banskobystrickom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 6,8 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných 23 063 

UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore obchod, 

marketing, gastronómia a cestovný ruch. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, pričom tento 

podiel predstavoval približne 44,5 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste 

sa nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 20,7 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 
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4 Administratívni pracovníci, a to s 11,6 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,6 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 3,4 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, 51 Letecká doprava, 52 Skladové 

a pomocné činnosti v doprave, 53 Poštové služby a služby kuriérov. Na základe aktuálne dostupných 

údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za sektor doprava, logistika, poštové 
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služby boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných 

ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 49 Pozemná doprava a doprava potrubím sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 11,5 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 28,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2015, kedy to bolo 36,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou 

približne 16,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 49 Pozemná doprava 
a doprava potrubím v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v rokoch 2008 až 
2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,1 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 13,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 15,1 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, 

kedy to bolo približne 12,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 50 Vodná doprava sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom absolútne zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 22 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 29,3 

tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 42,8 tis. EUR 

na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2013, s hodnotou približne 20,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 50 Vodná doprava v rámci 
sektora doprava, logistika, poštové služby v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 50 Vodná doprava prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 13 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 18,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 

na úrovni 27,4 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, kedy to bolo približne 14,3 

tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 51 Letecká  doprava sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 85,6 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 52,8 tis. EUR na 
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jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 148 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2008, s hodnotou približne -36,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 51 Letecká doprava 
v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v rokoch 2008 až 2017 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 51 Letecká  doprava prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 36,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 

na úrovni 45,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2016, kedy to bolo približne 31,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave sa za roky 2008 až 2017 prejavil rastúci trend 

tvorby pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 

11,3 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 23 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2014, kedy to bolo 

34,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 12 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 52 Skladové a pomocné 
činnosti v doprave v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v rokoch 2008 až 
2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 5,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 17,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 20,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum bolo v roku 

2009, a to približne 14,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, pričom v tomto roku boli osobné 

náklady výnimočne vyššie ako pridaná hodnota. 

Za divíziu 53 Poštové služby a služby kuriérov sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend 

tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 1,4 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

bola približne 15,6 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy 

to bolo 16,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2011, s hodnotou približne 14,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 53 Poštové služby a služby 
kuriérov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 2,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 12,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 13,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2009, 

kedy to bolo približne 10,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore doprava, logistika, poštové služby 

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

V sektore doprava, logistika, poštové služby bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne 

údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Košického 

kraja, kde tento podiel predstavoval približne 77,7 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 77,7 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 77,5 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Trnavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore 

a kraji, malo len 29,1 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 55,8 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

55,8 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 49,2 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 12,7 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Trnavskom kraji, a to približne 26 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (20,3 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji títo zamestnanci 

evidovaní neboli.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 83,5 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Nitrianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 69,2 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 30,8 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Žilinskom kraji, 

kde to bolo približne 59,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Trnavskom kraji a ich podiel bol približne 51,4 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to približne 13,9 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel v Trnavskom 

kraji, a to približne 17,7 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v rámci 

sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Žilinskom kraji (9 %). Na druhej strane v Banskobystrickom kraji neboli evidovaní 

zamestnanci vystupujúci zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

4 365 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

doprava, logistika, poštové služby. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 28,7 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 8 Operátori a montéri 

strojov a zariadení, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 25,1 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 9 Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, a to s 20,5 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora 

doprava, logistika, poštové služby pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v 
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poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,2 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 2,7 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor doprava, logistika, poštové služby 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

  

2.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné 

služby. Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných 

nákladoch za sektor informačné technológie a telekomunikácie boli identifikované nižšie uvedené 

vývojové trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa 

jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 



  
 

210 
 

Za divíziu 61 Telekomunikácie sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 30,8 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na jedného zamestnanca počas sledovaného obdobia bola 

približne 107,1 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 123,4 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a s minimom v roku 2017, s hodnotou približne 92,5 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 61 Telekomunikácie 
v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 61 Telekomunikácie prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 8,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 31,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 

na úrovni 36 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy to bolo približne 27,1 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby sa za roky 2008 až 2017 prejavil 

klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty na zamestnanca, pričom absolútne zníženie úrovne pridanej 

hodnoty na jedného zamestnanca predstavovalo približne 25,8 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej 

0

20

40

60

80

100

120

140

2017201620152014201320122011201020092008

TI
S.

 E
U

R

ROK

osobné náklady na zamestnanca pridaná hodnota na zamestnanca



  
 

211 
 

hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 47,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 70,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a s minimom v roku 2010, s hodnotou približne 39,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 62 Počítačové 
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v rámci sektora informačné technológie 
a telekomunikácie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 

k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 11,8 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 31 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 43,1 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 27,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 63 Informačné služby sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 20 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 54,9 

tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo 76,4 tis. EUR 

na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2009, s hodnotou približne 33,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 63 Informačné služby 
v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 63 Informačné služby prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 26,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 

na úrovni 38,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2011, kedy to bolo približne 22,9 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

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

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Banskobystrického kraja, kde tento podiel predstavoval približne 65,6 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 65,6 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 57,7 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Žilinskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 29,9 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 65,7 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

65,7 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 39,8 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 30,1 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Nitrianskom kraji, a to približne 16,1 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Košickom kraji (13,6 %). Na druhej strane v Banskobystrickom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 4,4 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 63,4 %  z celkového 

počtu výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Prešovskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 62,9 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 31,7 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Žilinskom kraji, 

kde to bolo približne 61,7 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Nitrianskom kraji a ich podiel bol približne 37 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, a to približne 

30 %. 

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Nitrianskom kraji, a to približne 24,6 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji (18,7 %). Na druhej strane v Prešovskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 3,5 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

1 409 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

informačné technológie a telekomunikácie. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 2 Špecialisti, pričom tento podiel predstavoval 

približne 31,3 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 4 Administratívni pracovníci, pričom 

ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol 

približne 18,3 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 3 Technici a odborní pracovníci, a to s 18 %-
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ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie 

pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 

predstavovali podiel len 0 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, 

ktorí pracovali v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 2,1 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor informačné technológie 
a telekomunikácie v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

 

2.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie 

a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 66 Pomocné činnosti finančných 

služieb a poistenia, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 77 Prenájom a lízing. 
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Na základe aktuálne dostupných údajov o hospodárskych výsledkoch, zamestnanosti a osobných 

nákladoch za sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo boli identifikované nižšie uvedené 

vývojové trendy, reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa 

aktuálne dostupných dátových štruktúr. 

 Výsledok hospodárenia a náklady za poisťovacie korporácie a penzijné fondy v rámci 
sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný celkový 

trend zvyšovania nákladov. Kým v roku 2008 bola úroveň nákladov približne 5,51 mld. EUR, tak 

maximálna úroveň bola dosiahnutá na konci sledovaného obdobia v roku 2018, a to vo výške 8,13 mld. 

EUR. Minimálna hodnota nákladov bola v roku 2009, a to 5,06 mld. EUR. 

Výsledok hospodárenia v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch dosiahol najnižšie hodnoty 

na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Kým v roku 2008 bola ich výška 32,2 mil. EUR, tak k roku 

2018 bola ich výška už 66 mil. EUR. Maximálna úroveň výsledku hospodárenia bola v roku 2014, a to 

591,7 mil. EUR. 
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 Výsledok hospodárenia a náklady za peňažné finančné inštitúcie v rámci sektora 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V peňažných finančných inštitúciách bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný dynamický pokles 

úrovne nákladov. Kým v roku 2008 bola úroveň nákladov na maximálnej hodnote 18,65 mld. EUR, tak 

na konci sledovaného obdobia v roku 2018 bola výške 8,51 mld. EUR, čo predstavuje absolútny pokles 

o 10,14 mld. EUR. Minimálna hodnota nákladov bola v roku 2013, a to 6,47 mld. EUR. 

Výsledok hospodárenia v peňažných finančných inštitúciách dosiahol najnižšie hodnoty na začiatku 

sledovaného obdobia, pričom v roku 2008 sa nachádzal v záporných hodnotách a jeho úroveň v tomto 

roku bola - 545,4 mil. EUR. Do roku 2013 možno identifikovať dynamické zvýšenie, pričom v tomto roku 

bol výsledok hospodárenia na úrovni 1,22 mld. EUR. Po tomto roku nastal mierny pokles a následná 

stabilizácia výšky výsledku hospodárenia. Na konci sledovaného obdobia bola úroveň výsledku 

hospodárenia viac ako 1,0 mld. EUR. 
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 Výsledok hospodárenia a náklady za ostatných finančných sprostredkovateľov v rámci 
sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

U ostatných finančných sprostredkovateľov možno medzi rokmi 2008 až 2018 identifikovať kolísavý 

trend vývoja nákladov. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008, a to na úrovni takmer 5,0 mld. EUR. 

Minimum z roku 2012 bolo na úrovni 2,35 mld. EUR. Počas sledované obdobia prišlo ku poklesu 

nákladov o 1,01 mld. EUR. 

Podobne ako pri nákladoch nemožno medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovať u ostatných finančných 

sprostredkovateľov ani celkom jednoznačný trend z hľadiska výsledku hospodárenia. Záporné hodnoty 

výsledku hospodárenia boli dosiahnuté na začiatku a na konci sledovaného obdobia, pričom v roku 

2008 to bolo -129,4 mil. EUR a v roku 2018 to bolo -26,3 mil. EUR. Maximálna hodnota výsledku 

hospodárenia bola dosiahnutá v roku 2012, a to na úrovni 339,3 mil. EUR. 

Z pohľadu SK NACE Rev. 2 sa za divíziu 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností za roky 2008 až 2017 prejavil 

klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 20,5 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 60,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s extrémnym 

maximom dosiahnutým v roku 2013, kedy to bolo 164,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom 

v roku 2014, s hodnotou približne 28,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 68 Činnosti v oblasti 
nehnuteľností v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 
2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 16,6 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 16,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 30,9 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2014, 

kedy to bolo približne 12,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 77 Prenájom a lízing sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, 

pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 97,3 tis. EUR. Priemerná 

úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 85,6 tis. EUR na 

jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 161,2 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, s hodnotou približne 51,8 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 77 Prenájom a lízing 
v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 77 Prenájom a lízing prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 23,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 19,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 

na úrovni 39,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo viac ako 13,0 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

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

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR 

za aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Prešovského kraja, kde tento podiel predstavoval približne 63,4 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 63,4 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 57,6 % z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej 

strane, v Trenčianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 20 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Žilinskom kraji, kde to bolo približne 41,5 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

41,5 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 37,7 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Nitrianskom kraji, a to 

približne 20,5 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Trenčianskom kraji, a to približne 42,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (31,3 %). Na druhej strane v Prešovskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 14,2 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 58,7 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Prešovskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 55,6 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 37,6 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 35,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich 

zo zamestnania v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Žilinskom kraji a ich podiel bol približne 33,3 %. Najnižší 

podiel zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Bratislavskom 

kraji, a to približne 27,2 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 30 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji (29,7 %). Na druhej strane 

v Banskobystrickom kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 8,7 % vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

3 205 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 24 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim 

vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol približne 18,2 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej 
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triedy 3 Technici a odborní pracovníci, a to s 15,4 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci 

sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní 

pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,3 % z celkového počtu 

sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, a to 4,6 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava 

a zverejňovanie zvukových nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90 Tvorivé, 



  
 

224 
 

umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. 

Sektor taktiež zabezpečuje služby, ktoré sú klasifikačne zahrnuté v triede ekonomických činností 72.19 

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, a to: dostupnosť 

a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie, ako aj neformálneho 

vzdelávania v tejto oblasti. Dané služby zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom 

v Hurbanove a ďalšie slovenské hvezdárne lokalizované v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad 

Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom. 

Na základe aktuálne dostupných údajov o hospodárskych výsledkoch, zamestnanosti a osobných 

nákladoch za sektor kultúra a vydavateľstvo boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 

reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa predmetných 

divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 58 Nakladateľské činnosti sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej 

hodnoty na zamestnanca, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty prepočítanej na zamestnanca 

predstavovalo približne 16,1 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 37,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo 58 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, 

s hodnotou približne 29,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 58 Nakladateľské činnosti 
v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 58 Nakladateľské činnosti prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 8,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 19,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 28,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2015, kedy 

to bolo približne 17,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok sa za roky 2008 až 2017 prejavil pokles tvorby pridanej hodnoty na zamestnanca, 

pričom zníženie pridanej hodnoty na jedného zamestnanca predstavovalo približne 25,5 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 

54,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 85,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2013, s hodnotou približne 30,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 59 Výroba filmov, 
videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 
v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 18,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná 

výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia 

predstavovala približne 21,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 

na úrovni približne 38,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2014, kedy to bolo 

približne 15,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie sa za roky 2008 až 2017 prejavil konvexný 

vývoj hodnôt dosahovaných v oblasti tvorby pridanej hodnoty, pričom celkové zníženie pridanej 

hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 19,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na 

zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 46,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to 

s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 104,8 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a s minimom v roku 2013, s hodnotou približne - 9,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 60 Činnosti pre rozhlasové 
a televízne vysielanie v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 29,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 33 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, 

kedy to bolo približne 23,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore kultúra a vydavateľstvo 

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

V sektore kultúra a vydavateľstvo bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo 

dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Nitrianskeho kraja, 

kde takmer všetci zamestnanci nastupujúci do zamestnania v rámci sektora a kraja mali nižšie úrovne 

EKR. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Košickom kraji, kde ich podiel bol približne 74,5 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Žilinskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore 

a kraji, malo len 32,2 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trnavskom kraji, kde to bolo približne 37,2 %. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne EKR približne 

37,2 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Bratislavskom kraji, kde ich podiel bol približne 36,1 %. V Nitrianskom kraji 

neboli evidovaní  nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Žilinskom kraji, a to približne 41,5 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (31,1 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji títo zamestnanci 

evidovaní neboli.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 94,2 % z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora a kraja 

bol približne 74 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 28,8 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Žilinskom kraji, 

kde to bolo približne 66,2 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Nitrianskom kraji a ich podiel bol približne 50 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to približne 2,9 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 32,2 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji (20,1 %). Na druhej strane v Nitrianskom kraji 

neboli evidovaní títo zamestnanci vystupujúci zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných 

741 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore kultúra 

a vydavateľstvo. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho zamestnania bol 

v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci a v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

pričom tento podiel predstavoval zhodne približne 18,4 % z celkového počtu UoZ relevantných pre 

sektor. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 3 Technici a odborní pracovníci, a to s 17 %-ným 

podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo pracovali v hlavnej triede 

6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,3 % z 

celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 

8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 1,8 %.  
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V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor kultúra a vydavateľstvo v členení 
podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

85 Vzdelávanie, 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 94 Činnosti členských organizácií. 

Na základe aktuálne dostupných údajov za Vybrané finančné ukazovatele nefinančných korporácií 

podľa ekonomických činností boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový 

rad sledovaných ukazovateľov v členení podľa SK NACE Rev. 2. 
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 Hospodársky výsledok pred zdanením a náklady v divízii SK NACE Rev. 2 85 Vzdelávanie 
v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: Vybrané 
finančné ukazovatele nefinančných korporácií podľa ekonomických činností 

V divízii 85 Vzdelávanie medzi rokmi 2008 a 2018 možno z hľadiska nákladov identifikovať 2 rôzne 

obdobia. Kým medzi rokmi 2008 a 2013 bola úroveň nákladov na pomerne nízkej hodnote 

a dosahovala stabilné čísla v rozmedzí od 79 mil. EUR v roku 2010 do 142 mil. v roku 2012, tak od roku 

2014 prišlo k pomerne dynamickému rastu a úroveň nákladov kontinuálne rástla do roku 2018 vrátane, 

kedy dosiahla úroveň 340 mil. EUR.  

Hospodárky výsledok pred zdanením v divízii 85 Vzdelávanie s výnimkou rokov 2012 a 2018 vyššie 

výkyvy nezaznamenal. Minimum bolo dosiahnuté v roku 2010, kedy to bolo -2,8 mil. EUR. V roku 2012 

prišlo k zvýšeniu hospodárskeho výsledku pred zdanením na 52,9 mil. EUR. Maximum bolo dosiahnuté 

v roku 2018, a to na úrovni 98,1 mil. EUR. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

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

V sektore vzdelávanie, výchova a šport bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne 

údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Košického 

kraja, kde tento podiel predstavoval približne 76,8 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 76,8 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 74,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Bratislavskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore 

a kraji, malo len 36,4 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Bratislavskom kraji, kde to bolo približne 45,5 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 45,5 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 37,5 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Trnavskom kraji, a to 

približne 18,2 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 18,2 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (15 %). Na druhej strane v Trenčianskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 3,8 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 84,3 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Košickom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora a kraja 

bol približne 77,5 %. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 58,1 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Nitrianskom 

kraji, kde to bolo približne 36,5 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Žilinskom kraji a ich podiel bol približne 29,7 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Bratislavskom kraji, a to 

približne 7,3 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel v Žilinskom 

kraji, a to približne 10,9 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v rámci 

sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (8,4 %). Na druhej strane v Košickom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len približne 2,3 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

5 719 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

vzdelávanie, výchova a šport. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 37,7 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 2 Špecialisti, pričom 

ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním v tomto sektore bol 

približne 27 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 5 Pracovníci v službách a obchode, a to 

s približne 13,8 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora vzdelávanie, výchova a 
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šport pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 

predstavovali podiel len 0,3 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, 

ktorí pracovali v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 1,5 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor vzdelávanie, výchova a šport 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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2.2.22 Sektor verejné služby a správa 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 84 Verejná správa a obrana; povinné 

sociálne zabezpečenie. 

 Deficit verejnej správy a výdavky vládnych inštitúcii celkom v Slovenskej republike 
v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počas celého sledovaného obdobia v rozmedzí rokov 2008 až 2018 dosahovala verejná správa v SR 

deficit. Kým v roku 2008 bola úroveň deficitu 2,8 mil. EUR, tak na konci sledovaného obdobia v roku 

2018 bola hodnota deficitu verejnej správy 951,2 mil. EUR. Zaujímavá je však dynamika vývoja 

vzhľadom k politickým a ekonomickým javom. Zmena z minimálnej úrovne deficitu na maximálnu 

úroveň deficitu nastala medzi rokmi 2008 a 2009, t. j. v čase globálnej ekonomickej krízy, pričom išlo 

až o 5,22 mld. EUR. Najvýraznejšie zníženie deficitu nastalo medzi rokmi 2010 a 2011, kedy pravicová 

vláda presadila zvýšenie DPH a zníženie deficitu predstavovalo 1,9 mld. EUR. Počas jednofarebnej 

ľavicovej vlády aj napriek výraznému ekonomickému rastu a jedinečnej možnosti znížiť deficit verejnej 

správy prišlo k situácii, že deficit verejnej správy bol vysoký a osciloval na úrovni vyššej ako 2 mld. EUR. 

Následné zníženie deficitu verejnej správy priniesol až rok 2017, kedy bol zaznamenaný pokles 

o približne 1,2 mld. EUR. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore verejné služby a správa 

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

V sektore verejné služby a správa bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo 

dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Trenčianskeho 

kraja, kde tento podiel predstavoval približne 23,9 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 23,9 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Prešovskom kraji, kde ich podiel bol približne 19 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Nitrianskom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore 

a kraji, malo len 14,3 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trenčianskom kraji, kde to bolo približne 25,8 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 25,8 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 24,2 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Bratislavskom kraji, a to 

približne 16,5 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 67,1 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji (66,2 %). Na druhej strane v Trenčianskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len 50,4 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 22,3 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Trenčianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 21,3 %. Na druhej strane, v Prešovskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 15 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Žilinskom kraji, 

kde to bolo približne 26,1 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v sektore 

a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, ktorí vystúpili 

zo zamestnania v Trenčianskom kraji a ich podiel bol približne 23,8 %. Najnižší podiel zamestnancov so 

strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Bratislavskom kraji, a to približne 14,4 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 70,2 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji (63,5 %). Na druhej strane v Žilinskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len približne 54,1 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora 

a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

15 525 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

verejné služby a správa. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tento podiel 

predstavoval približne 70,7 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 5 Pracovníci 

v službách a obchode, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 

zamestnaním v tomto sektore bol približne 8,1 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 

4 Administratívni pracovníci, a to s 7,1 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora 
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verejné služby a správa pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,3 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. 

Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 

približne 0,5 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor verejné služby a správa v členení 
podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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2.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 

78 Sprostredkovanie práce, 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné 

činnosti. V rámci divízie 78 Sprostredkovanie práce sú zabezpečované taktiež činnosti agentúr 

sprostredkujúcich zamestnania, ako aj ostatné poskytovanie ľudských zdrojov pre ďalšie sektory 

v národnom hospodárstve. 

Na základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 

sektor administratíva, ekonomika, manažment boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, 

reflektujúce časový rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií 

SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 69 Právne a účtovnícke činnosti sa za roky 2008 až 2017 prejavil pokles tvorby pridanej 

hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 37,6 tis. EUR. 

Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 42,3 

tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 77 tis. EUR 

na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2015, s hodnotou približne 29,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 69 Právne a účtovnícke 
činnosti v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 28 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 23,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 54,6 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2011, kedy 

to bolo približne 15,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti  riadenia sa za roky 2008 až 2017 prejavil klesajúci 

trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 17,9 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného 

obdobia bola približne 39,1 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 

2011, kedy to bolo 53,7 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2015, s hodnotou 

približne 27,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 70 Vedenie firiem; 
poradenstvo v oblasti  riadenia v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti  riadenia prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu 

osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 23,2 tis. EUR na 

jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 24,1 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 41,9 tis. EUR na jedného zamestnanca 

a minimum v roku 2015, kedy to bolo približne 17,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 78 Sprostredkovanie práce sa za roky 2008 až 2017 prejavil mierne rastúci trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo približne 2,6 tis. 

EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 

12 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo 13,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2013, s hodnotou približne 10,9 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 78 Sprostredkovanie 
práce v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 78 Sprostredkovanie práce prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných nákladov 

vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 3,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas 

sledovaného obdobia predstavovala približne 10 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 12,2 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2008, kedy 

to bolo približne 8,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. 

Za divíziu 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti sa za roky 2008 

až 2017 prejavil klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom absolútne zníženie pridanej hodnoty 

na zamestnanca predstavovalo približne 50 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na 

zamestnanca počas sledovaného obdobia bola približne 41,7 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s 

maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo 88,8 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom 

v roku 2015, s hodnotou približne 21,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 82 Administratívne, 
pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v rámci sektora administratíva, 
ekonomika, manažment v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti prišlo medzi 

rokmi 2008 až 2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o 

približne 25,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k 

prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 19,5 tis. EUR 

na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 48,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca a minimum v roku 2015, kedy to bolo približne 11,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

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

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za 

aktuálne údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Nitrianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 51 %, čiže z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 51 %. Na 

druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do 

zamestnania v Trnavskom kraji, kde ich podiel bol približne 48,8 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, 

v Banskobystrickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto 

sektore a kraji, malo len 36,6 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Prešovskom kraji, kde to bolo približne 36,9 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 36,9 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Trenčianskom kraji, kde ich podiel bol približne 30,6 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Bratislavskom kraji, a to 

približne 24,2 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 36,6 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (34,6 %). Na druhej strane v Nitrianskom 

kraji predstavovali títo zamestnanci len 20,8 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 50,8 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Nitrianskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 49,1 %. Na druhej strane, v Prešovskom kraji z celkového počtu zamestnancov, 

ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 31 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Prešovskom 

kraji, kde to bolo približne 42,2 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Trenčianskom kraji a ich podiel bol približne 34,1 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 29,1 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 31,6 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (29,5 %). Na druhej strane 

v Trenčianskom kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 15,1 %  vystupujúcich zo zamestnania 

v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

8 665 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

administratíva, ekonomika, manažment. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich 

predchádzajúceho zamestnania bol v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (zväčša 

s predchádzajúcim zamestnaním v agentúrach dočasného zamestnávania), pričom tento podiel 

predstavoval približne 34,1 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa 

nachádzali UoZ s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 8 Operátori a montéri 

strojov a zariadení, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným 
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zamestnaním v tomto sektore bol približne 23,2 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 

4 Administratívni pracovníci, a to s 12,7 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora 

administratíva, ekonomika, manažment pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, predstavovali podiel len 0,1 % z celkového počtu sektorovo 

relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, a to 2,5 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor administratíva, ekonomika, 
manažment v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

2.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 
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86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 88 Sociálna 

práca bez ubytovania. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divíziách SK NACE Rev. 2 86-88 Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: Vybrané 
finančné ukazovatele nefinančných korporácií podľa ekonomických činností 

V divíziách SK NACE Rev. 2 86-88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc v rámci sektora zdravotníctvo, 

sociálne služby možno medzi rokmi 2008 a 2018 z hľadiska nákladov identifikovať dve rôzne obdobia. 

Kým v rokoch 2008 až 2014 bola úroveň nákladov na pomerne vysokých hodnotách a dosahovala 

zvyšovanie z 1,92 mld. EUR v roku 2008 na 2,78 mld. v roku 2014, tak od roku 2015 prišlo k pomerne 

dynamickému poklesu na 1,37 mld. EUR a úroveň nákladov na zdravotníctvo a sociálnu pomoc rástla 

v nasledovnom období len mierne a v roku 2018 dosiahla úroveň 1,85 mld. EUR. V roku 2011 nastal 

proces transformácie nemocníc, čo súviselo aj s ich oddlžovaním, pričom bola schválená nenávratná 

pomoc vo výške 130 mil. EUR a ďalších 350 mil. EUR na oddlženie štátnych nemocníc. Po zmene vlády 

v roku 2012 bola na vyššie mzdy lekárov a sestier použitá vládna rezerva vo výške 50 mil. EUR, 

vytvorená v predošlom období.  

Hospodárky výsledok pred zdanením v divíziách SK NACE Rev. 2 86-88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc 

s výnimkou rokov 2011 a 2012 vyššie výkyvy nezaznamenal. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2011, 

a to na úrovni 339,7 mil. EUR. Následne nastal výrazný pokles, pričom minimum bolo dosiahnuté v roku 

2012, kedy to bolo - 50,3 mil. EUR. V roku 2018 dosiahla úroveň hospodárskeho výsledku pred 

zdanením 198,7 mil. EUR. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

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

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne 

údajovo dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci 

Nitrianskeho kraja, kde tento podiel predstavoval približne 69,9 %, čiže z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR 

približne 69,9 %. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí 

nastúpili do zamestnania v Banskobystrickom kraji, kde ich podiel bol približne 65,3 % z celkového 

počtu zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na 

druhej strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania 

v tomto sektore a kraji, malo len 48,7 %  z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Trenčianskom kraji, kde to bolo približne 41,2 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 41,2 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Žilinskom kraji, kde ich podiel bol približne 36,7 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Nitrianskom kraji, a to 

približne 21,7 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Trnavskom kraji, a to približne 22,9 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich 

do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (18,7 %). Na druhej strane v Žilinskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len 5,2 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 65,8 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Banskobystrickom kraji, pričom ich podiel v rámci 

sektora a kraja bol približne 64,3 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji z celkového počtu 

zamestnancov, ktorí vystúpili zo zamestnania, malo len približne 50,1 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Trenčianskom 

kraji, kde to bolo približne 37,4 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Žilinskom kraji a ich podiel bol približne 35 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 22,2 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel 

v Bratislavskom kraji, a to približne 27,3 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo 

zamestnania v rámci sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji (13,5 %). Na druhej strane 

v Trenčianskom kraji predstavovali títo zamestnanci len približne 6,1 %  vystupujúcich zo zamestnania 

v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

3 431 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, pričom tento podiel predstavoval 

približne 34,2 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním 

v tomto sektore bol približne 22,7 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 3 Technici a odborní 
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pracovníci, a to s 19,9 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora zdravotníctvo, 

sociálne služby pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve 

a rybárstve, predstavovali podiel len 0,2 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj 

podiel UoZ, ktorí pracovali v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to 0,9 %.  

V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor zdravotníctvo, sociálne služby 
v členení podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

 

2.2.25 Sektor remeslá a osobné služby 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený tými 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

80 Bezpečnostné a pátracie služby, 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 

96 Ostatné osobné služby, 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. Na 

základe aktuálne dostupných údajov o pridanej hodnote, zamestnanosti a osobných nákladoch za 
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sektor remeslá a osobné služby boli identifikované nižšie uvedené vývojové trendy, reflektujúce časový 

rad  sledovaných ukazovateľov v danom sektore v členení podľa jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. 

Za divíziu 80 Bezpečnostné a pátracie služby sa za roky 2008 až 2017 prejavil stabilný trend tvorby 

pridanej hodnoty, pričom absolútne zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca predstavovalo 

približne 0,4 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

bola približne 11,5 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy 

to bolo 12,3 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 2014, s hodnotou približne 10,6 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 80 Bezpečnostné 
a pátracie služby v rámci sektora remeslá a osobné služby v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby prišlo medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu osobných 

nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 0,4 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov 

počas sledovaného obdobia predstavovala približne 9,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 10 tis. EUR na jedného zamestnanca a minimum v roku 2011, 

kedy to bolo približne 8,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. 
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Za divíziu 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti sa za roky 2008 až 2017 

prejavil klesajúci trend tvorby pridanej hodnoty, pričom zníženie pridanej hodnoty na zamestnanca 

predstavovalo približne 240,3 tis. EUR. Priemerná úroveň pridanej hodnoty na zamestnanca počas 

sledovaného obdobia bola približne 54,2 tis. EUR na jedného zamestnanca, a to s maximom 

dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo 266,5 tis. EUR na jedného zamestnanca a s minimom v roku 

2010, s hodnotou približne 23,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Veľký pokles medzi rokmi 2008 

a 2009 bol spojený s prudkým poklesom pridanej hodnoty v čase hospodárskej krízy a súčasným 

rastom počtu zamestnancov, ktorý vzrástol z cca 300 v roku 2008 na cca 2,3 tis. v roku 2010. Ďalej už 

boli pridaná hodnota aj počet zamestnancov pomerne stabilné. 

 Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov a osobné náklady vzhľadom 
k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 95 Oprava počítačov, 
osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v rámci sektora remeslá a osobné služby 
v rokoch 2008 až 2017 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti prišlo medzi rokmi 2008 až 

2017 k poklesu osobných nákladov vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov o približne 

24,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Priemerná výška osobných nákladov vzhľadom 

k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala približne 13,4 tis. 

EUR na jedného zamestnanca. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 35,7 tis. EUR na 

jedného zamestnanca a minimum v roku 2010, kedy to bolo približne 8,7 tis. EUR na jedného 

zamestnanca. 
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 Dynamika pracovnoprávnych vzťahov na základe nástupov do zamestnania a výstupov 
zo zamestnania v členení podľa úrovne EKR a regiónov na úrovni NUTS 3 za rok 2018 
v sektore remeslá a osobné služby 

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

V sektore remeslá a osobné služby bol pri zamestnancoch s nižšími úrovňami EKR za aktuálne údajovo 

dostupný rok 2018 zaznamenaný najvyšší podiel nástupov do zamestnania v rámci Trnavského kraja, 

kde tento podiel predstavoval približne 33,4 %, čiže z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja ich malo nižšie úrovne EKR približne 33,4 %. Na druhom mieste sa 

nachádzal podiel zamestnancov s nižšími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v Trenčianskom 

kraji, kde ich podiel bol približne 29,4 % z celkového počtu zamestnancov nastupujúcich do 

zamestnania v rámci sektora a kraja v sledovanom období. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji 

z celkového počtu zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v tomto sektore a kraji, malo len 15 %  

z nich nižšie úrovne EKR.  

Nastupujúci do zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali v rámci sektora a kraja najvyšší 

podiel v Banskobystrickom kraji, kde to bolo približne 42,7 %. To znamená, že z celkového počtu 

zamestnancov nastupujúcich do zamestnania v rámci tohto sektora a kraja ich malo stredné úrovne 

EKR približne 42,7 %. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí nastúpili do zamestnania v Nitrianskom kraji, kde ich podiel bol približne 42 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR nastupujúcich do zamestnania bol v Bratislavskom kraji, a to 

približne 34,3 % z celkového počtu nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja.  
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Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí nastúpili do zamestnania v sledovanom období, tvorili 

najvyšší podiel v Bratislavskom kraji, a to približne 50,6 % z celkového počtu zamestnancov 

nastupujúcich do zamestnania v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali 

zamestnanci s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji (45,1 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji 

predstavovali títo zamestnanci len 30,6 %.  

V roku 2018 bol najvyšší podiel výstupov zo zamestnania zaznamenaný pri zamestnancoch s nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 35,6 %  z celkového počtu 

výstupov v rámci sektora a kraja. Na druhom mieste sa nachádzal podiel zamestnancov s nižšími 

úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania v Prešovskom kraji, pričom ich podiel v rámci sektora 

a kraja bol približne 32,8 %. Na druhej strane, v Košickom kraji z celkového počtu zamestnancov, ktorí 

vystúpili zo zamestnania, malo len približne 15,8 % z nich nižšie úrovne EKR.  

Vystupujúci zo zamestnania so strednými úrovňami EKR predstavovali najvyšší podiel v Nitrianskom 

kraji, kde to bolo približne 49,8 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania 

v sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR, 

ktorí vystúpili zo zamestnania v Banskobystrickom kraji a ich podiel bol približne 44,3 %. Najnižší podiel 

zamestnancov so strednými úrovňami EKR vystupujúcich zo zamestnania bol v Prešovskom kraji, a to 

približne 37,2 %.  

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR, ktorí vystúpili zo zamestnania, tvorili najvyšší podiel v Košickom 

kraji, a to približne 43,1 % z celkového počtu zamestnancov vystupujúcich zo zamestnania v rámci 

sektora a kraja za sledované obdobie. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali zamestnanci s vyššími 

úrovňami EKR v Bratislavskom kraji (41,8 %). Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali títo 

zamestnanci len približne 24,9 %  vystupujúcich zo zamestnania v rámci sektora a kraja. 

V evidencii UoZ úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31. 1. 2020 v celej SR evidovaných celkovo 

1 824 UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnanie v sektore 

remeslá a osobné služby. Najvyšší podiel UoZ v tomto sektore z hľadiska ich predchádzajúceho 

zamestnania bol v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, pričom tento podiel predstavoval 

približne 57,2 % z celkového počtu UoZ relevantných pre sektor. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ 

s predchádzajúcim pracovným uplatnením v rámci hlavnej triedy 9 Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, pričom ich podiel na celkovom počte UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním 

v tomto sektore bol približne 17,5 %. Tretie miesto patrilo UoZ z hlavnej triedy 4 Administratívni 

pracovníci, a to s 8,7 %-ným podielom. Na druhej strane UoZ, ktorí v rámci sektora remeslá a osobné 
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služby pracovali v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 

predstavovali podiel len 0,3 % z celkového počtu sektorovo relevantných UoZ. Nízky bol aj podiel UoZ, 

ktorí pracovali v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to 1,9 %. V sektorovej štruktúre UoZ sa z hľadiska členenia 

podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 vyskytujú viaceré regionálne špecifiká, ktoré 

možno identifikovať z nižšie uvedenej mapy. 

 Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie z hľadiska zamestnania vykonávaného 
bezprostredne pred zaradením do evidencie za sektor remeslá a osobné služby v členení 
podľa hlavných tried SK ISCO-08 k 31. 1. 2019 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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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 
 

Koncom roka 2019 vydal Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie štvrtú „Globálnu správu o štúdiu 

a vzdelávaní dospelých“31 (GRALE 4). Informáciu o tom poskytlo aj MŠVVaŠ SR na webovej stránke32. 

V správe sa konštatovalo, že i keď je formálne vzdelávanie a vzdelávanie dospelých dôležitým prvkom 

na dosahovanie Agendy 2030, i tak sú tieto aktivity stále na nízkej33 úrovni v rámci agendy väčšiny 

členských krajín. Hlavnými dôvodmi sú: nerovnomerná účasť, slabý pokrok a nízke investície. 

Najzávažnejším momentom je fakt, že ak nebude zmenené smerovanie týchto oblastí, nesplnia sa 

vytýčené ambiciózne ciele v Agende 2030 určené na trvalo udržateľný pokrok. Alarmujúcim znakom je 

najmä riziko nedosiahnutia cieľa v oblasti vzdelávania (ako takého), čo bude mať dominový efekt na 

ostatné ciele, ktoré týmto budú výrazne ohrozené.  

 

Okrem iných výhod, ktoré vyplývajú z realizovaných investícií do vzdelávania dospelých, je skutočnosť, 

že ako pre jednotlivcov na trhu práce, tak aj pre zamestnávateľov a hospodárstvo všeobecne je 

štúdium a vzdelávanie dospelých opodstatnené aj v súvislosti so zvyšovaním sociálnej súdržnosti, 

integrácie a začlenenia, rovnako ako aj zvyšovania sociálneho kapitálu a pod.   

 

Predmetná správa sa zamerala najmä na otázku spravodlivosti. Je zjavné, že nie všetky osoby majú 

rovnakú príležitosť dostať sa ku vzdelávaniu, resp. ku vzdelávaniu dospelých a následne nemajú 

rovnakú šancu získať dôstojnú prácu, adekvátne rozvíjať vlastné schopnosti, skvalitňovať vlastný život 

 
31 UNESCO. Štvrtá globálna správa o vzdelávaní a vzdelávaní dospelých,2019 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na 

internete: http://uil.unesco.org/system/files/grale_4_final.pdf 
32 MŠVVaŠ SR. UNESCO a celoživotné vzdelávanie,2019 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete: 

https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-grale-4/ 
33 Iba 20 krajín (zo 157 členských štátov + dvoch pridružených členských štátov) informovalo o tom, že v politike 

vzdelávania dospelých dosiahlo v porovnaní s rokom 2015 globálny pokrok. 30% zo všetkých krajín neudalo 
žiadnu zmenu, pričom najslabší pokrok je badať v Ázii a Tichomorí. 5 krajín, tzn. 3% z celkového počtu uviedlo 
úpadok v tejto oblasti. V nadväznosti na výdavky iba 28% krajín udalo, že sa výdavky na vzdelávanie dospelých 
v pomere k verejnému vzdelávaniu od roku 2015 zvýšili a 41% krajín neuviedlo žiadnu zmenu. Výrazné 
zlepšenie kvality zaznamenalo 75% krajín (v porovnaní s rokom 2015). Alarmujúce pritom je, takmer v jednej 
tretine krajín sa zúčastňuje na vzdelávacích programoch menej ako 5% dospelých. 
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alebo plnohodnotne prispievať do komunít, do ktorých patria. Príležitosti jedincov na zapojenie sa do 

vzdelávania dospelých sú výrazne rozdielne. Niektoré skupiny obyvateľstva majú možnosť dostať sa 

ku mnohým vzdelávacím príležitostiam po celý život. Naproti tomu iné skupiny majú len veľmi malú 

šancu zúčastniť sa, resp. čo i len čiastočne sa zapojiť do vzdelávania dospelých. V súčasnom období, aj 

vďaka tomu, silno rezonuje prehlbovanie existujúcich nerovností bez výraznej pomoci znevýhodneným 

jednotlivcom a komunitám. Nerovnosti na účasti vo vzdelávaní dospelých sú pretrvávajúce, hlboko 

zakorenené a mnohotvárne. Potešujúcou informáciou je skutočnosť, že tieto nerovnosti sa 

v niektorých prípadoch – najmä v prípade žien na globálnej úrovni, začali meniť. Na druhej strane je 

stále zanedbávaná problematika zapojenia do vzdelávania dospelých jedincov so zdravotným 

postihnutím a ľudí z vidieckych oblastí, pričom do popredia problémov so začlenením sa v súčasnom 

období dostávajú aj starší dospelí, migranti a utečenci.  

 

Schopnosť využiť príležitosti, ktoré sa objavia a učiť sa nové zručnosti, ktoré predstavujú doplnenie 

„šedého kapitálu“ našich mozgov v 21. storočí, je zlomovým okamihom, ktorý je možné podchytiť aj 

vďaka vzdelávaniu dospelých. Hrozí však realita v podobe digitalizácie a nárastu otvorených 

vzdelávacích praktík34, ktoré prekrývajú digitálnu priepasť nad existujúcimi nerovnosťami. 

 

Ide o najmä o nasledujúcu závažnú otázku: „Ktorí jedinci sú najlepšie pripravení využívať digitálne 

technológie a teda zúčastňovať sa revolúcie v otvorenom vzdelávaní35?“. Pri veľkej populácii nejde len 

o možnosť prístupu k infraštruktúre, ale aj o to, kto týmto jedincom pomôže pri rozvoji ich digitálnych 

kompetencií. Predmetná výzva je stále súčasťou riešenia v najmenej rozvinutých krajinách, kde okrem 

nutnosti rozšírenia prístupu k informačným a komunikačným technológiám, je potrebné zabezpečiť 

široký rozsah vzdelávania dospelých, a to aj v oblasti ich využívania a rozvoja digitálnych zručností. 

Výrazným nedostatkom je málo informácií o účasti občanov členských krajín vo vzdelávaní dospelých. 

Napriek viacerým rozsiahlym medzinárodným prieskumom je výskumná vzorka obmedzená, napr. 

krajiny nesledujú dospelých vo veku nad 65 rokov. Nedostatočná údajová základňa následne výrazne 

sťažuje možnosť riešiť nerovnosti v účasti na vzdelávaní dospelých, rovnako ako aj definovať potreby 

najzraniteľnejších skupín. 

 

 
34 predstavujú otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré umožňujú bezplatný prístup ale aj využívanie (bez obmedzení) 

rozličných materiálov na výučbu, rovnako aj vzdelávacích a výskumných dokumentov - v rôznych médiách 
nachádzajúcich sa vo verejnej doméne alebo pod otvorenou licenciou 

35 CREATIVE COMMONS SLOVENSKO. Otvorené vzdelávanie,2016 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete:  
 http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/otvorene-vzdelavanie/ 
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Problematika otvoreného vzdelávania36, pri ktorom ľudia produkujú vedomosti, nápady, postrehy, 

informácie a následne ich zhodnocujú, a to najmä zdieľaním, má strategický význam. Slovenská 

republika je od septembra 2011 zapojená do medzinárodnej „Iniciatívy pre otvorené vládnutie“. 

 

Táto zahŕňa ambíciu zapodievať sa tematikou zvyšovania transparentnosti, účasti, podpory inovácií 

a otvárania verejnej správy občanom. V SR sa realizuje prostredníctvom dvojročných akčných plánov, 

pričom posledný37 bol schválený Uznesením vlády SR č. 553/2019 k Akčnému plánu Iniciatívy pre 

otvorené vládnutie v Slovenskej republiky na roky 2020 – 202138. Jednou z jeho oblastí je „otvorené 

vzdelávanie“, kde je cieľom „sprevádzkovať a podporovať využívanie portálu vzdelávacích zdrojov“.  

 

Problematika úzko súvisí s prijatím krokov smerujúcich k príprave legislatívnych podmienok, 

vybudovaniu technickej infraštruktúry a k príprave podmienok na tvorbu a využívanie otvorených 

vzdelávacích zdrojov. Do novembra 2019 bolo plánované presunutie on-line portálu „Centrálneho 

úložiska digitálneho edukačného obsahu“39 do vládneho cloudu, kde by mal byť združovaný digitálny 

edukačný obsah, a to tak formálny, ako aj neformálny.  

 

Ďalšou oblasťou Akčného plánu je „otvorená veda“, kde je cieľom „vytvoriť a prijať Národnú stratégiu 

otvorenej vedy40“. Problematika sa týka podpory otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu, 

a to neskôr aj na medzinárodnej úrovni41.  

 

Množstvo zaujímavých a podnetných informácií zo súčasných zdrojov v Slovenskej republike nie je 

možné využívať a šíriť voľne, čiže ambícia otvoreného vzdelávania nie je naplnená, i keď do dnešného 

obdobia bolo zrealizovaných42 viacero projektov v oblasti digitálneho vzdelávania43. Na internetových 

stránkach je však možné získať aj čiastkové informácie poskytujúce otvorené vzdelávacie zdroje 

v oblastiach ako napríklad: digitálne zručnosti, zmysel pre iniciatívnosť, riešenie problémov a sociálne 

 
36 OPEN SOURCE.COM. Čo je to otvorené vzdelávanie,2010 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete:  
 https://opensource.com/resources/what-open-education 
37 nateraz štvrtý, na roky 2020-2021 
38 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na 

roky 2020 - 2021,2019 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24298/1 
39 po novom so skratkou “VIKI” – viď AGEMSOFT. Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu,2019 [cit. 

2019-02-03]. Dostupné na internete: https://agemsoft.com/wp-
content/uploads/2019/10/viki_brozura_web.pdf 

40 do 20. decembra 2020 
41 Je pravdepodobné, že sa k tomuto záväzku k 31. decembru 2020 prihlási aj Agentúra na podporu výskumu a 

vývoja na Slovensku 
42 OPEN SOURCE.COM. Otvorené vzdelávacie zdroje – Slovenské a české zdroje,2019 [cit. 2019-02-03]. Dostupné 

na internete: http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/zdroje-nase/ 
43 napríklad eAktovka alebo Planéta vedomostí 
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zručnosti. V tomto prípade ide o online platformu pre digitálne zručnosti - AXESS44, ktorá poskytuje 

tréningové a vzdelávacie nástroje umožňujúce zvýšiť digitálne zručnosti a kompetencie dospelých žien. 

Tieto zdroje sú zostavené podľa 5-tich oblastí Rámca pre digitálne zručnosti EÚ (DigComp 2.0) a projekt 

bol financovaný s podporou EK.  

 

Medzinárodné iniciatívy sú v súčasnosti zamerané aj na podporu vzdelávania dospelých na 

pracovisku45 a vo vybraných štátoch EÚ sa uskutočňujú v rámci tejto problematiky (podľa Záverečnej 

správy pracovnej skupiny ET 2020 na roky 2016 – 2018 o vzdelávaní dospelých46) nasledujúce 

opatrenia:  

1. Nadácie práce – najmä pre nezamestnaných, ktorí majú väčšinou nízku alebo strednú úroveň 

základných zručností a potrebujú si zvýšiť kvalifikáciu a opätovne sa začleniť na trh práce, resp. 

ide o iné cieľové skupiny, napr. migrantov (závisí to od typu nadácie). 

2. Lektori poskytujúci vzdelávanie základných zručností na pracovisku. 

3. Programy odborného vzdelávania dospelých – s cieľom aktualizovať a rekvalifikovať 

nízko/kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce, a to podľa potrieb trhu práce v krátkodobom 

a dlhodobom horizonte.  

4. Osobné vzdelávacie účty – právo jednotlivcov na 150 hodín odbornej prípravy počas 7-mich 

rokov, pričom účet sa môže používať na absolvovanie akéhokoľvek vzdelávacieho kurzu, ktorý 

je zapísaný v národnom zozname. 

5. Kariérna platforma pre zamestnancov – model, ktorý predpovedá zručnosti, definuje medzery 

v nich, poskytuje poradenstvo organizáciám pri identifikácii dlhodobých cieľov a potrieb 

zručností zamestnancov a podporuje rozvoj kariérneho plánovania u zamestnancov. 

6. Skillnets – súvisí s vnútroštátnou stratégiou v oblasti zručností, podporuje a uľahčuje 

vzdelávanie pracovnej sily, zvyšuje jej kvalifikáciu, snaží sa zvýšiť účasť podnikov na 

podnikovom vzdelávaní a zlepšiť prístup pracovníkov k rozvoju zručností. 

 

Význam vzdelávania dospelých na pracovisku predstavuje dôležitý moment zvyšovania požadovanej 

úrovne zručností zamestnancov, pričom je možné konštatovať, že táto problematika úzko súvisí 

 
44 AXESS. Získanie kľúčových kompetencií pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť,2017[cit. 2019-02-03]. 

Dostupné na internete: http://www.axesslearning.eu/project_sk.php?lang=SK alebo EPALE. AXESS - online 
platforma pre digitálne zručnosti,2019[cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete:  
https://epale.ec.europa.eu/sk/resource-centre/content/axess-online-platforma-pre-digitalne-zrucnosti 

45 EPALE. Blog: Opatrenia na podporu vzdelávania dospelých na pracovisku v niektorých štátoch EÚ,2019 [cit. 
2019-02-03]. Dostupné na internete:  

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/opatrenia-na-podporu-vzdelavania-dospelych-na-pracovisku-v-niektorych-
statoch-eu 

46 EURYDICE. Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku,2018 [cit. 2019-02-03]. Dostupné na internete:  
http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-

final-report-Group-on-Adult-learning.pdf 
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s predmetom riešenej aktivity v nadväznosti na stanovovanie požiadaviek zamestnávateľov v rámci 

charakteristiky štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. To, čo považujú 

v rámci rozvoja ľudských zdrojov zamestnávatelia za dôležité a potrebné pre prácu na pracovných 

miestach, to je v niektorých prípadoch možné zvládnuť vzdelávaním dospelých (zamestnancov) na 

pracovisku.  

 

Moderný prístup47 vo vzdelávaní predpokladá ústretovosť zamestnávateľa pri hľadaní optimálneho 

spôsobu učenia zamestnanca, a to nielen za účelom efektívneho výkonu práce, ale i jeho 

individuálneho rozvoja. Ten sa týka aj každodenného života, a pomáha zamestnancovi zlepšovať rôzne 

zručnosti (napr. riešenie problémov, naučiť sa učiť), ktoré následne využíva v práci. Pri realizovaní 

vzdelávania je trendom presun vzdelávania do online priestoru (e-learning), využívanie sociálneho 

učenia sa, učenie sa malými krokmi (microlearning) a učenie sa využívaním mobilných zariadení 

(mobile learning).  

 

Zároveň je možné konštatovať, že model moderného vzdelávania na pracovisku vyžaduje využívanie 

efektívnych nástrojov, ktoré spracujú obsah vzdelávania a následne ho poskytnú zamestnancom. Ide 

najmä o prezentačné a dokumentačné nástroje. Významným nástrojom je využívanie webových 

platforiem, rovnako ako aj sociálne učenie sa a platformy pre tímovú spoluprácu48. Každodenná práca 

a učenie sa začínajú považovať za rovnoprávne činnosti. 

 

Spoločnosť LinkedIn za rok 201949 výskumom určila50 zručnosti, ktoré zamestnávatelia najviac 

potrebujú a vyžadujú. Celkovo je možné konštatovať, že mäkké zručnosti sú jednou z najlepších 

investícií, ktoré jedinec vie urobiť v rámci svojej kariéry, a to aj v nadväznosti na rozmach umelej 

inteligencie, pretože tento druh zručností roboti nedokážu automatizovať. Medzi 5 mäkkých zručností, 

ktoré dominovali v rámci preferencií zamestnávateľov v roku 2019 patria:  

1. tvorivosť (kreativita), 

2. presviedčanie, 

3. spolupráca, 

4. prispôsobivosť, 

 
47 EPALE. Blog: Moderné vzdelávanie dospelých na pracovisku,2019 [cit. 2019-02-04]. Dostupné na internete: 
https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/moderne-vzdelavanie-dospelych-na-pracovisku 
48 napr. Microsoft Teams; Slack alebo Workplace by Facebook 
49 LINKEDIN. The learning blog: Zručnosti, ktoré potrebovali spoločnosti v roku 2019 najviac,2019 [cit. 2019-02-04]. Dostupné 
na internete: https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2019--and-how-to-learn-
them 
50 údaje boli získané zo siete viac ako 660 mil. odborníkov, z viac ako 20 mil. pracovných miest, pričom boli získavané iba v 
mestách s viac ako 100 000 užívateľmi Linkedln 
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5. časový manažment. 

Na rok 2020 rovnaká spoločnosť51 uviedla 5 pravdepodobne najžiadanejších mäkkých zručností, a to: 

1. tvorivosť (kreativita), 

2. presviedčanie, 

3. spolupráca, 

4. prispôsobivosť, 

5. emočná inteligencia52. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že úspech v budúcnosti bude priamo ovplyvňovaný prierezovými 

všeobecnými kompetenciami, ktoré je možné úspešne rozvíjať aj mimo formálneho systému 

vzdelávania. 
 

3.1 Inovovaná štruktúra NŠZ 

 

V súvislosti s finalizáciou inovovanej štruktúry NŠZ, jej prepojenia a taktiež integrácie nástroja na 

porovnávanie NŠZ, boli v sledovanom období ukončované viaceré aktivity, a to najmä: 

1. filtre pre ľahšie vyhľadávanie a triedenie, 

2. podmienky zobrazenia a možnosti úprav, 

3. úpravy párovania, 

4. nástroj na porovnávanie NŠZ a  

5. párovanie OV a OZ. 

 

Pre metodikov, tajomníkov sektorových rád, autorov a členov pracovných skupín sektorových rád boli 

v IS NSP/SRI vytvárané filtre, ktoré v rámci jednotlivých oblastí uľahčia vyhľadávanie a triedenie 

požadovaných informácií, a to nielen v rámci NŠZ. Išlo najmä o filtre v:  

a) „Pláne tvorby NŠZ“ podľa sektorových rád, 

b) „Zozname NŠZ pre tvorbu a revíziu NŠZ“ podľa stavu NŠZ a 

 
51 LINKEDIN. The learning blog: Zručnosti, ktoré budú potrebovať spoločnosti v roku 2020 najviac,2019 [cit. 2019-02-04]. 
Dostupné na internete: https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2020and-how-to-
learn-them 
52 časový manažment nahradila emočná inteligencia, ostatné 4 žiadúce mäkké zručnosti ostali nezmenené 
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c) „Zozname NŠZ pre tvorbu a revíziu NŠZ“ automatický filter, ktorý pri konkrétnom autorovi mu 

automaticky vyfiltruje jemu pridelené NŠZ. 

V súvislosti s aktívnym viacnásobným využitím početných testovacích skupiniek aj v tomto období  boli 

zaznamenané zmeny v rámci podmienok zobrazenia a možnostiach úprav. Možnosť „Vypracovať“ 

NŠZ sa zobrazí iba vtedy, ak je pre daný NŠZ priradený aspoň jeden autor, pričom tajomník môže dať 

vypracovať len NŠZ garantovaný priradenou sektorovou radou.  

 

Úpravy párovania boli zaznamenané najmä v rámci korelácie SK ISCO-08 a ESCO a upravené bolo aj 

vyhľadávanie v databáze odborných vedomostí. V súvislosti s nástrojom na porovnávanie 

jednotlivých NŠZ medzi sebou boli upravované najmä zobrazenia a ukotvenia oblastí, doplnenia 

ďalších funkcionalít, zoraďovania kompetencií podľa príznakov a taktiež sa riešila dostupnosť rôznych 

NŠZ z hľadiska aktuálnosti. Dôležitou oblasťou bola možnosť porovnávania odborných vedomostí 

a odborných zručností, ktorej nástroj sa vďaka testovaniu doplnil o mnohé nové funkcionality. 

 

Do budúceho obdobia boli zároveň navrhnuté do informačného systému viaceré nové funkcionality, 

v oblastiach ako: 

1. správa NŠZ53, 

2. správa interných číselníkov a databáz54, 

3. možnosť tvorby rôznych štatistík, 

4. zobrazovanie informácií na stránke „Domov“. 

 

Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI je v súčasnom období vo fáze prípravy, 

zapracovávania zmien a doplňovania informácií o nových funkcionalitách, ktoré sa zároveň 

zapracovávajú do IS NSP/SRI. Jeho finalizácia sa očakáva v nadväznosti na dokončenie úprav v IS SRI, 

nakoľko sa v manuáli budú uvádzať aj aktuálne screenshoty jednotlivých stránok. 

  

 
53 možnosť prepnúť stav NŠZ do ktoréhokoľvek stavu s textovým poľom na zapísanie dôvodu zmeny; doplniť k NŠZ pre stav 
“Neplatný” poznámku na zapísanie dôvodu zrušenia 
54 vytvorenie možností spravovania interných číselníkov a databáz – najmä regulácií, praxe, kompetenčného modelu 
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3.2 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

 

3.2.1 Zhrnutie presunov garancií NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami 

 

V sledovanom období (17. januára 2020 do 17. marca 2020) prebiehali tretie rokovania sektorových 

rád. Okrem tvorby III. a IV. cyklu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov bola v programoch 

rokovaní niektorých sektorových rád aj diskusia o garancii prijatých NŠZ, ktoré boli presunuté z iných 

sektorových rád.  

 

Návrhy na presuny garantovaných NŠZ boli aj v tomto období dvojstranné: 

1. Pôvodná sektorová rada ponúkla/navrhla inej sektorovej rade presun doteraz garantovaného 

NŠZ do jej kompetencie, vzhľadom na predpokladané lepšie odborné zázemie, 

2. Nová sektorová rada vyvinula iniciatívu (členovia/predseda/tajomník) a vyžiadala si od inej 

sektorovej rady jej garantovaný NŠZ vzhľadom na kvalifikovanejšiu garanciu tohto 

zamestnania. 

 

Množstvo z návrhov na presuny je v štádiu rokovaní, niektoré z nich už ale boli v sledovanom období 

schválené – viď nasledujúce kapitoly a k nim prislúchajúce sumarizačné tabuľky. 

 

3.2.2 Určenie nových garancií NŠZ 

 

Sektorové rady na svojich rokovaniach (ale aj mimo nich) riešili problematiku určenia nových garancií 

NŠZ, tzn. autorstva pre garantované NŠZ v jednotlivých sektorových radách, ktoré boli bez určenia 

autora zodpovedného za tvorbu/dopracovanie/revíziu NŠZ.  

 

Je možné konštatovať, že i v tomto období stále existujú pôvodné garantované NŠZ, ktoré nemajú 

určeného autora – najčastejšou príčinou je absencia zastúpenia predmetného odborníka na oblasť 

garantovaného NŠZ v sektorovej rade. Zároveň sektorové rady považujú vytvorenie sektorovej 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov za prvý krok k určeniu budúcich trendov a až následne budú 

pristupovať k určeniu garancie NŠZ, ktoré už budú opodstatnené pre revíziu a tvorbu vzhľadom na 

očakávané inovácie. 

 

Zmeny v autorstve si tajomníci zaznamenávali v tabuľke s názvom: „Určenie nových garancií NŠZ pre 

NP SRI“, ktorá je súčasťou príloh informácie o sektorovej rade za sledované obdobie. Najvýraznejšie 
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zmeny v určení autorstva v tomto období sú z dôvodu schválených presunov NŠZ z iných sektorových 

rád a nových NŠZ, ktoré sa sektorová rada rozhodla garantovať v súčasných podmienkach národného 

hospodárstva. Tajomníci zároveň evidujú v tabuľke s názvom: „Zoznam NŠZ s neurčenými garanciami“ 

také NŠZ, ktoré nemajú určeného autora. 

 

3.2.3 Návrhy na zmenu/zrušenie garancie NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

  

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zmeny v garanciách jednotlivých sektorových rád. Za sledované 

obdobie tieto zmeny garancie, resp. zrušenia garancie NŠZ neprebiehali vo všetkých sektorových 

radách - niektoré si dlhodobo držia rovnaký počet garantovaných NŠZ (oproti dvom predchádzajúcim 

Priebežným správam).  
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 Sumarizácia zmien/zrušenia garancie NŠZ za vybrané sektorové rady 

P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ Počet zrušených 
NŠZ, ktoré 

sektorová rada už 
nebude 

garantovať 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ za 

sektorovú radu 

Počet 
NŠZ 

Návrh novej garantujúcej sektorovej 
rady 

Potvrdenie garancie 
novej sektorovej 
rady na rokovaní 

23 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, 

sociálne služby 1 
Sektorová rada pre chémiu a 

farmáciu 
3 231 

15 
Sektorová rada pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch 
- - - 10 82 

20 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 

a šport 

1 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 

12 80 
2 

Sektorová rada pre energetiku, 
plyn a elektrinu  

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu - - - 1 45 

13 Sektorová rada pre  vodu, odpad a životné 
prostredie 

-  -   - 4  54  

4 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože - - - 9 53 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku - - - 2 33 

19 
Sektorová rada pre kultúru a 

vydavateľstvo 
- - - 11 156 

2 
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu - - - 5 51 

21 
Sektorová rada pre verejné služby a 

správu - - - 2 172 

12 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a 

elektrinu 
- - - 1 80 

1 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo, rybolov 1 
Sektorová rada pre chémiu a 

farmáciu  - 76 

Zdroj: TREXIMA Bratislava      
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V tomto období bolo trendom rozhodovať sa o zlúčení viacerých NŠZ do jedného alebo ako je vidno 

z prechádzajúcej tabuľky - rušiť garanciu NŠZ, nakoľko sa zamestnanie už na trhu práce nevyskytuje. 

 

3.2.4 Sumarizácia počtov garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

Sumarizácia počtov garantovaných NŠZ je za jednotlivé sektorové rady opäť uvedená v Aktivite č. 1, 

v tabuľke s názvom: „Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové 

rady“, pričom sleduje vývoj od obdobia začatia NP SRI a zmeny, ktoré nastali až do Priebežnej správy 

č. 5. Posledné dva stĺpce poskytujú informácie o zmenách v počte garantovaných NŠZ ku 10. marcu 

2020 a zaktualizovaný počet garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady.  

Najväčšie zmeny (nárast garantovaných NŠZ) nastali v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu (+10 

NŠZ) a (pokles garantovaných NŠZ) v Sektorovej rade pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 

ruch (-6 NŠZ). Stav garantovaných NŠZ sa naproti tomu nezmenil u 12-tich sektorových rád (oproti  

stavu v Priebežnej správe č. 4). Za všetky sektorové rady spolu, oproti minulému obdobiu poklesol 

počet garantovaných NŠZ o 11.  
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Nasledujúci graf znázorňuje rozdelenie počtu všetkých garantovaných NŠZ (1 920) k 10. marcu 2020 

do jednotlivých sektorových rád. 

 Rozdelenie počtu všetkých garantovaných NŠZ k 10. marcu 2020 do jednotlivých 
sektorových rád 

 

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 
 

Najväčší počet garantovaných NŠZ majú v tomto období nasledujúce tri sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (231 NŠZ), 

2. Sektorová rada pre verejné služby a správu (172 NŠZ) a 

3. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (156 NŠZ).  

 

Graf nižšie zase uvádza percentuálny podiel NŠZ, ktorý je sledovaný za jednotlivé sektorové rady 

v rovnakom období. 
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 Percentuálny podiel garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

 

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 
 

Počet garantovaných NŠZ za tieto tri sektorové rady predstavuje približne 29 % zo všetkých (v tomto 

období) garantovaných NŠZ.   

 

V nasledujúcom kombinovanom stĺpcovom grafe je zobrazený vývoj v počtoch garantovaných NŠZ za 

celé obdobie v rámci všetkých 24-och sektorových rád. Stav počtov garantovaných NŠZ ku 10. marcu 

2020 (v rámci PS 5) za jednotlivé sektorové rady je uvádzaný aj v číselnom tvare. Z grafu je vidno, že 

niektoré sektorové rady od začiatku NP SRI až do PS 5 nezmenili takmer vôbec počet garantovaných 

NŠZ.  
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U niektorých sektorových rád došlo postupne najprv k znižovaniu počtu garantovaných NŠZ (presúvali 

NŠZ do iných sektorových rád alebo ich garanciu zrušili) a následne sa počet garantovaných NŠZ zvýšil 

vzhľadom na doplnenie nových zamestnaní do zoznamu garantovaných NŠZ. U niektorých sektorových 

rád neustále klesá počet garantovaných NŠZ – u nich je ale predpoklad, že sa pokles už zastavil, nakoľko 

odovzdali NŠZ, ktoré nebudú garantovať iným sektorovým radám.  

 

Najvýraznejší skok je viditeľný v rámci Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Predmetná 

sektorová rada po zrušení oblasti „vedy a výskumu“ presunula dotknuté NŠZ do garancie ostatných 

sektorových rád a tak znížila počet vlastných garantovaných NŠZ.  

 

Všeobecne možno konštatovať, že sektorové rady, vzhľadom na počet garantovaných NŠZ možno 

rozdeliť na tri veľkostné skupiny: 

1. sektorové rady s nízkym počtom garantovaných NŠZ, 

2. sektorové rady s priemerným počtom garantovaných NŠZ a  

3. sektorové rady s vysokým počtom garantovaných NŠZ. 

 

Sektorové rady s nízkym počtom garantovaných NŠZ majú v garancii do 50 NŠZ. Sektorové rady s 

priemerným počtom garantovaných NŠZ majú v garancii do 100 NŠZ a sektorové rady s garanciou NŠZ 

nad 100 zamestnaní sú sektorovými radami s vysokým počtom garantovaných NŠZ. Momentálne je 

najviac sektorových rád s priemerným počtom garantovaných NŠZ.  
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 Zmeny v počte garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady v priebehu realizácie NP SRI 

 
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 
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3.3 Nové NŠZ súvisiace so vznikajúcimi zamestnaniami na trhu práce 

v sektoroch  

 

Zmeny na súčasnom trhu práce reflektujú členovia sektorových rád návrhmi na doplnenie nových NŠZ 

do garancie vlastných sektorových rád.   

 

S touto aktivitou úzko súvisí aj revízia a aktualizácia národnej SK ISCO-08, ktorá prebieha v rovnakom 

období. Pracovné skupiny zodpovedné za aktualizáciu SK ISCO-08 vypracovali spolu s Realizačným 

tímom SRI návrhy na nové zamestnania, ktoré odporúčali na prijatie jednotlivým sektorovým radám. 

Tie tieto návrhy na rokovaniach zhodnotili a vyjadrili sa k nim. Rovnako na týchto rokovaniach vzišli od 

členov sektorových rád nové návrhy, ktoré by mali byť doplnené do klasifikácie SK ISCO-08. Všetky 

vyššie uvedené návrhy sú obsiahnuté v informáciách tajomníkov za dotknuté sektorové rady.  

 

Nižšie je uvedená sumárna tabuľka, v ktorej sú uvedené nasledujúce atribúty v súvislosti so zmenami 

v garantovaných NŠZ v súčinnosti s aktualizáciou SK ISCO-08: 

1. názov NŠZ a k nemu priradený kód SK ISCO-08 (ak existuje), 

2. garantujúca sektorová rada, 

3. návrh na zmenu, 

4. rozhodnutie sektorovej rady na rokovaní a 

5. súvzťažnosť s SK ISCO-08. 

 

Najdôležitejším atribútom bolo „rozhodnutie sektorovej rady“, ktoré určilo výsledok návrhov na 

doplnenie nových NŠZ tak do sektorovej rady, ale zároveň aj do národnej klasifikácie SK ISCO-08. V tejto 

súvislosti boli na rokovaniach riešené a odsúhlasované aj zmeny názvov vybraných NŠZ. 
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 Sumarizácia zmien v garantovaných NŠZ v súvislosti s aktualizáciou SK ISCO-08 

P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO

1 

Geochemik (vedecký 
pracovník) 2114001 2 zlúčenie 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Geochemik. Názov NŠZ po 
zlúčení bude Geochemik. 

Názov NŠZ nezostane v 
klasifikácii SK ISCO

2 
Banský hydrogeológ 2114008 2 vyradenie Duplicita s Hydrogeolóm. Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 

klasifikácii SK ISCO

3 
Technik geofyzik 3111004 2 vyradenie 

Využíva sa Geofyzik, Technik 
geofyzik sa nepoužíva vo 
výrobných organizáciách. 

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO

4 
Vedecký pracovník v 

geológii 2114006 2 vyradenie Zbytočná pozícia, Geológ to 
pokrýva. 

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO

5 

Mikropaleontológ 2114003 2 vyradenie 

Mikropaleontológia je 
špecializácia v rámci 

Paleontológie. Pozícia nie je 
potrebná. 

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO

6 
Seizmológ 2114009 2 vyradenie 

Základnú kvalifikáciu má ako 
Geológ, takže nepotrebná 

pozícia.  

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO

7 
Špecialista mechanických 

častí v elektrotechnike 2151006 11 zmena názvu Názov NŠZ bude upravený: 
Špecialista elektromechanik. 

Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO

8 

Špecialista konštruktér 
elektrotechnických 

zariadení a systémov  
2151002 11 zmena názvu 

Názov NŠZ bude upravený: 
Špecialista 

elektrokonštruktér. 

Zmena názvu NŠZ 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO

9 
Elektroinžinier projektant 2151004 11 zmena názvu 

Názov NŠZ bude upravený: 
Špecialista elektrotechnik 

projektant. 

Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

10 

 Technik oznamovacích 
systémov 

3114004 11 zlúčenie a zmena 
názvu 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Technik zabezpečovacích a 
poplachových systémov do 
spoločného NŠZ. Názov NŠZ 

bude upravený: Technik 
signalizačných a 

komunikačných systémov. 

Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 

11 

Technik zabezpečovacích 
a poplachových systémov 3114005 11 vyradenie 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Technik oznamovacích 

systémov. 

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 

12 
 Mechanik, opravár 

elektronických zariadení 
7421001 11 zmena názvu 

Názov NŠZ bude upravený: 
Elektronik. 

Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 

13 

 Mechanik, opravár 
elektrotechnických 

zariadení 
7421002 11 zmena názvu Názov NŠZ bude upravený: 

Elektrotechnik. 
Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 

aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 

14 

Mechanik 
zabezpečovacích a 

poplachových zariadení 
7421005 11 

zlúčenie a zmena 
názvu 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Mechanik oznamovacích 

zariadení. Názov NŠZ bude 
upravený: Mechanik 

signalizačných a 
komunikačných systémov. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 
zamestnania na: Mechanik 

signalizačných a komunikačných 
systémov  

15 

Mechanik oznamovacích 
zariadení 7421005 11 vyradenie 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Mechanik zabezpečovacích a 

poplachových zariadení. 

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 

16 

 Montážny pracovník 
(operátor) elektronických 

zariadení 
8212002 11 zmena názvu 

Názov NŠZ bude upravený: 
Operátor elektronických 

zariadení. 

Zmena názvu NŠZ sa navrhne aj do 
aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 

17 

Pracovník vybavenia 
cestujúcich v leteckej 

doprave  
5111003  16 zmena názvu Názov NŠZ bude upravený. 

Nový názov NŠZ: Pracovník vybavenia 
cestujúcich a batožiny v leteckej 

doprave 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

18 

Špecialista kvality 
vzdelávania 

x  20 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

19 

Koordinátor vzdelávacích 
aktivít x 20 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

20 

Lektor vzdelávania 
seniorov x 20 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

21 

Koordinátor práce s 
mládežou x  20 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

22 

Metodik v oblasti výchovy 
a vzdelávania 

x  20 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

23 

Poradca pre zdravý 
životný štýl 

x 20 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady. 

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

24 
Antropológ x 20 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

25 

Tréner v športe (okrem 
trénera v športovej škole) 

x 20 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

26 

Riaditeľ školy a školského 
zariadenia 

x  20 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady. 

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

27 
Sociálny antropológ  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 

28 
Biologický antropológ  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-09 

29 

Riaditeľ školského 
zariadenia 

 x 20 vyradenie   
Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

30 
Riaditeľ materskej školy  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

31 

Riaditeľ školského 
zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie 
 x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

32 

Riaditeľ základnej 
umeleckej školy 

x  20 vyradenie   
Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

33 

Riaditeľ základnej, 
strednej a jazykovej školy  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

34 

Tréner I. kvalifikačného 
stupňa  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

35 

Tréner II. kvalifikačného 
stupňa  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

36 

Tréner III. kvalifikačného 
stupňa 

 x 20 vyradenie   
Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

37 

Tréner IV. kvalifikačného 
stupňa 

 x 20 vyradenie   
Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

38 

Tréner V. kvalifikačného 
stupňa  x 20 vyradenie   

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

39 

Inšpektor hygieny x 21 vyradenie   

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08, len ak by si ho 

zobrala do svojej garancie iná 
sektorová rada. 

40 
Fyzik – balistik 2111010 21 vyradenie   

Názov NŠZ nezostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 

41 

Exekútor 2619004 21 návrh na presun 

Návrh na presun do 
Sektorovej rady pre 

administratívu, ekonomiku a 
manažment. 

Ak na najbližšom rokovaní Sektorová 
rada pre administratívu odhlasuje 

presun, tak tieto NŠZ prejdú do 
garancie predmetnej sektorovej rady. 

Novú klasifikáciu SK ISCO-08 táto 
zmena neovplyvní. 

42 

Exekútorský koncipient 2619005 21 návrh na presun 

Návrh na presun do 
Sektorovej rady pre 

administratívu, ekonomiku a 
manažment.  

Ak na najbližšom rokovaní Sektorová 
rada pre administratívu odhlasuje 

presun, tak tieto NŠZ prejdú do 
garancie predmetnej sektorovej rady. 

Novú klasifikáciu SK ISCO-08 táto 
zmena neovplyvní. 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

43 

Mediátor 3411002 21 návrh na presun 

Návrh na presun do 
Sektorovej rady pre 

administratívu, ekonomiku a 
manažment. 

Ak na najbližšom rokovaní Sektorová 
rada pre administratívu odhlasuje 

presun, tak tieto NŠZ prejdú do 
garancie predmetnej sektorovej rady. 

Novú klasifikáciu SK ISCO-08 táto 
zmena neovplyvní. 

44 
Dátový kurátor x  21 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

45 

Špecialista pre 
regionálny rozvoj 
a rozvoj vidieka 

x  21 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

46 
Policajt – kadet x  21 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

47 

Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti 
interného auditu 

1219004 22 zmena názvu 
Názov NŠZ bude upravený: 

Riadiaci pracovník (manažér) 
v oblasti vnútorného auditu. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 

zamestnania na: Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti vnútorného 

auditu 

48 

Špecialista požiarnej 
ochrany 

2149007 22 návrh na presun 

Návrh na presun do 
Sektorovej rady pre 

stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu. 

Ak na najbližšom rokovaní Sektorová 
rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu odhlasuje presun, tak 

tento NŠZ prejde do garancie 
predmetnej rady. Novú klasifikáciu SK 

ISCO-08 táto zmena neovplyvní. 

49 
Paramedik x  23 vyradenie 

NŠZ sa odstráni z 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady. 

Názov NŠZ zostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

50 
Výživár špecialista 2265999 23 vyradenie 

NŠZ sa odstráni z 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady. 

Názov NŠZ zostane v aktualizovanej 
klasifikácii SK ISCO-08 

51 

Asistent výživy bez 
špecializácie 

2265001 23 zmena názvu 
NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 

Nutričný terapeut bez 
špecializácie. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 

zamestnania na: Nutričný terapeut 
bez špecializácie 

52 

Asistent výživy špecialista 
v liečebnej výžive x  23 zmena názvu 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Nutričný terapeut špecialista 

v liečebnej výžive. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 

zamestnania na: Nutričný terapeut 
špecialista v liečebnej výžive 

53 

Zdravotnícky asistent bez 
špecializácie 

3256001 23 zmena názvu 
NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 

Praktická sestra bez 
špecializácie. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 

zamestnania na: Praktická sestra bez 
špecializácie 

54 

Zdravotnícky asistent so 
špecializáciou x  23 zmena názvu 

NŠZ sa zlúči s NŠZ s názvom: 
Praktická sestra so 

špecializáciou. 

V aktualizovanej klasifikácii SK ISCO-
08 sa navrhne zmena názvu 

zamestnania na: Praktická sestra so 
špecializáciou 

55 

Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie 

 x 23 nový NŠZ 
Doplní sa do zoznamu 

garantovaných NŠZ 
sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

56 
Technický riaditeľ  -x 12 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

57 
Hlavný energetik x- 12 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady.  

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 
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P. č. Názov NŠZ SK ISCO-08 
Sektorová 
rada - p. č.  

Návrh na zmenu Rozhodnutie Súvzťažnosť s SK ISCO-08 

58 
Technik kogenerácie x 12 nový NŠZ 

Doplní sa do zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady. 

Názov NŠZ sa navrhne aj na doplnenie 
do aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-

08 

59 

Pomocný pracovník v 
energetike (výrobe a 

distribúcii elektriny, tepla 
a plynu) 

x 12 vyradenie 
Vyradí sa zo zoznamu 
garantovaných NŠZ 

sektorovej rady. 
NŠZ sa odporučí na vyradenie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.4 Identifikácia NŠZ v súvislosti s inováciami a inovačnými trendmi 

v národnom hospodárstve SR 

 

V sledovanom období sa niektoré sektorové rady venovali identifikácii NŠZ v súvislosti s inováciami 

a inovačnými trendmi v národnom hospodárstve SR. V niektorých prípadoch boli identifikované NŠZ, 

ktoré boli do garancie sektorovej rady doplnené ako nové, v iných prípadoch boli možné inovácie 

identifikované za celý sektor, resp. za doteraz garantované NŠZ. Tajomníci vyplnili tieto skutočnosti do 

tabuľky s názvom: „Zoznam garantovaných NŠZ najviac zasiahnutých inováciami alebo inovačnými 

trendmi v sektore, resp. v príbuzných sektoroch“.   

 

Väčšina sektorových rád sa však bude tejto problematike venovať až po ukončení tvorby sektorových 

stratégií ľudských zdrojov za jednotlivé sektory.  

 

 

3.5 Realizácia zmien v kompetenčnom modeli 

 

Kompetenčný model SRI je takmer finálne pripravený na využitie pre autorov NŠZ a pracovné skupiny 

NP SRI pri tvorbe, revízii alebo dopracovaní garantovaných NŠZ a stane sa plnohodnotnou súčasťou 

inovovanej štruktúry nového formátu NŠZ. V nasledujúcej schéme je zobrazené zloženie 

aktualizovaného kompetenčného modelu SRI. 
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Schéma č. 2 Zloženie aktualizovaného kompetenčného modelu na účely projektu SRI 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Úpravy prebiehali v jednotlivých zložkách kompetenčného modelu aj v sledovanom období – bližšie 

viď nižšie kapitoly. 

 

3.5.1 Zmeny v kľúčových kompetenciách 

 

V sledovanom období sa čiastočne upravil zoznam členov pracovných skupín Expertného tímu, nakoľko 

sa niektorí odborníci vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť, resp. zdravotné problémy, nemohli 

zúčastniť realizácie zadávaných úloh. 

 

V sledovanom období požiadal o zrušenie členstva v pracovnej skupine pán Mgr. Vasil Kuzmiak, viď 

nasledujúci obrázok. 

  

Kľúčové 
kompetencie

Všeobecné kľúčové 
kompetencie
• 13 kategórií

Špecifické kľúčové 
kompetencie
•Kompetencie

• 3 kategórie
•Dispozície/vlohy

• 4 kategórie

Odborné 
vedomosti

Prierezové OV

Sektorové OV

Špecifické OV

Odborné 
zručnosti

Prierezové OZ

Sektorové OZ

Špecifické OZ
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Obrázok č. 3 Mailová žiadosť o odstúpenie členstva v pracovnej skupine Expertného tímu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Vzhľadom na pretrvávajúce zdravotné problémy pána doc. RNDr. Milan Ftáčnika, CSc., vedúceho 

pracovnej skupinky “Mediálna gramotnosť”, ktorý z tohto dôvodu nerealizoval a nekoordinoval zadanú 

úlohu, boli oslovení členovia pracovnej skupiny, aby v spolupráci s vedúcou Expertného tímu vytvorili 

popisy 7-ich úrovní vyššie spomenutej gramotnosti. Úlohy sa zhostila pani Bakošová a súbor 

sfinalizovala vedúca Expertného tímu. 

 

Čo sa týka aktuálneho členstva v pracovných skupinkách, statusu vedúceho pracovnej skupiny (pri 

mene odborníka je uvedené „V“) a zároveň informácie o tom, ktorý z odborníkov je zapojený v oboch 

pracovných skupinkách Expertného tímu (pri mene sa mu vtedy uvádza „*“)  nasledujúce dve tabuľky 

uvádzajú spomínané informácie. Aktuálny počet členov v oboch pracovných skupinách Expertného 

tímu je (k 10. marcu 2020) 30 členov.  
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 Aktualizovaný zoznam členov a vedúcich pracovných skupiniek v súvislosti s upravenými kategóriami kľúčových kompetencií – oblasť Všeobecných kľúčových 
kompetencií 

Meno experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 
Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Ing. Jaromír 
Novák, PhD.  áno áno áno - - - áno - - - - - áno 
PhDr. Ivana 
Gregorová, PhD. áno V áno V - - - - - - - - - - - 
Ing. Mgr. Zuzana 
Krátka, PhD.  - - áno   V - - - áno - - - - - - 
prof. Ing. Pavol 
Čičák, PhD.  - - - áno áno - - - - - - - - 

Ing. Juraj Ťapák  - - - áno V - - - - - - - - - 
doc. RNDr. Milan 
Ftáčnik, CSc.  - - áno áno  áno V - - - - - - - - 

Ing. Juraj Galba  - - - áno - - - áno  Áno - - - - 
Ing. Štefan 
Balogh  - - - áno áno - - - - - - - - 
Ing. Juraj 
Modranský, PhD.  - - - áno - áno - áno Áno - - - - 
Ing. Viera 
Bakošová  - - - - áno - áno - - - - - - 

Ing. Róbert Kopál  - - - - - - áno V - - - - - - 
Ing. Ján Košta, 
CSc. - - - - - - áno - - - - - - 
Ing. Branislav 
Pristáč - - - - - - áno - - - - - - 
Ing. Mgr. Eva 
Kozelnická - - - - - - - - - - áno  áno - 
Mgr. Regína 
Remenárová áno áno áno áno - - - - - - - - - 
Ing. Jarmila 
Vidová áno áno - - - - - áno - áno V áno áno áno V 
Mgr. Lýdia 
Babiaková  - - - - - - - - - áno - - - 
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Meno experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 
Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Mgr. Richard 
Filčák, MSc., 
PhD. - - - - - áno V - áno - - - - - 
Mgr. Ing. Daniel 
Škobla - - - - - áno - áno V - - - áno - 
prof. Ing. Viliam 
Bauer, CSc.  - - - - - áno - - Áno - - - - 
PaedDr. Ján 
Sadloň  - - - - - - - - Áno - - - - 
doc. Ing. Mikuláš 
Bittera, PhD.  - - - - - - - - áno V - - - - 
doc. Ing. 
Jaromíra Vaňová, 
PhD.  - - - - - - áno - - - áno  V - - 
doc. Svetlana 
Waradzinová  - - - - - - - - Áno - - - - 
Mgr. Klaudius 
Šilhár, PhD. - - - - - - - - - - áno - áno 
Mgr. Ladislav 
Ostroha - - - - - - - - - - áno áno V áno 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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 Aktualizovaný zoznam členov a vedúcich pracovných skupiniek v súvislosti s upravenými kategóriami kľúčových kompetencií – oblasť Špecifických kľúčových 
kompetencií 

Meno experta 

Názov Špecifickej kľúčovej kompetencie 

Kompetencie Dispozície/vlohy 

Manažérske kompetencie Podnikavosť Myslenie Telesná zdatnosť Manuálna zručnosť Talent 
Tvorivosť 
(kreativita) 

Podkategórie: Organizovanie a 
plánovanie práce, Vodcovské 
schopnosti, Schopnosť prijímať 
rozhodnutia a niesť 
zodpovednosť 

  Podkategórie: Analytické 
myslenie, Kritické myslenie, 
Strategické a koncepčné myslenie 

        

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. - - áno V - - - - 

Ing. Jaromír Novák, PhD.  áno  V - - - - - - 

Ing. Viera Bakošová  áno áno - - - - - 

Ing. Mgr. Eva Kozelnická áno áno - - - - - 

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.  áno - áno - - - - 
Ing. Jarmila Vidová áno áno V áno - - - - 

PaedDr. Hana Blažíčková  - - - - - áno V áno V 

doc. Svetlana Waradzinová  - - - - - áno áno 

PaedDr. Eleonora Kováčová - - - - - áno áno 

PhDr. Alexandra Homoľová - - - - - áno áno 

JUDr. Ing. Michal Bartók - - - - - áno áno 

Ing. Juraj Modranský, PhD.  - - áno - - - áno 

Mgr. Lýdia Babiaková  - - - áno V - - - 

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.  - áno - áno áno - - 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.  - - - - áno  V - - 
PhDr. Ivana Gregorová, PhD. - - áno - - - - 

Mgr. Regína Remenárová áno - - - - - - 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V rámci aktivít, ktoré boli realizované v sledovanom období išlo predovšetkým o finalizáciu popisov 

jednotlivých úrovní kľúčových kompetencií, a to konkrétne: 

 7-ich úrovní v rámci všeobecných kľúčových kompetencií a  

 troch úrovní v rámci špecifických kľúčových kompetencií.  

 

Termín odovzdania návrhov popisov jednotlivých úrovní kľúčových kompetencií bol stanovený na 10.-

teho januára 2020, avšak niektoré popisy boli dodané až 20. januára 2020 a dve oblasti – Komunikačné 

kompetencie-materinský jazyk a Komunikačné kompetencie-cudzí jazyk až dňa 6. februára 2020.  

 

Vedúci jednotlivých oblastí sumarizovali návrhy na popisy od svojich členov v pracovných skupinkách 

a finálne návrhy preposielali vedúcej Expertného tímu. Po vzájomnej konzultácii sfinalizovali ich znenia 

a vedúca Expertného tímu ich zosumarizovala do záverečného dokumentu. Popisy pre 7 úrovní v rámci 

kategórií všeobecných kľúčových kompetencií sú uvedené v prílohe č. 26 a popisy pre 3 úrovne v rámci 

kategórií, resp. podkategórií špecifických kľúčových kompetencií sú uvedené v prílohe č. 27. 

 

3.5.1.1 Vyhodnotenie aktívneho členstva odborníkov v pracovných skupinách Expertného 

tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

Členstvo odborníkov zapojených v pracovných skupinách Expertného tímu nezaniká i keď v súčasnom 

období úspešne ukončili im zadané úlohy. Inovovaný kompetenčný model - konkrétne kľúčové 

kompetencie vďaka nim prešli výraznou zmenou, pričom sa dá predpokladať, že v rámci realizácie 

projektu SRI v ďalších obdobiach ešte môže prísť k požiadavke na ich úpravu. V tejto súvislosti členovia 

pracovných skupín majú predĺžené kontrakty na spoluprácu minimálne do konca tohto roka, pričom 

v prípade potreby budú oslovení a zapojení aj v nasledujúcom období. 

V tejto súvislosti Realizačný tím SRI predkladá krátku sumarizáciu a vyhodnotenie aktívneho členstva, 

v rámci ktorého sa samostatne posudzovala: 

1. aktivita a výkon vedúcich jednotlivých pracovných skupín, 

2. aktivita a zapojenie členov jednotlivých pracovných skupín, 

3. dodržiavanie termínov zadaných úloh, 

4. kvalita výstupov a spolupráca s vedúcou Expertného tímu. 
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Do vybraných častí boli zároveň pre zaujímavosť doplnené aj informácie o podieloch mužov a žien 

v pracovných skupinách Expertného tímu.  

Aktivita a výkon vedúcich jednotlivých pracovných skupín 

Z pôvodných 35-tich členov Expertného tímu bolo vedúcimi pracovných skupín 15 členov, pričom 

u troch z nich sa v rámci skupinky vymenil odborník spomedzi členov a tento nahradil pôvodného 

vedúceho (v rámci celého sledovaného obdobia od začiatku projektu SRI až do 10.-teho marca 2020). 

Z analýzy vyplýva, že približne 43 % zo zapojených odborníkov bolo zároveň aj vedúcimi pracovných 

skupiniek (viď nasledujúci graf).  

  

 Percentuálny podiel vedúcich pracovných skupín Expertného tímu vzhľadom na celkový 
počet členov pracovných skupín v Expertnom tíme 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Pri 20-tich kompetenciách/gramotnostiach/dispozíciách, ktoré mali členovia a vedúci pracovných 

skupín na starosti bolo rozdelenie nasledovné:  

 po jednej oblasti (celkovo 11) mal na starosti jeden vedúci pracovnej skupiny, 

 2 oblasti naraz mali na starosti traja vedúci pracovných skupín a  

57%

43% členovia PS

zároveň aj vedúci PS
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 3 oblasti naraz mal na starosti jeden vedúci pracovnej skupiny. 

 

V rámci aktivít vedúcich pracovných skupiniek je možné konštatovať, že išlo o najmä o tri typy 

spolupráce s ostatnými členmi pracovných skupín, a to: 

1. vedúci vytvoril prvú verziu (štruktúry, charakteristiky alebo popisov) a odoslal návrh členom 

na doplnenie, pripomienkovanie a námety55, 

2. vedúci pozbieral návrhy a námety od tých členov, ktorí sa aktívne zapájali do zadaných úloh, 

sfinalizoval dokument a zaslal ho na odobrenie členom, 

3. vedúci nezrealizoval ani jednu z vyššie uvedených možností a bolo potrebné jeho prácu 

substituovať buď iným členom z predmetnej pracovnej skupiny, resp. výkon funkcie prevzala 

vedúca Expertného tímu. 

 

6 vedúcich pracovných skupín (jednej z dvoch oblastí kľúčových kompetencií) bolo zároveň aj členmi 

druhej oblasti kľúčových kompetencií, čiže riešili pomerne rozsiahlu agendu. 

Najvyšší počet členov, ktorých mal k dispozícii vedúci pracovnej skupiny bol v oblastiach: „Digitálna 

gramotnosť“ a „Ekonomická a finančná gramotnosť“, a to 7 členov. 

Z hľadiska rodovej rovnosti bolo z 15-tich vedúcich 40% žien. 10 oblastí kľúčových kompetencií malo 

na starosti 6 expertiek a rovnaký počet 10 oblastí kľúčových kompetencií malo na starosti 9 

expertov/mužov. 

  

 
55 pričom nie vždy od nich v stanovenom termíne dostal spätnú väzbu, resp. dostal ju iba od niektorých členov 
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 Percentuálny podiel mužov a žien v Expertnom tíme 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Aktivita a zapojenie členov jednotlivých pracovných skupín 

V priebehu celého obdobia funkčnosti oboch pracovných skupín Expertného tímu, po zadefinovaní 

finálnej štruktúry kľúčových kompetencií, si rozdelilo všetkých 35 členov jednotlivé oblasti. V určitej 

fáze projektu niektorí členovia buď skupiny opustili, resp. na seba prebrali ďalšie záväzky v podobe 

nových oblastí. V nasledujúcom grafe je zobrazený stav na začiatku formovania pracovných skupín (po 

finalizácii súčasnej štruktúry kľúčových kompetencií) a stav k súčasnému obdobiu. Z grafu je možné 

vidieť, že 5 členov už nevykonáva žiadne, na začiatku stanovené úlohy, pretože bolo ukončené ich 

členstvo v pracovných skupinách. 

Niektorí členovia sa venovali rovnakému počtu oblastí ako na začiatku a niektorí členovia vstúpili do 

takých pracovných skupín, v ktorých nebol dostatočne veľký reprezentatívny počet členov schopných 

riešiť zadané úlohy, resp. sa ujali takých oblastí, ktoré vznikli ako nové a nebol im pôvodne priradený 

žiaden člen.   

Sumárne možno konštatovať, že najviac členov (10) malo na konci sledovaného obdobia na starosti 

dve oblasti. Jednému z členov sa naakumulovalo 10 oblastí, čo bolo zapríčinené faktom, že bolo 

potrebné vymeniť vedúcu pracovnej skupiny a naviac doplniť vedúcu do oblasti, ktorá bola nová. 

Možno však konštatovať, že predmetná členka venovala týmto oblastiam dostatočnú pozornosť a aj 

odborne ich vynikajúco zastrešila. Najväčší skok v prípade zníženia počtu oblastí bol zaznamenaný 

u členky, ktorá vystúpila z pracovnej skupinky z dôvodu pracovnej vyťaženosti a pôvodne mala na 

starosti 4 oblasti.  

60%

40%
muži ženy
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 Porovnanie počtu oblastí, ktoré si rozdelili medzi sebou členovia pracovných skupín na začiatku vzniku pracovných skupín a stav v súčasnom 
období (na konci obdobia pôsobenia pracovných skupín) 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V priebehu prác na jednej oblasti nastali nasledujúce okolnosti: 

1. všetci členovia sa aktívne zapájali do realizácie zadaných úloh, 

2. jeden až viacerí členovia sa aktívne zapájali do realizácie zadaných úloh, 

3. do realizácie zadaných úloh sa okrem vedúceho pracovnej skupiny nezapojil v konkrétnom 

období nikto z členov. 

V prvom prípade boli návrhy a následne námety a pripomienky kreované z viacerých pohľadov 

zapojených expertov a vedúci skupiny vyberal najvhodnejšie riešenie a finalizovaný návrh zasielal 

vedúcej Expertného tímu. Sumárne je možné konštatovať, že za celé obdobie z 20-tich 

kompetencií/gramotností/dispozícií najefektívnejšie z tohto pohľadu fungovala skupina „Ekonomická 

a finančná gramotnosť“. 

V druhom prípade sa v rámci skupiny za celé obdobie priebežne do aktivít zapájali jeden alebo viacerí 

členovia, i keď v skupine boli dlhodobo aj takí, ktorí sa do tvorby nezapojili a následne ani do 

pripomienkovania, resp. z času na čas odoslali odpoveď mailom, že s návrhom skupiny súhlasia. 

Celkovo možno konštatovať, že najaktívnejší boli členovia z nasledujúcich 10-tich oblastí (zoradené 

v nasledujúcej tabuľke abecedne vzostupne). 

 Porovnanie aktívneho zapojenia členov pracovných skupín do plnenia zadaných úloh 
v rámci TOP 10 kompetencií/gramotností/dispozícií  

Názov gramotnosti/kompetencie/dispozície 
(zoradené abecedne vzostupne) 

Priemerný počet zapájajúcich sa 
členov/Priemerný počet všetkých členov za 
sledované obdobie 

Digitálna gramotnosť 3/6 
Environmentálna gramotnosť 3/4 
Manažérske kompetencie 4/6 
Matematická gramotnosť 2/4 
Osobnostné a emocionálne kompetencie 3/6 
Sociálne kompetencie 4/7 
Talent 4/5 
Technická gramotnosť 3/6 
Telesná zdatnosť 2/4 
Tvorivosť (kreativita) 4/5 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V rámci tretej možnosti vedúci, resp. v jednom prípade člen pracovnej skupiny, zastal prácu ostatných 

členov a jej výsledky konzultoval s vedúcou Expertného tímu, resp. už od začiatku v spolupráci s ňou 

realizoval zadávané úlohy. Problematickými gramotnosťami, resp. kompetenciami boli najmä: 
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 Mediálna gramotnosť, 

 Manuálna zručnosť a  

 Podnikavosť. 

Čo sa týka podielu mužov a žien v Expertnom tíme (v oboch pracovných skupinách) - na začiatku bol 

z 35-tich členov56 20 mužov a 15 žien čo predstavuje 57% v prospech mužov – viď nasledujúci graf. 

 Percentuálny podiel mužov a žien vzhľadom na celkový počet členov oboch pracovných 
skupín v Expertnom tíme k septembru 2019  

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Ku koncu sledovaného obdobia z 30-tich členov oboch pracovných skupín išlo o 18 mužov a 12 žien, čo 

mierne ešte zvýšilo pomer v prospech mužov. 

 

 

 

 
56 ak berieme aj do úvahy 15 vedúcich pracovných skupín, ktorí okrem iného realizovali rovnaké činnosti ako 

členovia pracovných skupín 

57%

43% člen PS

členka PS
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 Percentuálny podiel mužov a žien vzhľadom na celkový počet členov oboch pracovných 
skupín v Expertnom tíme k 10.-temu marcu 2020 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Dodržiavanie termínov zadaných úloh 

Termíny zadávania úloh boli stanovované v súlade s plnením harmonogramu úloh na projekte SRI, 

v súlade s naplnením číselníkov potrebných v rámci kompetenčného modelu vzhľadom na inovovanú 

štruktúru NŠZ. Inovácie sa premietnu v rámci tvorby, revízie a dopracovania garantovaných NŠZ 

autormi a pracovnými skupinami sektorových rád. 

Dochvíľnosť odovzdávania zrealizovaných úloh bola v kompetencii vedúcich pracovných skupín, avšak 

nie vo všetkých prípadoch to bolo možné od nich vyžadovať. Jedným z dôvodov bol fakt, že niektoré 

úlohy plnili buď iba samotní vedúci, resp. absenciou výkonu vedúceho pracovnej skupiny (i keď súhlasil 

s funkciou) bolo potrebné splniť úlohu suplujúcim členom. Včasnosť samotného odovzdávania 

zrealizovaných úloh teda nebolo vhodné vyhodnotiť iba na úrovni vedúcich pracovných skupín, pretože 

dodržiavanie termínov bolo závislé nielen od vedúcich, ale aj od členov pracovných skupín.  

V nasledujúcej tabuľke je uvádzaných 10 kompetencií/gramotností/dispozícií (z 20-tich) kľúčových 

kompetencií, v rámci ktorých boli za celé sledované obdobie dodržiavané stanovené termíny. 

60%

40%
člen PS

členka PS
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 TOP 10 oblastí kompetencií/gramotností/dispozícií s  dodržaným stanoveným 
termínom spracovania 

Názov gramotnosti/kompetencie/dispozície 
(zoradené abecedne vzostupne) 
Ekonomická a finančná gramotnosť 
Environmentálna gramotnosť 
Manažérske kompetencie 
Matematická gramotnosť 
Občianske kompetencie 
Osobnostné a emocionálne kompetencie 
Sociálne kompetencie 
Talent 
Technická gramotnosť 
Telesná zdatnosť 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Časová zaneprázdnenosť, odstúpenie vedúcich, resp. dovtedy aktívnych členov pracovných skupín 

alebo zdravotné problémy boli tromi najčastejšími príčinami nedodržania stanovených termínov. 

Nakoľko však tieto boli zadávané s plánovanou toleranciou, celkovo je možné konštatovať, že nebol 

ohrozený harmonogram prác na revízii kompetenčného modelu.  

Kvalita výstupov a spolupráca s vedúcou Expertného tímu 

 

V záujme dodržiavania stanovených termínov a kvalitného splnenia úloh boli vedúci a členovia 

pracovných skupín priebežne kontaktovaní vedúcou Expertného tímu, aby ich v prípade potreby vedela 

metodicky usmerniť, resp. vyzistiť stav spracovania.  

 

Výraznejšia metodická podpora bola poskytnutá nasledujúcim oblastiam pre vedúcich/členov 

pracovných skupín: 

 Manuálna zručnosť, 

 Zdravotná gramotnosť, 

 Environmentálna gramotnosť, 

 Digitálna gramotnosť a 

 Mediálna gramotnosť. 

Celkovo je však možné konštatovať, že zadania pre každú z 20-tich oblastí boli vo finále vynikajúco 

dopracované.  
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Po zhodnotení všetkých vyššie uvedených oblastí je v nasledujúcej tabuľke  zobrazený zoznam všetkých 

oblastí kompetencií/gramotností/dispozícií za kľúčové kompetencie. Spolu ich je 20 a tabuľka 

vyhodnocuje zrealizované úlohy za celé obdobie z pohľadu 4 oblastí sumárne, a to: 

1. aktivita vedúcich jednotlivých pracovných skupín, 

2. aktivita členov jednotlivých pracovných skupín, 

3. dodržané termíny pri stanovených úlohách a  

4. prvotná forma spracovania odovzdaná ako výstup vedúcej Expertného tímu. 

 

Hodnotenie jednotlivých oblastí prebiehalo v škále od 1 – 5 bodov, pričom 1 bod predstavoval najnižší 

možný počet a 5 bodov najvyššie možné ohodnotenie. Spolu teda bolo možné získať maximálne 20 

bodov. Najvyšší počet bodov – 18 získali vďaka aktivite vedúcich a členov pracovných skupín, ktorí 

vypracovávali úlohy načas a kvalitne, nasledujúce kompetencie/gramotnosti/dispozície: 

 Tvorivosť (kreativita), 

 Manažérske kompetencie,  

 Talent, 

 Technická gramotnosť a  

 Telesná zdatnosť. 

Na druhej strane, najnižší počet bodov – 9 získali tri kompetencie/gramotnosti: 

 Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk, 

 Mediálna gramotnosť a  

 Manuálna zručnosť. 

 

V rámci oboch oblastí bol problém najmä v dodržiavaní termínov a aktivitou vedúcich a zároveň aj 

členov pracovných skupín. V jednou prípade substituoval a následne prijal post vedúceho skupiny člen 

pracovnej skupiny, v druhom prípade bolo potrebné metodické vedenie ochotného člena pracovnej 

skupiny, ktorý spracoval požadovanú úlohu. 

Náročné aktivity, ktoré boli zadané pracovných skupinách sú však v súčasnom období finálne a úspešne 

ukončené. 
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 Sumárne vyhodnotenie zrealizovaných úloh vedúcich a členov pracovných skupín Expertného tímu za celé obdobie 

Názov kompetencie/gramotnosti/dispozície 
Vedúci - 
aktivita 

Členovia - 
aktivita Dodržané termíny 

Prvotná forma 
spracovania Body spolu 

Tvorivosť (kreativita) 5 4 4 5 18 
Manažérske kompetencie 5 4 4 5 18 
Talent 5 4 4 5 18 
Technická gramotnosť 5 4 4 5 18 
Telesná zdatnosť 5 4 4 5 18 
Ekonomická a finančná gramotnosť 4 4 4 5 17 
Osobnostné a emocionálne kompetencie 4 4 4 5 17 
Sociálne kompetencie 4 4 4 5 17 
Environmentálna gramotnosť 4 4 4 4 16 
Matematická gramotnosť 4 3 4 5 16 
Občianske kompetencie 4 4 4 4 16 
Naučiť sa učiť 4 3 2 5 14 
Podnikavosť 4 2 2 5 13 
Zdravotná gramotnosť 4 3 2 4 13 
Digitálna gramotnosť 4 2 2 4 12 

Komunikačné kompetencie - materinský jazyk 2 2 1 5 10 
Myslenie 2 2 1 5 10 
Komunikačné kompetencie - cudzí jazyk 2 2 1 4 9 
Mediálna gramotnosť 1 3 1 4 9 
Manuálna zručnosť 1 3 1 4 9 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.5.2 Zmeny v odborných vedomostiach 

 

Do databázy odborných vedomostí boli vo finálnych podobách integrované sektorové a prierezové 

odborné vedomosti, pričom u všetkých prebehla kontrola jedinečnosti kódov. Celkovo možno 

konštatovať, že k 10. marcu 2020 je v databáze približne 9 300 odborných vedomostí57. 

 

V nadchádzajúcom období sa v rámci tvorby, revízie, resp. dopracovania garantovaných NŠZ 

predpokladá, že budú v rámci celej databázy odborných vedomostí: 

1. identifikované špecifické58 odborné vedomosti, a to v rámci komunikácie autorov s tajomníkmi 

a následne s metodikmi Realizačného tímu SRI, 

2. navrhnuté nové odborné vedomosti autormi, ktoré bude potrebné identifikovať a nakódovať 

a 

3. doplnené a nakódované nové odborné vedomosti metodikmi Realizačného tímu SRI 

v nadväznosti na zaznamenanie inovačných procesov a inovatívnych požiadaviek na 

zamestnania v rámci jednotlivých sektorov národného hospodárstva. 

 

Čo sa týka návrhu nových odborných vedomostí autormi nasledujúca schéma zobrazuje postupnosť 

krokov, ktoré sa odporúčajú pri doplnení nových odborných vedomostí do databázy. 

 

Schéma č. 3 Postupnosť krokov vedúcich k doplneniu nových odborných vedomostí do databázy  

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
57 spolu prierezových, sektorových a špecifických 
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Obdobné aktivity sa v priebehu realizácie projektu SRI očakávajú aj v ďalších oblastiach 

kompetenčného modelu, a to v odborných zručnostiach a v kľúčových kompetenciách (najmä v oblasti 

všeobecných kľúčových kompetencií). 

 

3.5.3 Zmeny v odborných zručnostiach 

 

3.5.3.1 Identifikácia a finalizácia súboru prierezových odborných zručností v rámci 

kompetenčného modelu SRI 

 

V sledovanom období bol v súvislosti s prácami na úprave databázy odborných zručností zrealizovaný 

výber tzv. prierezových odborných zručností. I pri nich bolo potrebné, obdobne ako u prierezových 

odborných vedomostí, zrealizovať analýzu, ktorá zhodnotila: 

1. početnosť využitia vybraných odborných zručností v rámci sektorových rád a následne 

početnosť využitia medzi konkrétnymi NŠZ vo vybranej sektorovej rade, 

2. relevantnosť formulácií vyfiltrovaných prierezových odborných zručností a  

3. zistenie potreby doplnenia nových prierezových odborných zručností. 

 

V prvej fáze bolo vyfiltrovaných 27 prierezových odborných zručností, ktoré boli následne formulačne 

zhodnotené, identifikovali sa podobné odborné zručnosti a sfinalizovaný zoznam je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke. Pri finalizácii sa brali do úvahy aj charakteristiky a popisy jednotlivých 

všeobecných a špecifických kľúčových kompetencií, aby nenastali duplicity a taktiež sa brali do úvahy 

inovatívne požiadavky na odborné zručnosti, ktoré je možné využívať naprieč národným 

hospodárstvom. 

 

Prierezové odborné zručnosti poskytujú informáciu pre autorov/členov pracovných skupín 

sektorových rád pri tvorbe, revízii, resp. dopracovaní garantovaných NŠZ o tom, že sú využívané 

viacerými sektorovými radami pri viacerých NŠZ a ich využitie je teda prierezové, pričom je 

pravdepodobné, že aj oni ho pri spracovaní konkrétnych NŠZ na rôznych kvalifikačných úrovniach 

využijú. 

 

Využívanie prierezových odborných zručností bude možné, po určitom období, vyhodnotiť 

a identifikovať také NŠZ, ktoré ich využívajú v rámci rôznych sektorových rád, čiže sú využiteľné vo 

viacerých sektoroch a vo viacerých zamestnaniach.  
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 Zoznam prierezových odborných zručností v databáze odborných zručností 
kompetenčného modelu SRI 

P. č. Názov prierezovej odbornej zručnosti 
1 odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. 

inštruktáž obsluhy 
2 poskytovanie informačného a konzultačného servisu 
3 riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod. 
4 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu 
5 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod. 
6 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní 

hospodárenia 
7 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných 

prevádzkových zariadení 
8 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou 
9 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení 
10 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod. 
11 kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok 
12 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, 

dodávateľmi a zákazníkmi 
13 sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov 

a služieb 
14 metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb 
15 kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného 

organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie 
16 sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod. 
17 určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte 
18 analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení 

na ich odstránenie 
19 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu 

a riadenie technologických procesov 
20 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a 

iných mimoriadnych udalostí 
21 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v 

organizácii 
22 vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod. 
23 orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany 
24 zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných 

predpisov organizácie 
25 dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a 

používania prostriedkov protipožiarnej ochrany 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Ako uvádza tabuľka, celkovo bolo v tomto období zadefinovaných 25 prierezových odborných 

zručností, pričom ich počet sa pravdepodobne bude ešte meniť. Bola potvrdená spojitosť a nadväznosť 

na prierezové odborné vedomosti. U niektorých prierezových odborných zručností bola priama, 



  
 

300 
 

u iných odvodená. Niektoré prierezové odborné vedomosti boli prienikom pre viaceré prierezové 

odborné zručnosti.  

 

Vzniknuté vzťahy bližšie popisuje nasledujúca schéma. V nej sú v transparentných ováloch uvedené 

aktuálne prierezové odborné vedomosti a k nim priradené súvisiace prierezové odborné zručnosti. 

Tieto sú vo farebných ováloch očíslované poradovým číslom prierezovej odbornej zručnosti 

z predchádzajúcej tabuľky s názvom: „Zoznam prierezových odborných zručností v databáze 

odborných zručností kompetenčného modelu SRI“. Primárne boli vytvárané väzby medzi takými 

vedomosťami a zručnosťami (a farebne rovnako zaznačené), ktoré spolu úzko súviseli. Ostatné 

prierezové odborné zručnosti boli nadväzujúco poprepájané s príbuznými (ináč farebnými) 

prierezovými odbornými vedomosťami.  

Zo schémy (diagramu prepojenia) je zrejmé, že najväčší počet prierezových odborných zručností bol 

spätý s prierezovou odbornou vedomosťou „zmluvy a zmluvné vzťahy“. Konkrétne išlo o 10 

prierezových odborných zručností. Tieto však boli prepojené aj na iné prierezové odborné vedomosti, 

a to i viacnásobne. Na druhej strane, existovali aj prierezové odborné vedomosti (2), ktoré boli 

priradené jedna k jednej k vybranej prierezovej odbornej zručnosti. Išlo o: „zásady etiky“ a „postupy 

tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny“.  

Celkovo možno konštatovať, že existujú úzke viacnásobné korelácie medzi prierezovými odbornými 

vedomosťami a prierezovými odbornými zručnosťami. Potvrdzuje to fakt, že analýza a identifikácia 

odborných vedomostí a  odborných zručností, ktorým bude priradený príznak „prierezová“ prebehla 

podľa stanoveného zadania. Je predpoklad, že predmetné prierezové odborné vedomosti a odborné 

zručnosti budú značne využívané pri množstve NŠZ naprieč všetkými sektorovými radami, pričom výber 

konkrétnej prierezovej odbornej vedomosti pravdepodobne podnieti výber súvzťažnej prierezovej 

odbornej zručnosti.  

Je však potrebné zdôrazniť, že počet a súvislosti jednotlivých prierezových odborných vedomostí 

a prierezových odborných zručností sa budú počas realizácie projektu NP SRI určite meniť a Realizačný 

tím SRI bude priebežne vyhodnocovať a sledovať ich vývoj.   
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Schéma č. 4 Korelácia prierezových odborných vedomostí s prierezovými odbornými zručnosťami v kompetenčnom modeli SRI 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.6 Tvorba sústavy povolaní 

 

3.6.1 Analýza ďalšieho vzdelávania so zameraním na mapovanie existujúcich 

akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania k jednotlivým sektorovým 

radám/NSŽ 

 

3.6.1.1 Ďalšie vzdelávanie v SR 

Celoživotné vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť si, rozšíriť alebo prehĺbiť získané vzdelanie, 

rekvalifikovať sa alebo uspokojiť vlastné záujmy. Vykonáva sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v 

školách, školských a mimoškolských zariadeniach. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa 

získava konkrétny stupeň vzdelania.  

Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v mimoškolských zariadeniach, t.j. inštitúciách ďalšieho 

vzdelávania a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo 

si prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť 

zapájať sa do občianskeho života v rámci spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania 

však nemožno získať stupeň vzdelania. 

 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje 

konkrétne druhy ďalšieho vzdelávania: 

 ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe59, 

 rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe60,  

 kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch61 a 

 záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie62. 

 

 
59 toto vzdelávanie vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu, resp. prehĺbeniu kvalifikácie, ktorú jedinec 

potrebuje na výkon konkrétnej odbornej činnosti 
60 toto vzdelávanie vedie k získaniu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti, a to pre jednu 

alebo viacej pracovných činností (ale v inom povolaní ako v tom, pre ktoré jedinec získal kvalifikáciu 
prostredníctvom školského vzdelávania) 

61 jedinec si ním dopĺňa, rozširuje, prehlbuje, resp. obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej 
činnosti v súlade s osobitnými predpismi 

62 týmto si jedinec uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do občianskeho života v spoločnosti a rozvíja svoju 
osobnosť 
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3.6.1.2 Akreditácia vzdelávacej inštitúcie a programu 

 

Na poskytovanie vzdelávacieho programu potrebuje mať vzdelávacia inštitúcia akreditáciu. Táto 

predstavuje tzv. štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný 

vzdelávací program na základe zákona. O akreditácii rozhoduje MŠVVŠ SR, a to na základe odporúčania 

Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie (ďalej len „akreditačná komisia“)63. 

 

Akreditácia teda predstavuje vyhodnotenie a potvrdenie: 

 obsahu a rozsahu doplnenia, obnovenia, rozšírenia alebo prehĺbenia kvalifikácie vzdelávacím 

programom uvedeným v profile absolventa a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie64, 

 zhody posudzovaného vzdelávacieho programu so zodpovedajúcim kvalifikačným štandardom 

a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie a   

 zhody posudzovaného vzdelávacieho programu so zodpovedajúcim kvalifikačným 

predpokladom a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie. 

 

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu vzdelávacej inštitúcie je: 

 predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti odborného garanta 

a lektorov, 

 predloženie dokladov o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení vzdelávacieho 

programu, 

 predloženie vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou vzdelávaciemu 

programu a 

 odporúčanie akreditačnej komisie. 

Akreditácia vzdelávacieho programu môže aj zaniknúť. Stáva sa to v prípade, ak: 

1. sa zruší vzdelávacia inštitúcia alebo zanikne predmet činnosti, ktorým je vzdelávanie, 

2. zomrie65 fyzická osoba, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu, 

3. uplynula doba platnosti66 potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu alebo 

4. neboli splnené povinnosti akreditovanej inštitúcie. 

 

 
63 je to poradný orgán, ktorého činnosť upravuje štatút 
64 aby dokázala personálne a materiálno-technicky zabezpečiť jeho poskytovanie  
65 alebo je vyhlásená za mŕtvu 
66 5 rokov 
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Na zabezpečenie fungovania inštitúcie ďalšieho vzdelávania je potrebné mať zabezpečeného 

odborného garanta a lektora v predmetnej vzdelávacej inštitúcii. Zákon definuje, že odborný garant 

musí spĺňať jednu z nižšie uvedených podmienok: 

1. vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelávacieho 

programu, najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka a najmenej 

dva roky lektorskej činnosti, 

2. vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa v inom odbore, najmenej 4 roky praxe v 

odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka a najmenej dva roky lektorskej činnosti, 

3. úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 

4 roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka a najmenej tri roky lektorskej 

činnosti, 

4. úplné stredné vzdelanie s maturitou v inom odbore, najmenej 5 rokov praxe v odbore, ktorého 

sa vzdelávací projekt týka a najmenej tri roky lektorskej činnosti, 

5. výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 5 rokov praxe v odbore, 

ktorého sa vzdelávací projekt týka a najmenej 5 rokov lektorskej činnosti alebo 

6. osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore 

vzdelávacieho programu, najmenej 5 rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka 

a najmenej 5 rokov lektorskej činnosti. 

 

Ďalšou osobou potrebnou na zabezpečenie vzdelávania je lektor. Táto osoba musí spĺňať jednu z 

nasledujúcich legislatívnych požiadaviek: 

1. vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 

dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľnú lektorskú 

spôsobilosť, 

2. vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa, najmenej 4 roky praxe v oblasti, ktorej sa 

vzdelávací projekt týka a preukázateľnú lektorskú spôsobilosť, 

3. úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 

dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľnú lektorskú 

spôsobilosť, 

4. úplné stredné vzdelanie s maturitou, najmenej 5 rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací 

projekt týka a preukázateľnú lektorskú spôsobilosť, 

5. výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 5 rokov praxe v oblasti, 

ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľnú lektorskú spôsobilosť alebo 
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6. osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore 

vzdelávacieho programu, najmenej 5 rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka 

a preukázateľnú lektorskú spôsobilosť. 

 

Profil absolventa vzdelávacieho programu musí byť popisom vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

účastník vzdelávania získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu a ktoré vytvárajú 

spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti v určitom povolaní. Akreditované programy ďalšieho 

vzdelávania nie sú vzdelávacími programami zameranými na získanie všeobecných kompetencií 

(napr. všeobecne zamerané počítačové vzdelávacie programy), resp. na získanie komunikačných a 

iných „mäkkých“ zručností, všeobecných manažérskych zručností a iné. Taktiež nie sú akreditované 

žiadne jazykové (ani odborne zamerané jazykové) vzdelávacie programy. V oblasti počítačových 

zručností akreditačná komisia akredituje iba odborne zameraný vzdelávací program. 

 

3.6.1.3 Overenie odbornej spôsobilosti 

 

Odbornú spôsobilosť uchádzača pri skúške overuje a hodnotí skúšobná komisia oprávnenej 

vzdelávacej inštitúcie, ktorú tvorí predseda a traja ďalší členovia67. Členom skúšobnej komisie je 

zástupca oprávnenej vzdelávacej inštitúcie, zástupca stavovskej organizácie alebo zástupca profesijnej 

organizácie, zástupca zamestnávateľov a zástupca príslušnej školy alebo vysokej školy, ktorý je 

odborne spôsobilý v odbore kvalifikácie. 

 

Dokladom potvrdzujúcim úspešné vykonanie skúšky je osvedčenie o úplnej kvalifikácii68, ktoré 

oprávňuje držiteľa vykonávať odborné činnosti zodpovedajúce úplnej kvalifikácii. Každý, kto neúspešne 

vykonal skúšku alebo opravnú skúšku, môže písomne požiadať MŠVVŠ SR o preskúmanie priebehu a 

výsledku skúšky alebo opravnej skúšky do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej 

výsledku.  

  

 
67 vymenovaní sú štatutárnym orgánom oprávnenej vzdelávacej inštitúcie 
68 táto je verejnou listinou 
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3.6.1.4 Realizácia prác na analýze ďalšieho vzdelávania so zameraním na mapovanie 

existujúcich akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania k jednotlivým 

sektorovým radám/NŠZ 

 

Z Informačného systému ďalšieho vzdelávania (ďalej len „ISDV“) sa exportovalo do formátu Excel 

1 535 jedinečných programov ďalšieho vzdelávania, ktoré poskytuje spolu 451 vzdelávacích 

inštitúcií. Tieto sa členia na nasledujúce typy:  

 386 akreditovaných vzdelávacích inštitúcií, 

 55 stredných škôl a 

 10 vysokých škôl. 

 

ISDV ponúka dáta o jednotlivých programoch v nasledovnej štruktúre: poradie, ID inštitúcie, ID 

programu, ID modulu, typ inštitúcie, inštitúcia, program, modul, číslo potvrdenia, dátum akreditácie, 

typ kurzu, rozsah, cieľová skupina, profil absolventa a link. V nasledujúcej tabuľke je zverejnený príklad 

akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania. 
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 Príklad akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania z ISDV 

Poradie 
ID 

inštitúcie 

ID 

programu 

ID 

modulu 

Typ 

inštitúcie 
Inštitúcia Program Modul Číslo potvrdenia 

Dátum 

akreditácie 

2 10897 16469 38927 AVI 
Gemerské osvetové 

stredisko 

Tradičné ľudové 

remeslá 
Paličkovanie 2100/2019/69/1 3.7.2019 

 

Typ 

kurzu 
Rozsah Cieľová skupina Profil absolventa Link 

M 108.0 

Osoby so záujmom o 

odborné vedomosti a 

zručnosti potrebné na výkon 

ľudových remesiel. 

Absolvent modulu získa vedomosti o histórii, výskyte a využití 

paličkovanej čipky v Gemeri a na Slovensku. Vie rozlíšiť základné 

charakteristické prvky čipiek, pozná odlišnosti čipiek vo väzbách, 

motívoch a vzoroch. Ovláda technologické postupy výroby 

pásikovej čipky, mnohopárovej a gemerskej čipky. Pozná využitie 

paličkovanej čipky v minulosti a  možnosti ich uplatnenia v 

súčasnosti. Vie použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky na 

jednotlivé typy čipiek. Je schopný uplatniť sa ako výrobca v oblasti 

ľudovej umeleckej výroby a remesiel v čipkárskom odvetví. 

http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.a

spx?moduleId=38927 

Zdroj: ISDV 
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3.6.1.5 Časová náročnosť vybraných akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania 

Z nasledujúcich troch tabuliek možno sledovať rozdielny časový rozsah rovnako zameraných 

programov ďalšieho vzdelávania. V prípade „Autoopravára – mechanika“ je rozdiel medzi najvyšším 

a najnižším časovým rozsahom až 150 hodín. V ďalšom prípade akreditovaných programov ďalšieho 

vzdelávania „Interiérový dizajn“ rozdiel predstavuje až 200 hodín. Vzdelávací program „Podnikanie 

v poľnohospodárstve“ je poskytovaný len dvoma inštitúciami, tzn., že v rámci poskytovania existuje 

iba malá konkurencia. Časový rozsah je však taktiež rozdielny, a to v rozsahu 40 hodín. Nasledujúce 

tabuľky zobrazujú rozdiely časového rozsahu vybraných vzdelávacích akreditovaných programov. 

 Časový rozsah akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania „Autoopravár – 
mechanik“ 

Typ inštitúcie Vzdelávací program Časový rozsah 
stredná škola Autoopravár - mechanik 500 hodín 
stredná škola Autoopravár - mechanik 500 hodín 
stredná škola Autoopravár - mechanik 430 hodín 
stredná škola Autoopravár - mechanik 420 hodín 
stredná škola Autoopravár - mechanik 360 hodín 
stredná škola Autoopravár - mechanik 350 hodín 
akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Autoopravár - mechanik 350 hodín 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISDV 
 

 Časový rozsah akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania „Interiérový dizajn“ 
Typ inštitúcie Vzdelávací program Časový rozsah 

akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Interiérový dizajn 360 hodín 
akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Interiérový dizajn 283 hodín 
akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Interiérový dizajn 160 hodín 
akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Interiérový dizajn 160 hodín 
akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Interiérový dizajn 160 hodín 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISDV 
 

 Časový rozsah akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania „Podnikanie 
v poľnohospodárstve“ 

Typ inštitúcie Vzdelávací program Časový rozsah 

akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Podnikanie v poľnohospodárstve 170 hodín 

akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Podnikanie v poľnohospodárstve 130 hodín 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISDV 
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V sledovanom období bola členmi Realizačného tímu SRI sfinalizovaná kvantifikácia vzájomných 

vzťahov medzi akreditovanými programami ďalšieho vzdelávania a NŠZ/sektorovými radami. Z 

analýzy, ktorá bola vykonaná je možné konštatovať, nasledujúce skutočnosti: 

1. 31 akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania nebolo možné priradiť k jednotlivým NŠZ 

(napr.: Tradičné ľudové remeslá, Bezpečnosť a obrana štátu či Čuchový špecialista).  

2. Z vyššie uvedených 31 programov sa celkovo 29 akreditovaných programov ďalšieho 

vzdelávania nepodarilo priradiť ani k jednej sektorovej rade (napr. Zavádzanie otvoreného 

prístupu do praxe, Predchádzanie homofóbii a transfóbii, Poslanie, štruktúra a funkcie politík 

Európskej únie či Bezpečnosť a ochrana zdravia detí na detských ihriskách).  

3. Až 19,6 % akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania sa priradilo k Sektorovej rade pre 

remeslá a osobné služby.  

4. K Sektorovej rade pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovných ruch bolo priradených 

12,8 % akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania.  

5. K Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo bolo priradených 11,2 % 

akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania.  

6. Najmenej vzdelávacích programov bolo priradených k Sektorovej rade pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu - len 0,1 %. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli 

pridelené jednotlivým sektorovým radám z aktuálnej databázy ISDV69 a ich podiel. Zoradené sú 

zostupne, podľa najvyššieho podielu.  

 Počet akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania z ISDV priradených 
k jednotlivým sektorovým radám 

Názov sektorovej rady 

Počet 
priradených 
vzdelávacích 
programov 

Percentuálny 
podiel 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 301 19,6% 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 196 12,8% 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 172 11,2% 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 144 9,4% 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 136 8,9% 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 76 5,0% 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 65 4,2% 
Sektorová rada pre potravinárstvo 55 3,6% 
Sektorová rada pre elektrotechniku 54 3,5% 
Sektorová rada pre verejné služby a správu 45 2,9% 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 42 2,7% 

 
69 databáza bola poskytnutá k 16. decembru 2019 preto informácie z nej sú aktuálne k tomuto dátumu 
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Názov sektorovej rady 

Počet 
priradených 
vzdelávacích 
programov 

Percentuálny 
podiel 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 39 2,5% 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 32 2,1% 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 26 1,7% 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 25 1,6% 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 24 1,6% 
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 19 1,2% 
sektorová rada pre chémiu a farmáciu 16 1,0% 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 13 0,8% 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 9 0,6% 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 8 0,5% 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 4 0,3% 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 3 0,2% 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 1 0,1% 
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 0,1% 
Nepriradené 29 
Spolu 1 535 

Zdroj: vlastné spracovanie z ISDV 
Poznámka: Priradenie vzdelávacích programov k jednotlivým sektorovým radám prebiehalo na základe 
garantovaných NŠZ, ktoré v čase spracovania mali sektorové rady pod svojou garanciou (t.j. k 25. januáru 2020) 

K väčšine NŠZ v súčasnosti neexistuje žiaden akreditovaný program ďalšieho vzdelávania, ktorý by 

ponúkali vzdelávacie inštitúcie. Najviac vzdelávacích programov bolo priradených k NŠZ Špecialista 

účtovník, s podielom 5,6 %. Významný podiel mali aj nasledovné NŠZ: Obrábač kovov - s podielom 4,0 

%, Kozmetik - s podielom 3,8 %, Kaderník - s podielom 3,5 %, Kuchár (okrem šéfkuchára) - s podielom 

3,3 %, Manikér - s podielom 3,1 % a Lektor odbornej prípravy na povolanie - s podielom 2,9 %. Až 116 

(7,6 %) NŠZ boli priradených len k jednému vzdelávaciemu programu a 59 (3,8 %) NŠZ bolo priradených 

k dvom vzdelávacím programom.  

 NŠZ priradené k jednotlivým akreditovaným programom ďalšieho vzdelávania 
z aktuálnej databázy ISDV 

Názov NŠZ Počet NŠZ 

Špecialista účtovník 86 
Obrábač kovov 61 
Kozmetik 58 
Kaderník 53 
Kuchár (okrem šéfkuchára) 51 
Manikér 47 
Lektor odbornej prípravy na povolanie 45 
Čašník, servírka 39 
Murár 33 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Pedikér 32 
Vizážista, kolorista 29 
Cukrár 25 
Pomocný pracovník na stavbe budov 21 
Mediátor 20 
Predavač s inkasom v obchodnej prevádzke 19 
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu) 19 
Farmár v zmiešanom hospodárstve 17 
Inštalatér 16 
Stolár, výrobca nábytku 16 
Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení 14 
Strojný zámočník 14 
Automechanik osobných motorových vozidiel 13 
Barman 13 
Elektromechanik (okrem banského) 13 
Programátor CNC strojov 13 
Technik chemik 13 
Masér (okrem maséra v zdravotníctve) 12 
Hlavný projektový manažér 11 
Mechatronik 11 
Pekár 11 
Tlmočník cudzích jazykov 11 
Včelár 11 
Interiérový dizajnér 10 
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 10 
Montér suchých stavieb 10 
Someliér 10 
Šička odevnej a technickej konfekcie 10 
Záhradník a pestovateľ kvetov, florista 10 
Barista 9 
Poradenský psychológ 9 
Tesár 9 
Krajčír (okrem umeleckého) 8 
Nástrojár 8 
Skladový majster (vedúci skladu) 8 
Správca bytových domov 8 
Špecialista ochrany prírody 8 
Autoelektrikár 7 
Autolakovník 7 
Marketingový špecialista 7 
Organizátor pohrebov 7 
Predavač a aranžér kvetov s inkasom 7 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) 7 
Strojársky technik automatizácie 7 
Systémový programátor 7 
Špecialista elektrotechnik technológ 7 
Špecialista riadenia systému kvality 7 
Web dizajnér 7 
Strechár 6 
Špecialista, odborný lesný hospodár 6 
Umelecký kováč 6 
IKT architekt, projektant 5 
Kachliar 5 
Maliar 5 
Nastavovač CNC strojov 5 
Pomocný pracovník v lesníctve 5 
Pracovník v sklade (skladník) 5 
Stavebný a prevádzkový elektrikár 5 
Špecialista v oblasti vnútorného auditu 5 
Technický špecialista v logistike 5 
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii 5 
Autokarosár 4 
Dezinfektor (likvidátor chorôb) 4 
Grafický dizajnér (grafik) 4 
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 4 
Manželský a rodinný poradca 4 
Mäsiar, údenár 4 
Operátor tkacieho stroja (tkáč) 4 
Pomocný pracovník vo vodárenstve 4 
Realitný maklér 4 
Správca siete 4 
Stavebný klampiar 4 
Stavebný rozpočtár, kalkulant 4 
Špecialista podnikový ekonóm 4 
Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky 4 
Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo 4 
Tetovač tela 4 
Umelecký keramikár, hrnčiar 4 
Umelecký stolár, drevomodelár 4 
Vizuálny umelec - fotograf 4 
Čalúnnik (okrem umeleckého) 3 
Daňový špecialista 3 
Hlavný kontrolór obce, samosprávneho kraja 3 
Kominár 3 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Komunitný pracovník 3 
Kouč 3 
Nastavovač priemyselných robotov 3 
Odborný administratívny asistent 3 
Pomocník v kuchyni 3 
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe 3 
Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií 3 
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku 3 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) 3 
Ručný priemyselný kováč 3 
Správca databáz 3 
Správca informačného systému 3 
Stavbyvedúci 3 
Strojársky špecialista konštruktér, projektant 3 
Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe 3 
Špecialista ľudských zdrojov (generalista) 3 
Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu 3 
Špecialista pre odpadové hospodárstvo 3 
Technik metrológ 3 
Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe 3 
Zlatník, klenotník 3 
Audítor 2 
Betonár 2 
Degustátor potravín a nápojov 2 
Dekoratér skla 2 
Diplomat, konzul 2 
Dokladač tovaru 2 
Elektrotechnik automatizovanej výroby 2 
Fotoreportér 2 
Grafik prípravy tlače 2 
Hlasový, dátový a sieťový špecialista 2 
Chovateľ ošípaných 2 
Izolatér 2 
Kariérový poradca 2 
Knihovník 2 
Košikár 2 
Krajinný ekológ, geoekológ 2 
Kvalitár potravín a nápojov 2 
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe 2 
Mechanik pneuservisu 2 
Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve 2 
Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov 2 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie 2 
Obchodník v malom obchode, butiku 2 
Odborný pracovník krízových intervencií 2 
Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti a 
v teréne 2 
Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov 2 
Ovocinár 2 
PLC programátor 2 
Podlahár 2 
Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe 2 
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 2 
Pracovník krematória 2 
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 2 
Pracovník správy registratúry 2 
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve 2 
Prekladateľ cudzích jazykov 2 
Projektant multimediálnych systémov 2 
Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti 2 
Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) 2 
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov 2 
Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky 2 
Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov 2 
Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik 2 
Sociálny pracovník 2 
Sociológ 2 
Špecialista optimalizácie procesov 2 
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 2 
Špecialista v oblasti počítačových sietí 2 
Špecialista v oblasti reklamy a propagácie 2 
Špecialista v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti 2 
Špecialista v rastlinnej výrobe 2 
Údržbár 2 
Umelecký reštaurátor 2 
Upratovačka 2 
Úradný veterinárny asistent 2 
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov 2 
Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín 2 
Zvárač kovov 2 
Zváračský technológ 2 
Administratívny pracovník v poisťovníctve 1 
Aplikačný programátor 1 
Aranžér, dekoratér 1 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 1 
Autorizovaný krajinný architekt 1 
Brusič skla 1 
Colný deklarant 1 
Čipkár 1 
Doručovateľ zásielok, poštár 1 
Elektrotechnik podpory inžinieringu 1 
Farmakológ, toxikológ 1 
Farmár v rastlinnej výrobe 1 
Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) 1 
Geograf 1 
Chovateľ a cvičiteľ psov 1 
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve 1 
Kamenár 1 
Klinický psychológ 1 
Koordinátor dobrovoľníkov 1 
Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov 1 
Laborant biochemik 1 
Lahôdkar 1 
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov 1 
Lektor ďalšieho vzdelávania 1 
Lektor v oblasti bezpečnostných služieb 1 
Liehovarník 1 
Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe 1 
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe 1 
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe 1 
Majster v stavebníctve 1 
Medovnikár 1 
Mechanik, opravár elektronických zariadení 1 
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 1 
Meteorológ klimatológ 1 
Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení 1 
Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie 1 
Múzejný, galerijný pedagóg 1 
Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja 1 
Návrhár odevov 1 
Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia 1 
Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti 1 
Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva 1 
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry 1 
Omietkar 1 
Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva 1 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Operátor stroja na pletenie (pletiar) 1 
Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 1 
Operátor zariadenia v biochemickej výrobe 1 
Operátor zvárania 1 
Ošetrovateľ koní a jazdec 1 
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 1 
Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe 1 
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe 1 
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry 1 
Pracovník technickej údržby tunela 1 
Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe 1 
Prevádzkový zámočník (údržbár) 1 
Priemyselný dizajnér produktov 1 
Projektový špecialista (projektový manažér) 1 
Psovod väzenskej služby 1 
Psychiater 1 
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania 1 
Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra 1 
Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe 1 
Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe 1 
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a 
telekomunikáciách 1 
Rytec kovu (gravírovanie) 1 
Sklár 1 
Sladovník a pivovarník 1 
Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov 1 
Spracovateľ obilia (mlynár) 1 
Stavbyvedúci pre dopravné stavby 1 
Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 1 
Stavbyvedúci pre vodné stavby 1 
Stavebný projektant 1 
Stavebný sklenár 1 
Stavebný stolár 1 
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji 1 
Súdny tajomník 1 
Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe 1 
Špecialista (manažér) kontroly verejného obstarávania 1 
Špecialista (manažér) posudzovania projektov fondov EÚ 1 
Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 1 
Špecialista bezpečnosti IKT 1 
Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni 1 
Špecialista geografického informačného systému 1 
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Názov NŠZ Počet NŠZ 

Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ 1 
Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve 1 
Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí 1 
Špecialista procesu verejného obstarávania 1 
Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci 1 
Špecialista v oblasti autorského práva 1 
Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva 1 
Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia 1 
Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín 1 
Špecialista výkonu obchodných opatrení 1 
Tanečný majster (okrem baletu) 1 
Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave 1 
Technik alternatívnych zdrojov energie 1 
Technik cestnej dopravy 1 
Technik energetických zariadení budov 1 
Technik prevádzky informačných technológií 1 
Technik prevádzky vodovodov 1 
Technik v logistike a poštových službách 1 
Technik v odevnej a textilnej výrobe 1 
Umelecký drotár 1 
Umelecký krajčír 1 
Umelecký rezbár 1 
Vedúci recepcie 1 
Vedúci strediska v poľnohospodárstve 1 
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu 1 
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre 1 
Vŕtač 1 
Výrobca kraslíc 1 
Vyšívačka 1 
Vývojár web stránok, internetu, intranetu 1 
Nezatriediteľné 31 
Celkový súčet 1 535 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISDV 
Poznámka: Priradenie vzdelávacích programov k jednotlivým NŠZ prebiehalo na základe aktuálneho stavu 
garantovaných NŠZ v rámci sektorových rád (t.j. k 25. januáru 2020). Nie sú v nich zahrnuté nasledujúce prípadné 
zrušenia garancie NŠZ, premenovávania názvov NŠZ, resp. zlučovania viacerých NŠZ do jedného. 
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V tabuľkách č. 27 a č. 28 nie je zohľadnené ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa zákona 

č. 578/2004 Z. z. (t. j. akreditované špecializačné študijné programy pre jednotlivé špecializačné odbory 

v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.). Realizačný tím SRI v ďalších etapách projektu bude 

analyzovať aj ostatných poskytovateľov ďalšieho vzdelávania, ktorí nespadajú pod evidenciu v ISDV. 

Akreditované programy ďalšieho vzdelávania ako súčasť ponuky celoživotného vzdelávania budú 

jednou z oblastí, ktoré bude hodnotiť sektorová rada, pričom sledovať sa bude ich využitie 

a relevantnosť za celý sektor, nie pre jednotlivé garantované NŠZ. Hodnotenie bude prebiehať podľa 

stanovenej metodiky, ktorú vytvorí Realizačný tím SRI v nasledujúcom období.  

Výsledkom bude rating top 10/5/1 poskytovateľov celoživotného vzdelávania, pričom jednou zo 

súčastí bude aj informácia o top inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré ponúkajú najrelevantnejšie 

akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, záujmové vzdelávanie, alebo aj rekvalifikácie 

pre daný sektor. Rating poskytne správu o tom, ktoré akreditované vzdelávacie programy ďalšieho 

vzdelávania najvhodnejšie (v rámci sektora) umožnia získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, či si ju 

doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť (oproti získanému formálnemu vzdelávaniu).   

Hodnotenie bude prebiehať po analýze poskytnutej najaktuálnejšej databázy, v sledovanom období, 

a zverejní aj informácie o nevyužitých akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania (v súvislosti so 

sektormi). Pravdepodobne bude sledovaný aj ponúkaný časový rozsah akreditovaných programov 

ďalšieho vzdelávania. 
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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 

štatistických klasifikácií a v rámci budovania informačného systému. Zámerne sú tieto dve oblasti 

zlúčené v rámci jednej aktivity. Práve optimálne nasadenie týchto systémových nástrojov je 

významným predpokladom na optimálne fungovanie informačného systému nielen vo vzťahu k tvorbe 

a revízii NŠZ, ale aj v iných 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.4 

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 II. cyklus), 

 analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Tvorba sektorových stratégií (III. až V. cyklus), 

- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán a zobrazenie), 

- modul Prepojenie na kompetenčný modul, 

 implementácia a testovanie modulov v testovacom prostredí: 

- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán a zobrazenie), 

 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. 5, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované 

nasledovné činnosti:  

 aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,  

 analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Tvorba a revízia NŠZ (tvorba), 

- návrh nového dizajnu verejnej časti, 

 implementácia riešenia do produkčného prostredia IS NSP/SRI:  

- modul Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus), 

 implementácia a testovanie modulov v testovacom prostredí: 

- modul Tvorba a revízia NŠZ (tvorba), 

 tvorba a úpravy dátového modelu. 

Uvedené návrhy nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese vývoja 

projektu. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú z optimalizácie a spätných väzieb od 

projektového tímu počas testovania. Zmeny budú zapracované do návrhov, zmenené a doplnené 
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návrhy budú zapracované do nasledujúcich správ, resp. ako menšie zmeny budú popísané v manuáloch 

k nasadeným verziám do produkčného prostredia.  

Na popis požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon pracovných činností na pracovných 

miestach sa využívajú rôzne sociálne aj ekonomické klasifikácie a číselníky, ktoré tvoria základ 

jednotného, porovnateľného, hodnoverného postupu vo všetkých sektorových radách v rámci 

systémového riešenia NSP. Klasifikácia SK ISCO-08 je neoddeliteľnou súčasťou NSP. Prax ukázala, že 

experti sektorových rád dokážu najlepšie a najcitlivejšie posúdiť štruktúru zamestnaní v príslušnom 

sektore a vhodným, metodicky usmerneným, vedením upraviť zoznam zamestnaní, aby reflektoval 

aktuálnu situáciu na trhu práce.   

Realizačný tím SRI sa v tejto fáze popísanej v Priebežnej správe č. 5 sústredil na aktivity smerujúce 

k vydaniu aktualizovanej verzie SK ISCO-08. Aktivity možno rozdeliť do týchto celkov:  

 organizácia rokovania Hodnotiacej komisie na aktualizáciu SK ISCO-08 (ďalej len „Hodnotiaca 

komisia“) a príprava dokumentov potrebných na jej činnosť,  

 vypracovanie a schválenie princípov aktualizácie SK ISCO-08, 

 systematické prijímanie, posudzovanie pripomienok, účasť na rokovaniach sektorových rád 

a vypracúvanie argumentácií na podporu metodicky správneho vyriešenia pripomienok,  

 audit priraďovania kódov klasifikácie SK ISCO-08 v štátnej a verejnej službe.  

Vyššie vymenované pracovné oblasti sú popísané v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej 

správy č.5. Nadväzujú na odborné práce, ktoré sa realizovali v predchádzajúcom období popísanom 

v Úvodnej správe a v Priebežnej správe č. 1 až č. 4. Z predchádzajúcich realizačných fáz možno za 

kľúčové označiť  spracovanie  celostného  a hĺbkového procesu aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08, na 

podklade ktorého sa aj v aktuálnej realizačnej fáze uskutočňovali odborné práce. V oblasti 

klasifikovania zamestnaní sa tiež zabezpečila komparácia medzinárodných prístupov a prvkov dobrej 

praxe v 13 krajinách, na podklade ktorej Realizačný tím SRI získal poznatky, ktoré sa aplikujú, resp. sa 

budú aplikovať nielen v rámci aktualizácie, ale aj pri jej používaní. Pozornosť nebola venovaná   len 

zahraničiu, v ďalšej aktivite sa Realizačný tím SRI zameral na potreby a požiadavky používateľov 

klasifikácie SK ISCO-08 a získal mnohé postrehy na optimalizáciu používania tejto klasifikácie 

v národných podmienkach. S aktualizáciou klasifikácie SK ISCO-08 súviseli aj odborné práce 

zabezpečené v predchádzajúcej realizačnej fáze, a to analýza informačných zdrojov – ISTP, HISCO 

a ISCP, resp. príprava metodického postupu revízie zoznamu NŠZ pre členov sektorových rád.  
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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 šiesteho 

zmluvného obdobia. Jednotlivé  zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na jednotlivých úlohách 

projektu a aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších 

menších chýb) sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako 

administrácia verejnej časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie. 

4.1.1 Sekcia SRI Novinky 

V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o tretích rokovaniach sektorových rád a články 

z konferencií, ktorých sa zúčastnili členovia Realizačného tímu SRI. Zoznam pridaných článkov: 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu sa nieslo v znamení opatrení v 

oblasti vzdelávania, 

 V sektore stavebníctva, geodézie a kartografie finišujú s tvorbou stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

 Sektorová rada je aktívna aj mimo oficiálnych zasadnutí, 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, 

 3. ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní „Zručnosti do neznámej budúcnosti“, 

 Od trendov vývoja sektora ku strategickým opatreniam v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v 

sektore kultúry a kreatívneho priemyslu, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

 Pokračujeme!, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, 

 V sektore dopravy, logistiky a poštových služieb vedia, čo zmeniť vo vzdelávacom systéme, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály., 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku, 

 Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, 
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 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

 3. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

 Tretie rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

 The 7th bi-annual European Automotive Forum. 

Jednotlivé články sú zobrazené v prílohe č. 28, uvádza sa kompletný text článku aj s obrázkami 

a odkazom na článok. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších 

etáp projektu. 

4.1.2 Sekcia Sektorové rady 

Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia 

jednotlivých úloh v danej sektorovej rade. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných 

stránkach sektorových rád v sledovanom období. V tejto etape projektu pribudla aktualizácia zoznamu 

garantovaných NŠZ, vzhľadom na prebiehajúce činnosti jednotlivých sektorových rád. 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 záver zoznam 
členov 

garantované 
NŠZ 

1 
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

1 1 1 1 úpravy úpravy 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 1 1 1   úpravy 

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1 úpravy úpravy 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 1 1 1 úpravy úpravy 

5 
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

1 1 1 1     

6 
pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

1 1 1 1     

7 pre chémiu a farmáciu 1 1 1 1 úpravy úpravy 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 1 1 1     

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

1 1 1 1 úpravy   

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 1       úpravy úpravy 

11 pre elektrotechniku 1 1 1 1 úpravy   

12 pre energetiku, plyn, elektrinu         úpravy   

13 pre vodu, odpad a životné prostredie 1 1 1 1 úpravy úpravy 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 1 1 1 1 úpravy   

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

1 1 1 1 úpravy úpravy 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1 úpravy   
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P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia záver 
zoznam 
členov 

garantované 
NŠZ 

17 
pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

            

18 
pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

1 1 1 1 úpravy   

19 pre kultúru a vydavateľstvo 1 1 1 1 úpravy úpravy 

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport 2 1 1 1 úpravy úpravy 

21 pre verejné služby a správu 1 1 1 1 úpravy úpravy 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment 1 1 1 1   úpravy 

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 1 1 1 1 úpravy úpravy 

24 pre remeslá a osobné služby 1 1 1  1 úpravy úpravy 

98 Riadiaci výbor SRI             

99 
Aliancia sektorových rád - Konferencia 
MPSVaR 

            

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 a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. Sektorová rada pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a Riadiaci výbor SRI aj  

Aliancia sektorových rád nemali v sledovanom období rokovanie. Zverejnenie dokumentov a článkov 

pre tieto časti bude uskutočnené v nasledujúcom období. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh 

a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli 

IS NSP/SRI.  

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Konkrétne zmeny 

a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach 

v informácii tajomníkov sektorových rád. Celkovo bolo zverejnených 728 pozícií v zoznamoch členov 

sektorových rád, ktoré sú obsadené 613 fyzickými osobami.  

4.1.2.2 Dokumenty na stiahnutie 

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č.5 prebiehali tretie rokovania sektorových 

rád. Po ukončení rokovania sektorových rád boli zverejnené dokumenty v časti sektorové rady, záložka 

Dokumenty na stiahnutie: 
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 pozvánka na 3. rokovanie sektorovej rady daného sektora, 

 prezentácia z 3. rokovania sektorovej rady daného sektora, 

 závery z 3. 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. 29 

Prehľad zverejnených informácii 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 bol do produkčného prostredia nasadený modul: 

 modul Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus), 

Manuál pre používateľov na túto časť je v procese tvorby, po dokončení bude priložený ku správe ako 

samostatná príloha. V manuáli budú popísané a zobrazené všetky časti a funkcionality tak, ako bol 

nasadený do produkčného prostredia. 

Vzhľadom na rozsah pripravovaných modulov, neboli ukončené všetky testy a úpravy na úspešné 

nasadenie do produkcie a na moduloch sa ďalej pracuje. Momentálne rozpracovaný modul je: 

 modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba, porovnávanie). 

Jednotlivé časti modulu sú v rôznych fázach procesu testovania, zapracovávania pripomienok 

a optimalizácie výsledkov testovania. Po ukončení testovania bude modul ako celok nasadený do 

produkčného prostredia. V procese prípravy je rozpracovaných viacero častí a modulov, ktoré budú 

popísané v nasledujúcich etapách projektu.  
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4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 709 používateľských účtov, z toho 609 

zaregistrovaných používateľov a 100 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému.   

Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a 

vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Pre jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje 

o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok na jednu reláciu je za 

sledované obdobie 15,19 a priemerné trvanie jednej relácie je 9 minút 35 sekúnd. Počas sledovaného 

obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

 január – 28 210 zobrazení, 

 február – 34 644 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo spolu 62 854 zobrazení stránok v privátnej zóne.  

Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

 január – 15 195 zobrazení, 

 február – 17 369 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 32 591 zobrazení stránok vo verejnej zóne.  

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 január - február 
2020 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. Stratégie 19009 43,74% 
2. NSP/SRI 3943 9,07% 
3. Správa výkazov 3908 8,99% 
4. Domov 2699 6,21% 
5. Správa používateľov 2690 6,19% 
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Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

6. Vykázané záznamy 2510 5,78% 
7. Záznamy za mesiac 1.2020 1543 3,55% 
8. Strategické dokumenty 1541 3,55% 
9. Záznamy za mesiac 2.2020 1029 2,37% 
10. Záznamy za mesiac 12.2019 898 2,07% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI v období január a február 
2020 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Január Február 
Stratégie 8835 10174 19009 
NSP/SRI 1784 2159 3943 
Správa výkazov 2000 1908 3908 
Domov 1220 1479 2699 
Správa používateľov 1123 1567 2690 
Vykázané záznamy 1136 1374 2510 
Záznamy za mesiac 1.2020 491 1052 1543 
Strategické dokumenty 750 791 1541 
Záznamy za mesiac 2.2020   1029 1029 
Záznamy za mesiac 12.2019 898   898 
Upraviť záznam 359 479 838 
Celkový súčet 18596 22012 40608 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Porovnaním prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov 

január a február 2020 možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. V auguste a septembri 

minulého roka dominovala sumarizácia strategických dokumentov na prípravu stratégie, v októbri už 

prevzali prvenstvo činnosti na tvorbe stratégií. Činnosti na tvorbe stratégií si prvenstvo udržali počas 

predchádzajúceho aj aktuálneho sledovaného obdobia. V prehľadoch je významné aj postavenie časti 

modulu výkazníctvo, kde sa vo februári ukazuje nový trend vykazovania už v priebehu aktuálneho 

mesiaca. 
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 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie január - február 
2020 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. SRI - Karta zamestnania 11535 35,39% 
2. SRI - Register zamestnaní 6897 21,16% 
3. SRI - Index 3636 11,16% 
4. SRI - Výsledky vyhľadávania 3344 10,26% 
5. SRI - Sektorová rada 2340 7,18% 
6. SRI - Sektorové rady 1967 6,04% 
7. SRI - Register kompetencií 504 1,55% 
8. SRI - Novinky 442 1,36% 
9. SRI - Informácie o projekte 428 1,31% 
10. SRI - NSP Novinky 188 0,58% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
 

 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI v období január a február 2020 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Január Február 
SRI - Karta zamestnania 5833 5702 11535 
SRI - Register zamestnaní 3019 3878 6897 
SRI – Index 1661 1975 3636 
SRI - Výsledky vyhľadávania 1506 1838 3344 
SRI - Sektorová rada 1014 1326 2340 
SRI - Sektorové rady 768 1199 1967 
SRI - Register kompetencií 253 251 504 
SRI - Novinky 156 286 442 
SRI - Informácie o projekte 239 189 428 
SRI - NSP Novinky   188 188 
SRI - Kontakt 160   160 
Celkový súčet 14609 16832 31441 

 Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V mesiaci január sa návštevnosť stránky vrátila na úroveň novembra a vo februári bola úroveň 

návštevnosti v štandardných číslach. Za zmienku stojí trend záujmu o informácie na stránkach novinky, 

nielen z úvodnej stránky, ale aj v archíve noviniek. 

4.2.2 Manuál pre používateľov 

Po ukončení a nasadení modulu Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus), je používateľský manuál 

pre používateľov IS NSP/SRI popisujúci jednotlivé kroky, údaje a časti modulu v procese prípravy 
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a zverejnený bude v ďalšom sledovanom období. V tomto sledovanom období boli pridané do IS 

SRI/NSP tri manuály dostupné v privátnej časti systému v menu Manuály: 

 tvorba sektorových stratégií - metodický manuál na vypracovanie sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov, 

 tvorba sektorových stratégií - metodické usmernenie k III. a IV. cyklu sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov, 

 tvorba sektorových stratégií - manuál na prácu s IS NSP/SRI Tvorba sektorových stratégií (I. a II. 

cyklus). 

Na webe boli manuály pridané ako samostatné ucelené celky na jednoduchšie vyhľadávanie 

používateľmi v privátnej zóne. Tieto celky by mali odrážať jednotlivé položky v menu privátnej zóny 

a metodické usmernenia úloh.  

Manuály sú dostupné na odkaze  https://sri.sk/manuals. Tento odkaz je súčasťou registračného e-

mailu a používatelia majú v privátnej časti dostupný odkaz v menu na stránku manuálov.  

4.3 Analýza a návrh riešenia Tvorba a revízia národných štandardov 

zamestnaní 

V tejto kapitole je uvedený popis prípravy návrhu modulu Tvorba a revízia NŠZ časť tvorba. 

V nasledujúcej správe bude doplnená časť Porovnávanie, nástroj na zjednodušenie revízie NŠZ 

z pohľadu revízie kompetenčného modelu. V prvej časti kapitoly sú popísané zmeny v oprávneniach 

pre používateľov na prácu s modulom Tvorba a revízia NŠZ. V druhej časti kapitoly sú popísané zmeny 

návrhu častí Plán a Zobrazenie, ktoré nastali po odovzdaní Priebežnej správy č. 4 a vyplynuli z potrieb 

projektu a optimalizácie po nasadení do testovacieho prostredia. Nasleduje návrh časti Tvorba, ktorý 

je pokračovaním návrhu modulu Tvorba a revízia NŠZ popísaného v Priebežnej správe č. 4., kde boli 

popísané prvé dve časti modulu Plán a Zobrazenie.  

4.3.1 Procesy tvorby a revízie NŠZ 

Vzhľadom na dostupnosť NŠZ v časti porovnanie boli odsúhlasené zmeny oprávnení pre jednotlivé role, 

zmeny sú vyznačené v tabuľkách žltou farbou. Do oprávnení všetkých rolí bola zapracovaná možnosť 

zobrazenia NŠZ v stave: 
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 zverejnené, 

 zverejnené v IS NSP.  

Táto zmena zabezpečí dostupnosť zobrazenia zverejnených NŠZ pre všetkých registrovaných 

používateľov aj v privátnej časti. 

Zároveň boli rozšírené oprávnenia pre členov sektorovej rady a členov pracovnej skupiny zobraziť si 

NŠZ priradené k ich sektorovej rade aj v stavoch: 

 schválené SR, 

 schvaľovanie alianciou.  

Táto zmena zabezpečí možnosť porovnávať NŠZ v týchto stavoch v nástroji na porovnávanie 

priradených špecifických kľúčových kompetencií, odborných vedomostí a odborných zručností.  

 Oprávnenia k stavom NŠZ 1/3 

Stav NŠZ 
Autor Člen sektorovej rady 

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 

Rozpracované 1   1       
Pripomienkovanie PS 1           
Zapracovanie pripomienok PS 1   1       
Pripomienkovanie 1     1 1   
Zapracovanie pripomienok 1   1       
Dokončené 1           
Schvaľovanie sektorovou 
radou 

1     1     

Schválené sektorovou radou 

1     

1 – iba NŠZ 
priradenej 
sektorovej 

rady 

    

Schvaľovanie alianciou 

1     

1 – iba NŠZ 
priradenej 
sektorovej 

rady 

    

Zverejnené 1     1     
Neplatné             
Zverejnené v IS NSP 1     1     

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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 Oprávnenia k stavom NŠZ 2/3 

Stav NŠZ 
Registrovaný používateľ Člen pracovnej skupiny pre NŠZ 

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 
čítanie - 

zobrazenie 
pripomienky editácia 

Rozpracované       1     
Pripomienkovanie PS       1 1   
Zapracovanie pripomienok PS       1     
Pripomienkovanie 1 1   1 1   
Zapracovanie pripomienok       1     
Dokončené       1     
Schvaľovanie sektorovou 
radou       1     

Schválené sektorovou radou       1     
Schvaľovanie alianciou       1     
Zverejnené 1     1     
Neplatné             
Zverejnené v IS NSP 1     1     

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
 

 Oprávnenia k stavom NŠZ 3/3 

Stav NŠZ 
Audítor - Riadiaci výbor SRI 

Schvaľovateľ - Aliancia 
sektorových rád 

čítanie - 
zobrazenie pripomienky editácia 

čítanie - 
zobrazenie pripomienky editácia 

Rozpracované 1     1     
Pripomienkovanie PS 1 1   1 1   
Zapracovanie pripomienok PS 1     1     
Pripomienkovanie 1 1   1 1   
Zapracovanie pripomienok 1     1     
Dokončené 1     1     
Schvaľovanie sektorovou 
radou 

1     1     

Schválené sektorovou radou 1     1     
Schvaľovanie alianciou 1 1   1 1   
Zverejnené 1     1     
Neplatné             
Zverejnené v IS NSP 1     1     

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.3.2 Tvorba a revízia NŠZ 

Funkcionalita modulu častí Plán (tvorby nových NŠZ) a Zobrazenie je popísaná v predchádzajúcej 

priebežnej správe č.  4.  
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4.3.2.1 Domovská stránka Plán NŠZ - zmeny 

Návrh domovskej stránky Plán NŠZ bol upravený nasledovne:  

Obrázok č. 4 Návrh domovskej stránky Plán NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Z položiek v zozname bol odstránený stav plánu tvorby nových NŠZ, ktorý bude indikovaný 

podfarbením zelenou farbou daného plánu tvorby nových NŠZ. Položka stav tvorby NŠZ bude 

zobrazovať aktuálny stav tvorby NŠZ rovnako, ako v zozname tvorby a revízie NŠZ, v prípade ak plán 

ešte nebol rozpracovaný sa bude zobrazovať informácia plán.  

4.3.2.2 Stránka Pridanie plánu NŠZ - zmeny 

Návrh zmien riešenia stránky pridania nového plánu tvorby nových NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 5 Návrh pridania nového plánu NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude rozšírená o nepovinné pole na zadanie kódu SK ISCO-08 k danému NŠZ. Pole je zadané 

ako nepovinné z dôvodu pravdepodobnosti výskytu neexistencie ekvivalentu kódu SK ISCO-08 u novo 

vznikajúcich NŠZ na základe budúcich inovácií. 

Na domovskej stránke Plán NŠZ v zozname plánov budú dostupné tlačidlá Zobraziť a Vypracovať, na 

zobrazenie tlačidla Vypracovať budú doplnené pravidlá: 

 daný plán NŠZ má priradeného aspoň jedného autora, 

 tajomník má dostupné tlačidlo len NŠZ z jemu priradenej sektorovej rady, 

 plán nebol vypracovaný. 

4.3.2.3 Informačná stránka Plán NŠZ - zmeny 

Návrh zmeny riešenia informačnej stránky Plán NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 6 Návrh informačnej stránky Plán NŠZ 



  
 

334 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu daného plánu tvorby nového NŠZ, informácií priradených 

k  NŠZ: 

 názov NŠZ, 

 sektorová rada, 

 SK ISCO-08, 

 autori, 

 pracovná skupina, 

 pridal, 

 dátum úpravy, 

 dátum pridania. 

4.3.2.4 Stránka Vypracovanie plánu NŠZ - zmeny 

Zmena návrhu riešenia stránky Vypracovanie plánu NŠZ, ktorá obsahuje formulár povinných 

základných údajov k NŠZ, po stlačení tlačidla Vypracovať na domovskej stránke plánov NŠZ je uvedená 

na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 7 Návrh stránky vypracovania plánu NŠZ 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu daného NŠZ, textového poľa na zadanie charakteristiky NŠZ 

a stručnej charakteristiky k NŠZ, ktorá môže mať maximálne 256 znakov. Ďalej bude combo-box na 

výber úrovne SKKR, klasifikáciu ISCED 2011 a úroveň vzdelania. Tieto tri položky budú spojené do 

jedného výberu na zabezpečenie dodržania vzájomných väzieb medzi jednotlivými klasifikáciami. Takto 

bude jednoznačne zaručené, aby sa jednotlivé položky zhodovali (boli na rovnakej úrovni). Ku 

informácii o požadovanej úrovni vzdelania bude dostupné pole na zadanie poznámky. Nakoniec bude 

tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí základnú stránku 

Tvorba NŠZ.  

Výber požadovanej úrovne bude zapracovaný podľa nasledovného návrhu riešenia. 

Obrázok č. 8 Návrh spôsobu výberu úrovne vzdelania 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Zároveň budú mať jednotlivé položky v tooltip-e zobrazenú detailnú informáciu s popisom na 

jednoznačnú identifikáciu požadovanej úrovne vzdelania.  

4.3.2.5 Domovská stránka Tvorba a revízia NŠZ - zmeny 

Zmeny návrhu riešenia domovskej stránky Tvorba a revízia NŠZ sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 9 Návrh domovskej stránky Tvorba a revízie NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Pre domovskú stránku Tvorba a revízia NŠZ bolo doplnené filtrovanie zobrazenia zoznamu na základe 

stavu NŠZ. Zároveň bol pridaný automatický filter pre Autorov NŠZ, aby mali zobrazené v zozname len 

tie NŠZ, pri ktorých sú uvedení ako autori.   

4.3.2.6 Stránka Zobrazenie NŠZ - zmeny 

Zmeny v návrhu zobrazenia NŠZ sú popísané ako rozšírenia jednotlivých informačných celkov: 

 základné informácie, 

 alternatívne názvy, 

 certifikáty, 

 regulácie, 

 prax, 

 klasifikácie, 

 kompetenčný model, 

 SZČ, 

 pracovné prostriedky, 

 profil práce, 

 celoživotné vzdelávanie, 

 obrázky. 
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Do informačných celkov boli pridané dva nové celky a zmeny v jednotlivých celkoch budú rozšírené o  

nasledujúce informácie: 

Základné informácie 

Pribudne položka garant NŠZ – sociálny partner, a k požadovanej úrovni vzdelania bude zobrazovaná 

aj poznámka. 

Regulácie 

V tejto časti bolo do návrhu riešenia doplnené zobrazenie poznámky za celý informačný celok regulácií. 

 

 

Prax 

Do informačného celku prax bolo do návrhu pridané zobrazenie prvej poznámky k dĺžke praxe 

a zobrazenie druhej poznámky k časti s pridanými  právnymi normami. 

Klasifikácie  

Boli vykonané zmeny návrhu zobrazenia jednotlivých klasifikácií, návrh zobrazenia je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 10 Zobrazenie klasifikácií ESCO a SK ISCO-08 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 11 Zobrazenie klasifikácií SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V rámci klasifikácií sa budú zobrazovať okrem danej vybranej hodnoty klasifikácie, aj nadradené 

kategórie. Zobrazenie kategórií má pomôcť v lepšej orientácii používateľov v jednotlivých klasifikáciách 

a pripomienkovaní zaradenia NŠZ.  

Celoživotné vzdelávanie 

V tejto časti budú prepojenia na Národnú sústavu kvalifikácií, konkrétny návrh riešenia bude 

dopracovaný po zabezpečení vstupných informácií od tretej strany. Bez týchto informácií nie je možné 

pripraviť návrh riešenia. Pre potreby modulu bude do doriešenia návrhu riešenia zobrazený len nadpis 

informačného celku. 

Obrázky 

Táto časť bude zobrazovať priložený informačný obrázok daného NŠZ, aby k nemu mali prístup všetci 

členovia sektorovej rady a bol súčasťou pripomienkového konania. 

Zmena návrhu riešenia základnej stránky zobrazenia štruktúry a informácií k  NŠZ je na nasledujúcich 

štyroch obrázkoch. 

Obrázok č. 12 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 1/4 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 13 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 2/4 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 14 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 3/4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 15 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 4/4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.3.2.7 Zobrazenie NŠZ – denník 

Stránka Zobrazenie NŠZ – denník je identická so stránkou Tvorba NŠZ – denník.  

4.3.2.8 Zobrazenie NŠZ – pripomienky 

Stránka Zobrazenie NŠZ – pripomienky je identická so stránkou Tvorba NŠZ – pripomienky.  

4.3.2.9 Zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky 

Na stránku Zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky sa budete môcť dostať pomocou tlačidla Pridať 

pripomienku v časti Zobrazenie NŠZ. Jednotlivé tlačidlá budú umiestnené na konci príslušného 

informačného celku v zobrazení NŠZ. Stránka Zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky sa budú líšiť 

nadpisom a priradením pripomienky. Z tohto dôvodu sa nebudú duplikovať návrhy riešenia 

jednotlivých stránok, ale popíše sa  jeden návrh a zoznam zmeny názvov: 

 pripomienka - certifikáty, 
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 pripomienka - regulácie, 

 pripomienka - prax, 

 pripomienka - klasifikácie, 

 pripomienka - špecifické kľúčové kompetencie, 

 pripomienka - odborné vedomosti, 

 pripomienka - odborné zručnosti, 

 pripomienka - NŠZ. 

Návrh stránky Zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 16 Návrh stránky zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránku Zobrazenie NŠZ – pridanie pripomienky bude tvoriť nadpis Pripomienka a názov celku NŠZ, pod 

nadpisom bude zobrazené textové pole na zadanie pripomienky. V spodnej časti bude tlačidlo Uložiť, 

pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku Zobrazenie NŠZ. Pod tlačidlom 

Uložiť na konci stránky budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.10 Základná stránka Tvorba NŠZ 

Na základnú stránku Tvorba NŠZ sa používateľ môže dostať z domovskej stránky Tvorba a revízia NŠZ 

kliknutím na tlačidlo Upraviť pri danom NŠZ. Základná stránka Tvorba NŠZ slúži ako navigačná stránka 

k jednotlivým častiam tvorby NŠZ a možnosť presunu na Zobrazenie alebo Porovnávanie NŠZ. Návrh 

riešenia základnej stránky Tvorba NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 17 Návrh základnej stránky NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Základnú stránku Tvorba NŠZ bude tvoriť nadpis názov NŠZ a kód s číslom revízie NŠZ, ďalšia časť 

stránky bude rozdelená na dve časti. V ľavej časti budú navigačné tlačidlá na jednotlivé časti tvorby 

a v pravej časti bude informácia o autoroch NŠZ (revízie NŠZ), dátum poslednej aktualizácie NŠZ 

a progresu v postupe tvorby a revízie NŠZ. Pod zobrazením progresu bude zobrazený aj aktuálny stav 

NŠZ a pod ním budú zobrazené tlačidlá na zmenu stavu NŠZ dostupné len autorovi daného NŠZ 

a tajomníkovi sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje podľa pravidiel a oprávnení k zmenám stavov NŠZ. 

Ďalej tu budú zobrazené informácie k jednotlivým navigačným tlačidlám, na orientáciu pre 

používateľov a dve tlačidlá Zobraziť a Porovnávanie NŠZ. Tlačidlo Zobraziť bude použité na presun na 

stránku zobrazenia NŠZ popísanú v predchádzajúcej správe, a tlačidlo Porovnávanie NŠZ bude použité 

na prístup ku stránke porovnávanie NŠZ, ktorá bude popísaná v nasledujúcej správe. V informačnom 

bloku v strede stránky budú zobrazené informácie k navigačným tlačidlám: 

 Základné informácie - charakteristika, názov, SKKR, ISCED..., 

 Alternatívne názvy - názov v rôznych jazykoch, 

 Certifikáty - vyžadované, odporúčané, 

 Regulácie - NŠZ regulované zákonom, nariadením, 

 Prax - vyžadovaná, odporúčaná, 

 Klasifikácie - SK-ISCO-08, SK NACE Rev. 2, 
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 Kompetenčný model - kľúčové kompetencie, odborné vedomosti, odborné zručnosti, 

 Pracovné prostriedky - prostriedky používané pri práci, 

 Profil práce - charakter, postup, vedenie, zodpovednosť, 

 SZČ - vytvorenie verzie SZČ NŠZ a úprava predpokladov pre SZČ NŠZ, 

 Titulný obrázok - vloženie informačného obrázka k NŠZ, 

 Pripomienky - prehľad pripomienok, 

 Denník - prehľad zmien stavov NŠZ. 

Pravú časť stránky budú tvoriť navigačné tlačidlá na jednotlivé časti tvorby NŠZ: 

 základné informácie, 

 alternatívne názvy, 

 certifikáty, 

 regulácie, 

 prax, 

 klasifikácie, 

 kompetenčný model, 

 pracovné prostriedky, 

 profil práce 

 SZČ, 

 titulný obrázok, 

 pripomienky, 

 denník, 

 pracovná skupina, 

 autor. 

Pomocou jednotlivých navigačných tlačidiel budú dostupné stránky Tvorba NŠZ danej oblasti, po 

uložení zmien bude autor vždy presmerovaný na základnú stránku Tvorba NŠZ. V nasledujúcich 

kapitolách budú detailne popísané jednotlivé časti stránky Tvorba NŠZ. Pod týmito časťami, na konci 

stránky, budú zobrazené nevyriešené pripomienky k NŠZ ako celku, ak nebudú dostupné nevyriešené 

pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 
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4.3.2.11 Tvorba NŠZ – základné informácie 

Stránka Tvorba NŠZ - základné informácie bude poskytovať formulár so šiestimi poľami, ktoré sú 

vypĺňané pri vytváraní plánu tvorby nových NŠZ, respektíve budú pred vyplnené údajmi z IS NSP na 

revíziu NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 18 Návrh stránky Tvorba NŠZ – základné informácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu, ktorý tvorí názov NŠZ a kód s číslom revízie NŠZ, pod nadpisom 

budú dve polia dostupné na editáciu len pre tajomníka sektorovej rady. Pre autorov budú zobrazené 

len ako informácia, bez možnosti editovať. Prvé z týchto polí bude combo-box na výber sektorovej 

rady, ktorá dané NŠZ garantuje a druhé bude textové pole na zadanie názvu NŠZ. Nasledovať bude 

textové pole na zadanie charakteristiky NŠZ a stručnej charakteristiky k NŠZ, ktorá môže mať 

maximálne 256 znakov. Nad combo-boxom, na výber úrovne vzdelania, bude zobrazená informácia 

o požadovanej úrovni vzdelania daného NŠZ z IS NSP v staršej klasifikácii, ak bude dostupná. Ďalej bude 

combo-box na výber úrovne SKKR, klasifikáciu ISCED 2011 a úroveň vzdelania. Tieto tri položky budú 

spojené do jedného výberu na zabezpečenie vzťahov medzi jednotlivými klasifikáciami. Takto bude 

jednoznačne zaručené, aby sa jednotlivé položky zhodovali (boli na rovnakej úrovni). Pod výberom 

požadovanej úrovne vzdelania bude textové pole na pridanie poznámky k úrovni vzdelania. Nakoniec 

bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí základnú stránku 

Tvorba NŠZ.  
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4.3.2.12 Tvorba NŠZ – alternatívne názvy 

Stránka Tvorba NŠZ - alternatívne názvy bude poskytovať priestor na vytvorenie zoznamu 

alternatívnych názvov v rôznych jazykových mutáciách. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 19 Návrh stránky Tvorba NŠZ – alternatívne názvy 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu alternatívne názvy a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo Pridať 

názov a tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí základnú 

stránku Tvorba NŠZ. Po stlačení tlačidla Pridať názov budú zobrazené dve polia, jedno textové pole na 

zadanie alternatívneho názvu a druhé pole bude combo-box na výber jazyka zadaného názvu. Vedľa 

týchto polí bude tlačidlo X na zmazanie záznamu daného alternatívneho názvu. Pridávanie 

alternatívnych názvov nie je obmedzené, autor môže pridávať alternatívne názvy podľa potreby. 

4.3.2.13 Tvorba NŠZ – certifikáty 

Stránka Tvorba NŠZ - certifikáty bude pozostávať zo štyroch samostatných stránok: 

 zoznam, 

 pridať/upraviť, 

 zobraziť, 

 odstrániť. 

Jednotlivé stránky sú popísané nižšie, ako prvá stránka na tvorbu NŠZ – certifikáty bude zoznam 

certifikátov, ktorá bude slúžiť na prehľad priradených certifikátov k danému NŠZ. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 20 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty zoznam 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu certifikáty a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo Pridať záznam 

a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam názvov priradených záznamov, ktorý 

bude obsahovať tieto položky: 

 ID, 

 názov certifikátu, 

 odporúčanie, 

 poznámka, 

 dátum poslednej úpravy, 

 akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname, 

 akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu, 

 akcie – odstrániť – odstránenie záznamu. 

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“.  

4.3.2.13.1 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty pridať/upraviť 

Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania a úpravy certifikátu. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 21 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty pridať/upraviť 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať certifikát a názvu NŠZ, pod nadpisom budú tri polia. Prvé 

bude vyhľadávacie pole na výber certifikátu alebo písomného osvedčenia, nasledovať bude výber typu 

pridávaného certifikátu alebo písomného osvedčenia. Výber typu bude pozostávať z nasledujúcich 

položiek: 

 odporúčaný, 

 vyžadovaný právnym predpisom. 

Tretie pole bude textové pole na zápis poznámky k danému certifikátu a v spodnej časti bude 

zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku 

Tvorba NŠZ – zoznam. Na tejto stránke budú dve povinné polia: 

 certifikát, 

 typ. 

Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty pridať je identický so stránkou Tvorba NŠZ – certifikáty upraviť, 

rozdiel je len v nadpise stránky preto sa nebude opakovať návrh riešenia na stránku Upraviť. 

4.3.2.13.2 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty zobraziť 

Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke Tvorba NŠZ – zoznam bude zobrazená stránka zobrazenia 

informácií o certifikáte. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 22 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty zobraziť 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu certifikát a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazená veta podľa 

nastaveného typu certifikátu: 

 Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát alebo ďalšie písomné 

osvedčenie: 

 Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát alebo ďalšie písomné 

osvedčenie: 

Nasledovať bude kompletné znenie certifikátu alebo písomného osvedčenia, ďalej budú zobrazené 

informácie: 

 ID záznamu, 

 poznámka, 

 dátum úpravy, 

 dátum pridania. 

4.3.2.13.3 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty odstrániť 

Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke Tvorba NŠZ – zoznam bude zobrazená stránka potvrdenia 

odstránenia záznamu o certifikáte. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 23 Návrh stránky Tvorba NŠZ – certifikáty odstrániť 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu certifikát a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazená veta podľa 

nastaveného typu certifikátu: 

 Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát alebo ďalšie písomné 

osvedčenie: 

 Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát alebo ďalšie písomné 

osvedčenie: 

Nasledovať bude kompletné znenie certifikátu alebo písomného osvedčenia, ďalej budú zobrazené 

informácie: 

 ID záznamu, 

 poznámka. 

Pod informáciami bude zobrazená 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 Tvorba NŠZ – certifikáty zoznam s aktualizovaným zoznamom certifikátov. 

4.3.2.14 Tvorba NŠZ – regulácie 

Stránka Tvorba NŠZ - regulácie bude poskytovať priestor na vytvorenie zoznamu právnych predpisov, 

ktoré regulujú výkon daného NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 24 Návrh stránky Tvorba NŠZ – regulácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu regulácie a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazené tlačidlo 

Pridať reguláciu. Nasledovať bude textové pole na vyplnenie poznámky ku pridaným reguláciám 

a tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí základnú stránku 

Tvorba NŠZ. Po stlačení tlačidla Pridať reguláciu bude zobrazené vyhľadávacie pole na výber právneho 

predpisu. Vedľa tohto poľa bude tlačidlo X na zmazanie záznamu danej regulácie. Pridávanie regulácií 

nie je obmedzené, autor môže pridávať regulácie podľa potreby. Pod tlačidlom Uložiť budú zobrazené 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné nevyriešené pripomienky k tejto časti, 

bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.15 Tvorba NŠZ – prax 

Stránka Tvorba NŠZ - prax bude poskytovať priestor na definovanie informácií o danom NŠZ vzťahujúce 

sa k dĺžke praxe a právnym predpisom, ktoré regulujú dĺžku a spôsob praxe daného zamestnania. 

Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 25 Návrh stránky Tvorba NŠZ – prax 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu prax a názvu NŠZ, pod nadpisom bude combo-box na výber typu 

praxe. Na výber budú tri možnosti: 

 nevyžaduje, 

 odporúča, 

 zákonom vyžaduje. 

Predvolené nastavenie výberu bude na možnosti nevyžaduje. Pri zvolení možnosti Odporúča alebo 

Zákonom vyžaduje bude zobrazené textové pole, ktoré akceptuje len číselné znaky na zadanie dĺžky 

praxe. Pod zadaním dĺžky praxe bude textové pole na zadanie poznámky k dĺžke praxe. Ďalej bude 

zobrazené tlačidlo Pridať prax a tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém 

zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ. Po stlačení tlačidla Pridať prax bude zobrazené vyhľadávacie pole 

na výber právneho predpisu vpravo od poľa bude zobrazený checkbox s textom Vyžadovaný. 

Zakliknutím tohto checkboxu budete môcť autor označiť právny predpis, ako zákonom vyžadovaný, 

nezakliknutý právny predpis bude označený ako odporúčaný. Na ľavej strane tohto riadku bude tlačidlo 

X na zmazanie záznamu daného právneho predpisu k časti prax. Pridávanie právnych predpisov k časti 

prax nie je obmedzené, autor môže pridávať právne predpisy podľa potreby. Pod tlačidlom Uložiť budú 

zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné nevyriešené pripomienky k tejto 

časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 
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4.3.2.16 Tvorba NŠZ – klasifikácie 

Stránka Tvorba NŠZ - klasifikácie bude poskytovať priestor na výber klasifikácie SK ISCO-08 a SK NACE 

Rev. 2 daného NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 26 Návrh stránky Tvorba NŠZ – klasifikácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu klasifikácie a názvu NŠZ, pod nadpisom budú dve multi 

vyhľadávacie polia na zadanie SK ISCO-08 a SK NACE Rev. 2. Prvé multi vyhľadávacie pole bude na 

editovanie SK ISCO-08 dostupné len tajomníkovi sektorovej rady, pre autorov bude dostupné len 

informácia bez možnosti editovať. Druhé multi vyhľadávacie pole bude na výber položiek klasifikácie 

SK NACE Rev. 2 pre daný NŠZ. Ostatné klasifikácie budú dopočítavané a dopĺňané v pôsobnosti 

Realizačného tímu SRI v podobe priradenia do databázy alebo pomocou prevodníkov umiestnených v 

databáze. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a 

systém zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ. Pod tlačidlom Uložiť budú zobrazené všetky priradené 

klasifikácie rovnako, ako pri zobrazení NŠZ. Ďalej pod zobrazením klasifikácií budú zobrazené 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné nevyriešené pripomienky k tejto časti, 

bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.17 Tvorba NŠZ – kompetenčný model 

Stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model budú tvorené trinástimi samostatnými stránkami 

zabezpečujúcimi poskytnutie nástrojov na priradenie špecifických kľúčových kompetencií, odborných 
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vedomostí a odborných zručností. Zoznam stránok tvoriacich tvorbu NŠZ časť kompetenčný model sú 

nasledovné:  

 základná stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických kľúčových kompetencií, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť špecifickú kľúčovú kompetenciu, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť špecifickú kľúčovú kompetenciu, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť špecifickú kľúčovú kompetenciu, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú vedomosť, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú vedomosť, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú vedomosť, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú zručnosť, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú zručnosť, 

 stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú zručnosť, 

Jednotlivé stránky budú popísané samostatne v nasledujúcej časti tohto dokumentu. Priradenie 

všeobecných kľúčových kompetencií bude nastavené automaticky v systéme. Základná stránka Tvorba 

NŠZ – kompetenčný model bude slúžiť ako navigačná a informačná stránka k časti Tvorba NŠZ – 

kompetenčný model. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 27 Návrh základnej stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu kompetenčný model a názvu NŠZ, pod nadpisom budú tri tlačidlá: 

 Špecifické kľúčové kompetencie, 

 Odborné vedomosti, 

 Odborné zručnosti. 

Každé tlačidlo bude použité na presmerovanie na stránku zoznamu danej oblasti. Pod tlačidlami bude 

zobrazený počet priradených položiek v jednotlivých oblastiach. Pod počtami bude malý nadpis 

všeobecné kľúčové kompetencie a budú zobrazené všetky všeobecné kľúčové kompetencie na úrovni 

daného NŠZ aj s popisom úrovne jednotlivých položiek.  

4.3.2.17.1 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických kľúčových 
kompetencií 

Po kliknutí na tlačidlo Špecifické kľúčové kompetencie na základnej stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný 

model bude zobrazená stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických kľúčových 

kompetencií. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 28 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických kľúčových 
kompetencií 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu špecifické kľúčové kompetencie a názvu NŠZ, pod nadpisom bude 

tlačidlo Pridať záznam a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam priradených 

záznamov, ktorý bude obsahovať tieto položky: 

 názov špecifickej kľúčovej kompetencie, 

 úroveň, 

 popis, 

 dátum poslednej úpravy, 

 akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname, 

 akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu, 

 akcie – odstrániť – odstránenie záznamu. 

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.17.1.1 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania špecifickej kľúčovej kompetencie. 

Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 29 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu a názvu NŠZ, pod nadpisom 

budú dve polia. Prvé bude vyhľadávacie pole na výber kategórie špecifických kľúčových kompetencií, 

nasledovať bude combo-box na výber úrovne špecifickej kľúčovej kompetencie. Výber úrovne bude 

pozostávať z nasledujúcich položiek: 

 elementárna, 

 pokročilá, 

 vysoká. 

V menu na výber úrovne bude zobrazený aj popis jednotlivých úrovní, ako je vidno v návrhu stránky. 

Nakoniec bude zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a 

systém zobrazí stránku Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických kľúčových 

kompetencií. Na tejto stránke budú dve povinné polia: 

 kategória, 

 úroveň. 

Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu je identický 

so stránkou Tvorba NŠZ – kompetenčný model – upraviť špecifickú kľúčovú kompetenciu, rozdiel je len 

v nadpise stránky preto sa nebude opakovať návrh riešenia na stránku upraviť. 
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4.3.2.17.1.2 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických 

kľúčových kompetencií bude zobrazená stránka zobrazenia informácií o danej špecifickej kľúčovej 

kompetencii. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 30 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu špecifická kľúčová kompetencia a názvu NŠZ, pod nadpisom bude 

zobrazený názov kategórie špecifickej kľúčovej kompetencii. Nasledovať budú zobrazené informácie: 

 úroveň, 

 popis, 

 dátum úpravy, 

 dátum pridania. 

4.3.2.17.1.3 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam špecifických 

kľúčových kompetencií bude zobrazená stránka potvrdenia odstránenia priradenej špecifickej kľúčovej 

kompetencie. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 31 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť špecifickú kľúčovú 
kompetenciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odstrániť špecifickú kľúčovú kompetenciu a názvu NŠZ, pod 

nadpisom bude zobrazený názov kategórie špecifických kľúčových kompetencií. Nasledovať bude 

zobrazená informácia o úrovni špecifických kľúčových kompetencií. Pod informáciami bude zobrazená 

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 Tvorba NŠZ – kompetenčný 

model – zoznam špecifických kľúčových kompetencií s aktualizovaným zoznamom záznamov. 

4.3.2.17.2 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí 

Po kliknutí na tlačidlo Odborné vedomosti na základnej stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model 

bude zobrazená stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 32 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborné vedomosti a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo Pridať 

záznam a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam priradených záznamov, 

ktorý bude obsahovať tieto položky: 

 názov odborných vedomostí, 

 SKKR, 

 špecifikácia, 

 perspektíva, 

 dátum poslednej úpravy, 

 akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname, 

 akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu, 

 akcie – odstrániť – odstránenie záznamu. 

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.17.2.1 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú vedomosť 

Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania odbornej vedomosti. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 33 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú 
vedomosť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať odbornú vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom budú štyri 

polia. Prvé bude vyhľadávacie pole na výber názvu odbornej vedomosti, nasledovať bude combo-box 

na výber úrovne SKKR pridávanej odbornej vedomosti. Výber úrovne SKKR bude obmedzený podľa 

nastavenia požadovanej úrovne vzdelania. Nasledovať bude textové pole na zadanie špecifikácie 

k pridávanej odbornej vedomosti a combo-box na výber perspektívy pridávanej odbornej vedomosti. 

Výber položiek perspektívy bude z: 

 aktuálna, 

 budúca. 

Nakoniec bude zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a 

systém zobrazí stránku Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí. Na tejto 

stránke budú tri povinné polia: 

 názov odborných vedomostí, 

 úroveň SKKR, 

 perspektíva. 

Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať odbornú vedomosť je identický so stránkou 

Tvorba NŠZ – kompetenčný model – upraviť odbornú vedomosť, rozdiel je len v nadpise stránky preto 

sa nebude opakovať návrh riešenia na stránku upraviť. 
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4.3.2.17.2.2 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú vedomosť 

Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných 

vedomostí bude zobrazená stránka zobrazenia informácií o danej odbornej vedomosti. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 34 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú vedomosť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborná vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazený 

názov odbornej vedomosti. Nasledovať budú zobrazené informácie: 

 kategória odbornej vedomosti, 

 úroveň SKKR, 

 špecifikácia, 

 perspektíva, 

 dátum úpravy, 

 dátum pridania. 

4.3.2.17.2.3 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú vedomosť 

Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných 

vedomostí bude zobrazená stránka potvrdenia odstránenia priradenej odbornej vedomosti. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 35 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú vedomosť 



  
 

364 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odstrániť odbornú vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude 

zobrazený názov odbornej vedomosti. Nasledovať budú zobrazené informácie: 

 kategória odborných vedomostí, 

 úroveň SKKR, 

 perspektíva. 

Pod informáciami bude zobrazená 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 Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných vedomostí s aktualizovaným 

zoznamom záznamov. 

4.3.2.17.3 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností 

Po kliknutí na tlačidlo Odborné zručnosti na základnej stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model bude 

zobrazená stránka Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 36 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborné zručnosti a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo Pridať 

záznam a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam názvov priradených 

záznamov, ktorý bude obsahovať tieto položky: 

 názov odbornej zručnosti, 

 SKKR, 

 špecifikácia, 

 perspektíva, 

 znak, 

 dátum poslednej úpravy, 

 akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname, 

 akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu, 

 akcie – odstrániť – odstránenie záznamu. 

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné 

nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“. 

4.3.2.17.3.1 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú zručnosť 

Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania odbornej zručnosti. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 37 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať/upraviť odbornú zručnosť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať odbornú zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom budú štyri 

polia. Prvé bude vyhľadávacie pole na výber názvu odbornej zručnosti, nasledovať bude combo-box na 

výber úrovne SKKR pridávanej odbornej zručnosti. Výber úrovne SKKR bude obmedzený podľa 

nastavenia požadovanej úrovne vzdelania. Nasledovať bude textové pole na zadanie špecifikácie 

k pridávanej odbornej zručnosti, a combo-box na výber perspektívy pridávanej odbornej zručnosti. 

Výber položiek bude z: 

 aktuálna, 

 budúca. 

Nakoniec bude zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém 

zobrazí stránku Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností. Na tejto stránke 

budú tri povinné polia: 

 názov odbornej zručnosti, 

 úroveň SKKR, 

 perspektíva. 

Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – pridať odbornú zručnosť je identický so stránkou 

Tvorba NŠZ – kompetenčný model – upraviť odbornú zručnosť, rozdiel je len v nadpise stránky preto 

sa nebude opakovať návrh riešenia na stránku upraviť. 
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4.3.2.17.3.2 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú zručnosť 

Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných 

zručností bude zobrazená stránka zobrazenia informácií o danej odbornej zručnosti. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 38 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zobraziť odbornú zručnosť 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborná zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazený 

názov odbornej zručnosti. Nasledovať budú zobrazené informácie: 

 kategória odborných zručností, 

 vyžaduje kategóriu vedomostí, 

 úroveň SKKR, 

 špecifikácia, 

 perspektíva, 

 znak, 

 dátum úpravy, 

 dátum pridania. 

4.3.2.17.3.3 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú zručnosť 

Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných 

zručností bude zobrazená stránka potvrdenia odstránenia priradenej odbornej zručnosti. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 39 Návrh stránky Tvorba NŠZ – kompetenčný model – odstrániť odbornú zručnosť 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu odstrániť odbornú zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude 

zobrazený názov odbornej zručnosti. Nasledovať budú zobrazené informácie: 

 kategória odbornej zručnosti, 

 úroveň SKKR, 

 perspektíva. 

Pod informáciami bude zobrazená 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 Tvorba NŠZ – kompetenčný model – zoznam odborných zručností s aktualizovaným zoznamom 

záznamov. 

4.3.2.18 Tvorba NŠZ – pracovné prostriedky 

Stránka Tvorba NŠZ - pracovné prostriedky bude poskytovať priestor na výber pracovných prostriedkov 

daného NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 40 Návrh stránky Tvorba NŠZ – pracovné prostriedky 



  
 

369 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pracovné prostriedky a názvu NŠZ, pod nadpisom bude multi 

vyhľadávacie pole na výber potrebného množstva skupín pracovných prostriedkov. Nasledovať bude 

tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a systém zobrazí základnú 

stránku Tvorba NŠZ.  

4.3.2.19 Tvorba NŠZ – profil práce 

Stránka Tvorba NŠZ - profil práce bude poskytovať priestor na výber vlastností profilu práce daného 

NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 41 Návrh stránky Tvorba NŠZ – profil práce 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu profil práce a názvu NŠZ, pod nadpisom budú štyri multi 

vyhľadávacie polia na zadanie: 

 charakteru práce,  

 postupu práce,  
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 vedenie podriadených pracovníkov, 

 zodpovednosť za výsledky a hodnoty. 

Prvé multi vyhľadávacie pole bude na výber charakteru práce, vo výbere budú nasledujúce možnosti: 

 manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu , 

 montážne práce a obsluha strojov, 

 kvalifikované manuálne a remeselné práce, 

 prevádzkové práce v službách a obchode, 

 rutinné kancelárske práce, 

 odborné nemanuálne práce, 

 špecializované, tvorivé a vývojové práce, 

 riadiace práce, 

 práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb. 

Druhé multi vyhľadávacie pole bude na výber položiek postupu práce daného NŠZ, vo výbere budú 

nasledujúce možnosti: 

 presne vymedzený postup práce, 

 rámcovo vymedzený postup práce, 

 bližšie neurčený postup práce, 

 netradičný, originálny postup práce. 

Tretie multi vyhľadávacie pole bude na výber položiek vedenia podriadených pracovníkov daného NŠZ, 

vo výbere budú nasledujúce možnosti: 

 bez vedenia, 

 vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.), 

 vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.), 

 vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod., 

 vrcholové vedenie organizácie. 

Štvrté multi vyhľadávacie pole bude na výber položiek zodpovednosti za výsledky a hodnoty daného 

NŠZ, vo výbere budú nasledujúce možnosti: 
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 nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné), 

 veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné), 

 mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým 

dopadom). 

Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a systém 

zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ.  

4.3.2.20 Tvorba NŠZ – SZČ 

Stránka Tvorba NŠZ - SZČ bude poskytovať priestor na vytvorenie verzie daného NŠZ na výkon 

samostatnej zárobkovej činnosti. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 42 Návrh stránky Tvorba NŠZ – SZČ - pred vytvorením 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu SZČ a názvu NŠZ, pod nadpisom bude combo-box pole na výber 

typu živnosti s možnosťami výberu: 

 remeselná živnosť, 

 viazaná živnosť. 

Ďalej bude zobrazené tlačidlo Vytvoriť verziu pre SZČ, tieto dve časti budú dostupné iba tajomníkovi 

sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje. Autori NŠZ budú mať v tejto časti a v tomto stave zobrazenú len 

vetu „Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.“. Po vytvorení verzie pre SZČ 

tajomníkom sektorovej rady budú na stránke dostupné nástroje na tvorbu NŠZ pre autorov. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 43 Návrh stránky Tvorba NŠZ – SZČ – po vytvorení 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu SZČ, názvu NŠZ a názvu vybraného typu živnosti, pod nadpisom 

bude combo-box pole na výber typu živnosti s možnosťami výberu: 

 remeselná živnosť, 

 viazaná živnosť. 

Toto pole bude dostupné na editáciu len pre tajomníka sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje. Pre 

autorov bude zobrazené len ako informácia bez možnosti editovať. Druhé pole bude multi 

vyhľadávacie pole na výber predpripravených balíkov oblastí živnosti. Tieto balíky sa budú pripravovať 

v ďalších etapách projektu, preto ešte nie je možné exaktne vymenovať zloženie výberu. Nasledovať 

bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a systém zobrazí základnú 

stránku Tvorba NŠZ.  

4.3.2.21 Tvorba NŠZ – titulný obrázok 

Stránka Tvorba NŠZ - titulný obrázok bude poskytovať priestor na vloženie ilustračného obrázka na 

kartu NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 44 Návrh stránky Tvorba NŠZ – titulný obrázok 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu titulný obrázok a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo Browse 

na vyhľadanie súboru obrázku na lokálnom počítači pomocou lokálneho prehliadača súborov. 

Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a systém 

zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ. Pod tlačidlom Uložiť bude zobrazená veta „Titulný obrázok zatiaľ 

nebol nahraný.“, po výbere obrázka systém obrázok nahrá do priestoru na obrázky a zobrazí ho 

namiesto pôvodnej vety. 

4.3.2.22 Tvorba NŠZ – pripomienky 

Stránka Tvorba NŠZ - pripomienky bude poskytovať priestor na prezeranie a reakcie autora na 

pripomienky vo všetkých častiach NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 45 Návrh stránky Tvorba NŠZ – pripomienky 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pripomienky a názvu NŠZ, pod nadpisom budú záložky na jednotlivé 

celky NŠZ na ktoré bude možnosť zadať pripomienku. Tieto celky budú: 

 certifikáty, 

 regulácie, 

 prax, 

 klasifikácie, 

 špecifické kľúčové kompetencie, 

 odborné vedomosti, 

 odborné zručnosti, 

 NŠZ – na všetky časti okrem vymenovaných aj ako na celok. 

Návrh riešenia zobrazenia jednotlivých celkov je identický, preto sa uvádza popis len jedeného celku - 

záložka. Vedľa názvu záložky bude zobrazený počet nevyriešených pripomienok k danému celku na 

ľahšiu orientáciu pre autora a tajomníka. Pod názvami záložiek budú zobrazené jednotlivé 

pripomienky, ktoré môžu byť v troch stavoch: 

 nevyriešená, 

 akceptovaná, 
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 zamietnutá. 

Jednotlivé pripomienky budú pozostávať zo zobrazenia mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na 

profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie 

pripomienky bude dostupné do doby, kým autor príspevku nevyjadrí akceptáciu alebo zamietnutie 

pripomienky. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora 

príspevku (stav nevyriešená). Ďalej bude pripomienka obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, 

dátume poslednej zmeny textu pripomienky a samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať 

autor NŠZ dostupné dve tlačidlá znak začiarknutia-súhlasu a akceptovať („fajka“ ✔ Akceptovať) zmení 

stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku-zamietnutia a zamietnuť (X Zamietnuť) zapracovanie 

pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené pod 

sebou. Tajomník sektorovej rady garantujúcej NŠZ bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na 

akceptovaná/zamietnutá, v prípade ak sa  rokovaní sektorovej rady odhlasuje zmena stavu daného 

autorom k pripomienke a autor bude mať zapracovať alebo zrušiť zapracovanie pripomienky do 

daného NŠZ.  

4.3.2.23 Tvorba NŠZ – denník 

Stránka Tvorba NŠZ - denník bude poskytovať zobrazenie informácií o zmenách stavov daného NŠZ. 

Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 46 Návrh stránky Tvorba NŠZ – denník 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude pozostávať z nadpisu denník a názvu NŠZ, pod nadpisom budú zobrazené informácie 

o zmenách stavu daného NŠZ. Zobrazené budú nasledovné informácie: 

 dátum zmeny, 

 čas zmeny, 

 používateľské meno kto zmenil stav, 

 stav do ktorého bol NŠZ prepnutý. 

Jednotlivé stavy NŠZ boli definované v priebežnej správe číslo 4.  

4.3.2.24 Tvorba NŠZ – pracovná skupina 

Stránka Tvorba NŠZ - pracovná skupina bude poskytovať priestor na výber a úpravu členov pracovnej 

skupiny daného NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 47 Návrh stránky Tvorba NŠZ – pracovná skupina 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu pracovná skupina a názvu NŠZ, pod nadpisom bude multi 

vyhľadávacie pole na výber potrebného množstva členov pracovnej skupiny. Do zoznamu používateľov 

na vyhľadávanie členov pracovnej skupiny daného NŠZ musí mať používateľ zodpovedným tajomníkom 

sektorovej rady zakliknutý check-box pracovná skupina danej sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ. 

Počet členov pracovnej skupiny daného NŠZ nie je obmedzený. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, 

pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a systém zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ. 

Navigačné tlačidlo Pracovná skupina, aj táto stránka, budú dostupné len tajomníkovi sektorovej rady, 

ktorá NŠZ garantuje. 
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4.3.2.25 Tvorba NŠZ – autor 

Stránka Tvorba NŠZ - autor bude poskytovať priestor na výber a úpravu autorov daného NŠZ. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 48 Návrh stránky Tvorba NŠZ – autor 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu autor a názvu NŠZ, pod nadpisom bude multi vyhľadávacie pole na 

výber potrebného množstva autorov daného NŠZ. V zozname používateľov na vyhľadávanie pre autora 

NŠZ budú dostupní všetci registrovaní používatelia. Počet autorov priradených danému NŠZ nie je 

obmedzený. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a 

systém zobrazí základnú stránku Tvorba NŠZ. Navigačné tlačidlo Autor aj táto stránka budú dostupné 

len tajomníkovi sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje. 

4.3.2.26 Bočný navigačný panel 

Bočný navigačný panel bude dostupný v časti Tvorba NŠZ na ľahšiu orientáciu a navigáciu počas tvorby 

NŠZ. Bude zobrazovaný na všetkých podstránkach tvorby NŠZ. Návrh riešenia bočného panelu je na 

nasledujúcich obrázkoch v stave neaktívny a zobrazený. 

Obrázok č. 49 Návrh bočného panela na tvorbu NŠZ – neaktívny 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Bočný panel v stave neaktívny bude zobrazený ako pás na ľavej strane a v dolnej časti tohto pásu bude 

zobrazený znak „>“. Po kliknutí na tento pás v ktorejkoľvek časti sa bočný panel prepne do stavu 

zobrazený. Návrh tohto stavu je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 50 Návrh bočného panela na tvorbu NŠZ – zobrazený 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Bočný panel v stave zobrazený bude vyzerať ako súbor nástrojov na ľavej strane obrazovky. Zobrazené 

budú tlačidlá s názvami jednotlivých častí: 

 základné informácie, 

 alternatívne názvy, 

 certifikáty, 

 regulácie, 

 prax, 

 klasifikácie, 

 kompetenčný model, 

 špecifické kľúčové kompetencie, 

 odborné vedomosti, 

 odborné zručnosti, 

 pracovné prostriedky, 

 profil práce 
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 SZČ, 

 titulný obrázok, 

 pripomienky, 

 denník, 

 pracovná skupina, 

 autor. 

Vedľa tlačidiel bude zobrazený vertikálny scrollbar a základný pás so zobrazeným znakom „<“.  Bočný 

panel je navrhnutý ako zjednodušená navigácia a presun medzi jednotlivými stránkami tvorby NŠZ. 

4.4 Návrh zmeny dizajnu verejnej časti portálu 

V sledovanom období prebiehali práce spojené s návrhom nového dizajnu verejnej časti portálu IS 

NSP/SRI. Proces návrhu bol zdĺhavý a pozostával z viacerých krokov, v prvom rade bol urobený návrh 

plánu predpokladaných úloh. Z tohto plánu vyplynul, ako prvý krok, návrh nového dizajnu stránky 

www.sustavapovolani.sk z optického pohľadu s minimálnymi a len nutnými zmenami vzhľadom na 

možnosti a harmonogram projektových úloh. Následne bude dopracovaný návrh dizajnu na zmeny 

vyplývajúce z úloh projektu a postupne sa budú dopĺňať ďalšie funkcionality a rozšírenia projektu. 

V nasledujúcich kapitolách budú znázornené finálne návrhy nového dizajnu.  

4.4.1 Návrh nového dizajnu verejnej časti 

Jednotlivé návrhy sú pripravené podľa existujúcich stránok portálu www.sústavapovolani.sk, 

v Priebežnej správe č. 5 sa uvádzajú návrhy na tieto stránky: 

 hlavná stránka, 

 web_aliancia_SR_1, 

 web_aliancia_SR_2, 

 web_aliancia_SR_3, 

 web_aliancia_SR_4, 

 web_karta_1, 

 web_karta_2, 

 web_karta_3, 

 web_karta_4, 

 web_karta_5, 
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 web_kontakt, 

 web_media_1, 

 web_media_2, 

 web_novinky, 

 web_novinky_detail, 

 web_otazky-odpovede, 

 web_projekt, 

 web_register_zamestnani, 

 web_register_zamestnani_2, 

 web_riadiaci_vybor_1, 

 web_riadiaci_vybor_2, 

 web_riadiaci_vybor_3, 

 web_riadiaci_vybor_4, 

 web_sektorove_rady, 

 web_sektorove_rady_1, 

 web_sektorove_rady_2, 

 web_sektorove_rady_3, 

 web_sektorove_rady_4, 

 web_sektorove_rady_5. 

Jednotlivé obrázky a texty na návrhoch sú informačné na lepšie vizuálne zobrazenie návrhu 

a v informačnom systéme budú odzrkadľovať oficiálne zadanie. Jednotlivé stránky boli pripravené 

nielen ako grafické zobrazenie nového dizajnu, ale aj ako funkčná šablóna pre budúce použitie 

programátormi pri príprave stránky na nový dizajn. Zároveň sa už pri návrhu počítalo s využitím 

redakčného systému na zabezpečenie jednoduchších a rozsiahlejších možností pri správe a prevádzke 

nového portálu bez nutnosti zasahovať do kódu. Čo otvára cestu na dynamickejšie zmeny a tvorbu 

informácií a podkladov na stránky bez zbytočných medzi krokov. 

4.4.1.1 Hlavná stránka 

Hlavným dôvodom zmeny dizajnu bolo zvýšenie atraktivity stránky, zníženie okamžitých odchodov 

a modernizácia stránky. Pri návrhu bolo prihliadané na zmenšenie obsahu – dĺžky stránky a zároveň 

zabezpečenie dostupnosti všetkých podstatných informácií. Návrh použil info-grafiku na zabezpečenie 

dostupnosti informácií pri použití menšieho priestoru na stránke. V návrhu sa počíta už so zmenou 

administračných nástrojov a jednoduchej aktualizácie textov a obrázkov na stránke bez nutnosti 
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upravovania kódu stránky. Zároveň boli navrhnuté upravené texty na ľahšie upútanie používateľa, 

ktoré budú revidované priamo Realizačným tímom SRI. Návrh nového dizajnu na hlavnú stránku je na 

nasledujúcom obrázku.   
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Obrázok č. 51 Hlavná stránka 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.4.1.2 Register zamestnaní a kompetencií 

Časť Register zamestnaní slúži na vyhľadávanie a prezeranie dostupných zverejnených národných 

štandardov zamestnaní. Zmena dizajnu zmodernizuje grafiku a rozloženie funkcionalít a tak zatraktívni 

túto stránku. V tejto časti sa nerobili zásadné zmeny funkcionalít, ďalšie zmeny nastanú až po 

zapracovaní plánovaných zmien v neskorších etapách projektu. Návrhy nového dizajnuv časti 

Registerzamestnaní sú na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 52 web_register_zamestnani 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránky Register kompetencií a Registerzamestnaní boli zlúčené do jednej stránky, tak aby poskytovali 

naraz všetky doteraz dostupné funkcionality oboch stránok. Zároveň zjednodušili vyhľadávanie 

a prehľadnosť stránky.  

Obrázok č. 53 web_register_zamestnani_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Karta zamestnania prešla zatiaľ len modernizáciou grafickej úpravy tak, aby sa prispôsobila dizajn 

manuálu k novému logotypu pre projekt (ďalej len dizajn manuál), v nasledujúcich etapách projektu ju 

čakajú zmeny súvisiace s novými požiadavkami na revíziu NŠZ a zapracovanie nástrojov pre sektorové 

inovácie.  
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Obrázok č. 54 web_karta_1 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Jednotlivé záložky Karty zamestnania boli prevedené do grafiky nového dizajnu a na zmenu si musia 

počkať, kým nebudú pripravené podklady na modernizáciu ich obsahu. 

Obrázok č. 55 web_karta_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V záložke Karta zamestnania O sektore bola graficky upravená textová časť, ktorej obsah bude 

v priebehu projektu aktualizovaný a rozširovaný.  
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Obrázok č. 56 web_karta_3 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Časť Otázky a odpovede ku Karte zamestnania bola rovnako prevedená do grafiky nového dizajnu 

a plánovaná zmena spôsobu riešenia a pripravené funkčné zmeny riešenia sa budú realizovať 

v neskorších etapách projektu. 

Obrázok č. 57 web_karta_4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Pre záložku Garancia boli doplnené logá príslušného sociálneho partnera a danej sektorovej rady, ktoré 

zatraktívnia vizuálnu stránku zobrazených informácií.  

Obrázok č. 58 web_karta_5 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.3 Sektorové rady 

Zmeny dizajnu základnej stránky časť Sektorové rady boli zamerané rovnako na modernizovanie 

grafickej úpravy a funkčné zmeny budú dopracované v ďalších etapách projektu. Novými logami 

jednotlivých sektorových rád a zmenou farebnosti podľa nového dizajn manuálu  bola oživená stránka 

výberu sektorovej rady. Návrhy nového dizajnuv časti Sektorové rady sú na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 59 web_sektorove_rady 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava   
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Obrázok č. 60 web_sektorove_rady_1 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Zobrazenie zoznamu členov sektorovej rady bolo z pohľadu úpravy dizajnu prevedené do grafiky 

nového dizajn manuálu. 

Obrázok č. 61 web_sektorove_rady_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Zoznam garantovaných štandardov bol upravený podľa pravidiel nového dizajn manuálu.  

Obrázok č. 62 web_sektorove_rady_3 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 63 web_sektorove_rady_4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Časť Dokumenty na stiahnutie a fotogaléria boli upravené podľa nového dizajn manuálu. 
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Obrázok č. 64 web_sektorove_rady_5 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.4 O projekte 

Stránka O projekte bola upravená dizajnovo na nový spôsob zobrazenia a grafickej úpravy pri použití 

rovnakého obsahu. Výsledok je jednoznačne v porovnaní s predchádzajúcou verziou príťažlivejší. 

Návrh nového dizajnu pre časť O projekte je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 65 web_projekt 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.4.1.5 Aliancia Sektorových rád 

Návrhy nového dizajnu pre časť Aliancia Sektorových rád sú vytvorené podľa rovnakých priorít azásad, 

ako časť Sektorové rady. Jednotlivé návrhy sú na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 66 web_aliancia_SR_1 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 67 web_aliancia_SR_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 68 web_aliancia_SR_3 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 69 web_aliancia_SR_4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.6 Riadiaci výbor 

Návrhy nového dizajnu pre časť Riadiaci výbor sú spracované rovnako ako časť Aliancia sektorových 

rád a časť Sektorové rady. Návrhy jednotlivých stránok sú na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 70 web_riadiaci_vybor_1 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 71 web_riadiaci_vybor_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 72 web_riadiaci_vybor_3 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 73 web_riadiaci_vybor_4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.7 Novinky 

Stránka Novinky má z hľadiska úpravy dizajnu viacero zmien. Hlavnou zmenou sú dostupné informačné 

obrázky ku každému článku. Takéto zobrazenie je pre používateľov atraktívnejšie a zaujme viac, ako 

len nadpis, predpokladá sa že pritiahne viac čitateľov obsahu stránky Novinky. Ďalšie zmeny, v tejto 

časti, budú dopracované v neskorších etapách projektu. Úlohou bude sprístupniť informácie 

používateľovi čo najjednoduchšou cestou. Návrhy nového dizajnu pre časť Novinky sú na nasledujúcich 

obrázkoch.  



  
 

406 
 

Obrázok č. 74 web_novinky 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 75 web_novinky_detail 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.8 Média 

Stránka Média prešla výraznou zmenou v rámci návrhu nového dizajnu, a to z dôvodu optimalizácie 

a rozšírenia dostupných informácií o správy o projekte z médií. Dizajnová zmena musí byť v neskorších 

etapách projektu zapracovaná aj s funkčnými zmenami portálu na využitie plného potenciálu týchto 

zmien. Bude doplnená časť články z médií súvisiace s projektom, kde budú publikované prevzaté články 

a správy z rôznych médií a podujatí, kde bol projekt prezentovaný. Návrhy nového dizajnupre časť 

Média sú na nasledujúcich obrázkoch.  



  
 

408 
 

Obrázok č. 76 web_media_1 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Obrázok č. 77 web_media_2 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.4.1.9 Otázky a odpovede 

Rovnako ako časť Otázky a odpovede na Karte zamestnania bude táto časť funkčne prerobená 

v priebehu nasledujúcich etáp projektu. V tejto etape realizácie bola dizajnová zmena navrhnutá na 

základe prerobenia podľa nového dizajn manuálu vytvoreného počas projektu na zjednotenie dizajnu 
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portálu a nového logotypu. Návrh nového dizajnu pre časť Otázky a odpovede je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 78 web_otazky-odpovede 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.4.1.10 Kontakty 

Do návrhu nového dizajnu v rámci stránky Kontakty boli dopracované mapy k adresám objednávateľa 

a dodávateľa projektu. Návrh nového dizajnu pre časť Otázky a odpovede je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 79 web_kontakt 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.5 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa zásadne neupravovali časti dátového modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ, 

vykonali sa len minimálne zmeny na základe optimalizácie návrhu riešenia. Práce sa viac zamerali na 

naplňovanie tabuliek dátami na zabezpečenie potrebných číselníkov a zdrojov dát. Počas tohto 

obdobia sa vyskytli komplikácie s niektorými dátovými zdrojmi, ktoré skomplikovali niektoré plánované 

činnosti, ale celkovo práce pokračujú podľa harmonogramu. Vzhľadom na ďalšie nasledujúce moduly 

bude navrhnutý upravený a rozšírený dátový a relačný model.  

4.5.1 Relačný model  

Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby 

zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú vytvárané 

napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň jednoznačné spojenie 

zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide orelačné modely, ktoré využívajú už 

pripravené dátové tabuľky a ich dáta alebo sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania projektu v rámci 

konkrétnych úloh z harmonogramu. 

4.5.1.1 Tvorba a revízia NŠZ 

Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ sa uvádzalo v Priebežnej správe č.4. 

V sledovanom období nepribudli k tomuto modelu žiadne podstatné zmeny. Z tohto dôvodu sa obsah 

zameriava na menšie celky, ktoré neboli zobrazené v predchádzajúcej správe.  

Časť pracovný profil modulu Tvorba a revízia NŠZ využíva nasledujúce tabuľky: 

 work_profile, 

 nsz_work_profile. 
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Obrázok č. 80 Relačný model časti modul Tvorba a revízia NŠZ – pracovný profil 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Základná tabuľka NŠZ je prepojená s tabuľkou nsz_work_profile, ktorá ako číselník využíva tabuľku 

work_profile. V sledovanom období prebiehali práce na naplnení číselníka tabuľky na profil práce, 

preto bola vytvorená tabuľka s podporou dvoch úrovní. Profil práce bude používať dve úrovne: 

kategória a premenná. Riešenie nepredpokladá v budúcnosti rozšírenie úrovní, ale len kategórií. 

Súčasné navrhnuté riešenie je pripravené v prípade potreby na rozšírenie počtu súčasných kategórií. 

Časť pracovné prostriedky modulu Tvorba a revízia NŠZ využíva nasledujúce tabuľky: 

 work_equipment, 

 nsz_work_equipment. 

Obrázok č. 81 Relačný model časti modul Tvorba a revízia NŠZ – pracovné prostriedky 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Riešenie dátového modelu časti Pracovné prostriedky je riešená podobne ako pracovný profil, ale 

v tomto prípade sa predpokladá v budúcnosti možnosť rozšírenia počtu úrovní. Riešenie je preto 

navrhnuté tak, aby v prípade potreby bolo možné rozšíriť nielen počet kategórií, ale aj počet úrovní 

číselníka. 

Časť Certifikáty modulu Tvorba a revízia NŠZ využíva nasledujúce tabuľky: 
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 certificate, 

 nsz_certificate. 

Obrázok č. 82 Relačný model časti modul Tvorba a revízia NŠZ – certifikáty 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Riešenie zakomponovalo požiadavky z pôvodného systému IS NSP aj požiadavky na nový systém IS SRI. 

Pre potreby nového systému bude doplnená ďalšia časť na návrhy nových certifikátov a osvedčení, 

ktoré nebudú zahrnuté v číselníku. Zapracovanie tejto funkcionality bude v ďalších etapách projektu, 

zároveň so zmenou respektíve doplnením dátového modelu podľa návrhu riešenia. 

Pre časti Regulácie a Prax sa využívajú nasledujúce tabuľky: 

 law, 

 nsz_law, 

 nsz_practice. 

Obrázok č. 83 Relačný model časti modul Tvorba a revízia NŠZ – regulácie a prax 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Riešenie zakomponovalo požiadavky z pôvodného systému IS NSP aj požiadavky na nový systém IS SRI. 

Pre potreby nového systému bude doplnená ďalšia časť na návrhy nových zákonov, vyhlášok a 

nariadení, ktoré nebudú zahrnuté v číselníku. Zapracovanie tejto funkcionality bude v ďalších etapách 

projektu, zároveň so zmenou respektíve doplnením dátového modelu podľa návrhu riešenia. 

4.5.1.2 Príprava podkladov na prevod dát 

V sledovanom období prebiehala aj príprava podkladov na prevod dát z pôvodného systému IS NSP na 

naplnenie tabuliek databázy potrebnými údajmi pre nový IS NSP/SRI. Práce zahŕňali opravy textov 

jednotlivých položiek, úpravu dátovej štruktúry dát na prevod, prípravy prevodných podkladov na 

zabezpečenie úspešného naplnenia systému po zmenách v dátovom modeli. Zároveň sa vykonali 

revízie interných číselníkov s dopadom na úpravy dát a tabuliek do novej databázy. Tieto práce budú 

pokračovať aj v nasledujúcom období vzhľadom na rozsah zmien a stav revízií a úprav číselníkov. 

Zároveň sa pripravujú zmeny v súvislosti so zmenami a presunmi garantovaných NŠZ medzi 

jednotlivými sektorovými radami a plánované zlučovania niektorých NŠZ, čo výrazne ovplyvní práce na 

príprave podkladov na prevod dát. 

4.6 Hodnotiaca komisia 

Hodnotiaca komisia zohráva kľúčovú úlohu v rámci aktualizácie SK ISCO-08. Akákoľvek úprava, zmena, 

doplnenie, vyradenie musia byť schválené týmto orgánom. V januári 2020 došlo k odoslaniu žiadostí 

na nomináciu členov Hodnotiacej komisie. V Prílohe č. 29 sa nachádza žiadosť, ktorá bola nasmerovaná 

na Úrad vlády SR. Žiadosti sú obsahovo v rovnakej štruktúre. Na všetky žiadosti prišla  pozitívna odozva 

a z tohto dôvodu sa podarilo Realizačnému tímu SRI zložiť Hodnotiacu komisiu v takej skladbe, ktorá 

zabezpečí fundované a metodicky jednotné usmerňovanie aktualizácie.  

Zoznam členov Hodnotiacej komisie: 

1. Mgr. Martin Vido, Team leader Data WareHouse a Business Intelligence, Ústredie PSVR – 

Ústredie PSVR je kľúčovým používateľom klasifikácie SK ISCO-08. Na dennej báze ju 

zamestnanci tejto inštitúcie používajú a z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby v Hodnotiacej 

komisii mala zastúpenie. Osobitne možno vyzdvihnúť nominovaného experta, keďže Mgr. Vido 

má nielen strategickú a koncepčnú skúsenosť s klasifikáciou SK ISCO-08, ale zodpovedá aj za 

jej priamu implementáciu v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ďalej len „ISSZ“).  
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2. Ing. Marta Mravcová, riaditeľka Odboru registrov a klasifikácií, ŠÚ SR – podľa § 19 Zákona č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ŠÚ SR vytvára, zabezpečuje 

súlad, zverejňuje a vydáva vyhláškou klasifikácie. V zmysle aktuálneho Organizačného 

poriadku ŠÚ SR Odbor registrov a klasifikácií zabezpečuje tvorbu, správu a využívanie 

národných štatistických klasifikácií a číselníkov v zmysle požiadaviek externého a interného 

zákazníka, ako aj príslušnej legislatívy (EÚ, SR). Z tohto dôvodu je členstvo Ing. Mravcovej 

v Hodnotiace komisii nevyhnutné. 

3.  Mgr. Ivan Chrappa, riaditeľ Odboru štatistiky práce a vzdelávania, ŠÚ SR - v zmysle aktuálneho 

Organizačného poriadku ŠÚ SR Odbor štatistiky práce a vzdelávania zabezpečuje tvorbu a 

šírenie vybraných štatistických produktov a poskytuje poradenstvo a konzultácie za oblasť 

štatistiky práce, miezd a oblasť štatistiky vzdelávania. Realizuje činnosti súvisiace s 

komunikáciou so zákazníkmi a metodickou prípravou štatistických zisťovaní za oblasť 

zamestnanosti, voľných pracovných miest, odpracovaných hodín, miezd, nákladov práce a 

štrajkov, výberových zisťovaní pracovných síl v domácnostiach, vrátane ad hoc modulov, 

štatistiky vzdelávania a za vymedzenú oblasť rozpočtových, príspevkových a neziskových 

organizácií, ako aj oblasť zariadení sociálnych služieb. Mgr. Chrappa spolupracoval na 

revízii/aktualizácii klasifikácie zamestnaní aj v prechádzajúcom období.  

4. JUDr. Zuzana Dzurendová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej služby a verejnej služby, Úrad 

vlády SR – v zmysle Organizačného poriadku Úradu vlády Sekcia štátnej služby a verejnej služby 

plní úlohy pri tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov 

vrátane odmeňovania štátnych zamestnancov, právnych vzťahov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vrátane odmeňovania, v oblasti kolektívneho vyjednávania o kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe a pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vzdelávania štátnych zamestnancov, zabezpečovania koordinačnej, monitorovacej, 

kontrolnej a analytickej činnosti súvisiacej so stavom štátnej služby. Vzhľadom na to, že 

klasifikácia SK ISCO-08 je súčasťou opisu štátnozamestnaneckého miesta a že do klasifikácie 

musia byť zaraditeľní aj zamestnanci v tomto sektore, je JUDr. Dzurendová garantom štruktúry 

zamestnaní vo verejnom sektore.  

5. Ing. Mgr. Jozef Krabáč, Manažér Úseku produktivity a zamestnanosti, TREXIMA Bratislava – 

člen Realizačného tímu SRI, ktorý sa podieľal na tvorbe klasifikácie SK ISCO-08 v roku 2010 
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a 2011 a aj na jej aktualizácii v roku 2015, čo by malo zabezpečiť vedomostnú a metodickú 

kontinuitu.  

Úlohy Hodnotiacej komisie:  

1. posudzovanie návrhov na: 

 doplnenie a vyradenie jednotiek zamestnaní, 

 zlúčenie a rozdelenie jednotiek zamestnaní, 

 úpravu názvu jednotiek zamestnaní. 

2. úprava a schvaľovanie pracovnej verzie aktualizovanej národnej klasifikácie zamestnaní, 

3. koordinácia pilotného overovania a pripomienkovania, 

4. vypracovanie finálnej verzie novej národnej klasifikácie zamestnaní. 

Hodnotiaca komisia má 5 členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Návrh je prijatý, 

ak s ním vyjadria súhlas minimálne traja členovia Hodnotiacej komisie. Prvé rokovanie Hodnotiacej 

komisie sa uskutočnilo 11.02.2020. Rokovania sa zúčastnili štyria nominovaní experti, JUDr. Zuzanu 

Dzurendovú zastupoval Mgr. Juraj Fíba. Obsahová štruktúra rokovania:  

 Predstavenie NP Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (SRI) 

 Úloha SK ISCO-08 v SRI 

 Postavenie a úlohy Hodnotiacej komisie 

 Postup aktualizácie SK ISCO-08 

 Harmonogram činnosti 

 Princípy aktualizácie 

 Diskusia a závery 

Kľúčové závery rokovania: 

 Zdôraznený význam klasifikácie SK ISCO-08, ktorá tvorí základ pre tvorbu NŠZ, čo umožňuje pre 

sektorové rady vytvárať unikátne a jedinečné výstupy o charaktere všetkých zamestnaní na 

trhu práce, napr. regionálne zloženie zamestnanosti,  veková skladba,  odmeňovanie,  

kvalifikačná skladba – väzba na vzdelávací systém,  štruktúra podľa pohlavia,  pracovná a 

priestorová migrácia,  pracovná neschopnosť,  počet UoZ, resp. ZoZ v evidencii úradov PSVR,  

pracovné príležitosti, prognózy vývoja atď.   
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 Ing. Mravcová informovala, že sa pripravuje rozsiahla novela klasifikácie NACE. Poukázala na 

to, že nové typy činností, ktoré budú do tejto klasifikácie zaradené budú vyžadovať nové typy 

zamestnaní a zručností. Očakáva sa, že klasifikácia NACE bude zmenená aj z hľadiska nariadení 

a legislatívy v roku 2023. 

 Z analýzy prvkov dobrej praxe v zahraničí vyplynulo, že väčšina štátov aktualizuje klasifikáciu 

zamestnaní častejšie ako raz za dva roky.  

 Mgr. Vido podotkol, že je nevyhnutné upriamiť pozornosť aj na Európsku klasifikáciu 

zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO, ktorá je tiež naviazaná na ISCO-08 

a zohráva kľúčovú úlohu z pohľadu Európskych služieb zamestnanosti EURES.  

 Ing. Mravcová zdôraznila, že klasifikácia zamestnaní nemá odrážať presné názvy zamestnaní 

uvedené v legislatíve, ktorá sa často mení, ale rozhodujúci je charakter vykonávaných úloh 

a povinností, ktorý môže byť rovnaký aj pod iným názvoslovným označením.  

 Ing. Mgr. Krabáč spracuje výstup, ktorý bude obsahovať zamestnania, ktoré nie sú využívané 

zo strany spravodajských jednotiek v rámci štatistických zisťovaní.  

 Hodnotiaca komisia schválila princípy aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 a zobrala na vedomie 

návrh harmonogramu na ďalšie obdobie.  

 Ing. Mravcová upozornila na citlivé posudzovanie početnosti zamestnaní, ktoré by sa mali 

doplniť do klasifikácie SK ISCO-08. Nie vždy je rozhodujúci aktuálny počet zamestnancov, je 

potrené zohľadniť aj prognózy vývoja, resp. perspektívnosť zamestnaní.  

 

Harmonogram činnosti Hodnotiacej komisie:  

 Úvodné stretnutie 11. február 2020  

- Organizačno-technické záležitosti zabezpečenia činnosti Hodnotiacej komisie, 

harmonogram činnosti, model spolupráce. 

 2. stretnutie: marec 2020  

- Obsah: posudzovanie, schvaľovanie, resp. zamietanie pripomienok a návrhov na úpravu 

klasifikácie SK ISCO-08. 

 3. stretnutie apríl 2020 

- Obsah: posudzovanie, schvaľovanie, resp. zamietanie pripomienok a návrhov na úpravu 

klasifikácie SK ISCO-08. 
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 4. stretnutie: máj 2020 

- Obsah: posudzovanie, schvaľovanie, resp. zamietanie pripomienok a návrhov na úpravu 

klasifikácie SK ISCO-08; schválenie pracovnej verzie SK ISCO-08. 

 5. stretnutie: máj 2020 

- Obsah: vyhodnotenie zistení pilotného overovania a zapracovanie opodstatnených 

zistení. 

 Záverečné stretnutie: jún 2020  

-  obsah: dokončenie finálnej verzie aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 (verzia 2019). 

Zápisnica z prvého rokovania Hodnotiacej komisie sa nachádza v Prílohe č. 30. Druhé rokovanie 

Hodnotiacej komisie sa malo uskutočniť dňa 17.3.2020. Z dôvodu epidemiologických opatrení však 

prebehne posúdenie pripomienok výlučne elektronickou formou a sporné body budú riešené na 

stretnutí Hodnotiacej komisie v apríli 2020. Podklad na rokovanie bol odoslaný členom Hodnotiacej 

komisie dňa 11.3.2020.  

4.7 Princípy aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 

Okrem metodického postupu aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 zohrávajú mimoriadne významné 

úlohu aj princípy aktualizácie. Kým metodický postup je zameraný na správnu postupnosť a obsah 

jednotlivých krokov procesu, princípy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri posudzovaní jednotlivých 

úprav a návrhov. Tvoria zásady, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, na metodicky jednotné riešenie 

obsahovo zhodných prípadov na mikroúrovni, to znamená na úrovni jednotiek zamestnaní, resp. iných 

klasifikačných kategórií.  

Princípy aktualizácie boli schválené na rokovaní Hodnotiacej komisie dňa 11.2.2020. Celkovo sa 

rozoznáva 9 princípov, ktoré sú spolu s príkladmi bližšie špecifikované nižšie.  

Princíp 1: Názov jednotiek zamestnaní 

Názov jednotky zamestnania musí byť v spisovnom slovenskom jazyku, v jednotnom čísle a prednostne 

v mužskom rode. Ženský rod sa použije iba pri názvoch, ktoré sa používajú takmer výlučne len v tomto 

rode, napríklad zdravotná sestra, sekretárka, upratovačka atď. Cudzojazyčné výrazy na označenie 
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zamestnaní možno použiť len v odôvodnených prípadoch, a to za predpokladu, že slovenský ekvivalent 

neexistuje, resp. existuje, ale v praxi sa však vôbec nevyužíva. Na základe spolupráce s MK SR sa budú 

prípady použitia cudzojazyčných výrazov individuálne posudzovať. Názov jednotky zamestnania musí 

tiež rešpektovať zaužívanú terminológiu na odlíšenie špecializácie a úrovne zručností a v maximálnej 

možnej miere zohľadniť aktuálnu prax v organizáciách výrobnej aj nevýrobnej sféry.  

Princíp 2: Súlad s ISCO-08 bude zachovaný  

Štruktúra podskupín (4-miestnych kódov) SK ISCO-08 je nemenná a zostane zachovaná na aktuálnom 

počte 436. Nové podskupiny nebudú pridávané. Doplneným zamestnaniam SK ISCO-08 bude potrebné 

nájsť čo možno najvhodnejšie miesto v rámci systematickej časti berúc do úvahy vysvetlivky, resp. 

popisnú časť klasifikácie.  

Princíp 3: Úroveň zovšeobecnenia 

Ide o pomerne náročný princíp, ktorý vyžaduje, aby boli všetky jednotky zamestnaní nielen v rámci 

podskupín, ale celej klasifikácie na rovnakej úrovni podrobnosti. Princíp je relevantný nielen v rámci 

aktualizácie/revízie štatistických klasifikácií, ale aj  pri jej tvorbe. V praxi to znamená, že jedna jednotka 

zamestnania nemôže byť podmnožinou inej jednotky zamestnania.   

Príklad: Sektorová rada pre verejnú správu a služby požadovala doplniť zamestnanie Projektový 

manažér v samospráve, čo bolo v rozpore s týmto princípov, keďže v klasifikácii SK ISCO-08 sa nachádza 

jednotka zamestnania Projektový manažér.  

Princíp 4: Doplnenie jednotky zamestnania 

Doplnenie novej jednotky zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08 je najčastejšou zmenou, ako 

táto klasifikácia prechádza. Doplniť novú jednotku zamestnania do SK ISCO-08 možno len za 

predpokladu kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok: 

a) jednotka zamestnania nie je v SK ISCO-08 už uvedená pod iným názvom, 

b) dopĺňaná jednotka zamestnania nie je podmnožinou jednotky zamestnania, ktorá už v SK ISCO-

O8 figuruje, 

c) charakter pracovných činností pracovníka, ktorý vykonáva zamestnanie je natoľko rozdielny, 

že zamestnanie nemožno chápať ako súčasť iného zamestnania, 
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d) pracovné úlohy a povinnosti, ktoré odlišujú zamestnanie od príbuzných zamestnaní majú 

prevahu, 

e) relevantnosť zamestnania z pohľadu zamestnanosti a prognóz vývoja na trhu práce.  

Princíp 5: Zmena názvu jednotky zamestnania 

Upraviť názov jednotky zamestnania možno len po splnení všetkých nižšie vymenovaných 

predpokladov: 

 úprava názvu je v súlade s princípmi tvorby názvov jednotiek zamestnaní a stanovenou 

terminológiou, 

 charakter zamestnania sa nemení vzhľadom na skutočnosť, že zmenou charakteru 

zamestnania by došlo k nahradeniu, resp. doplneniu novej jednotky zamestnania. 

Princíp 6: Rozčlenenie jednotky zamestnania 

Rozčleniť jednotku zamestnania je možné len v prípade, ak v aktualizovanej verzii SK ISCO-08 možno 

exaktne stanoviť väzby medzi vyradenou jednotkou zamestnania, ktorá aktualizáciou stráca platnosť a 

jednotkami zamestnaní, ktoré ju nahradzujú z dôvodu konzistencie údajov z časového hľadiska. V 

tomto prípade jednotka zamestnania, ktorá sa rozčlenila zaniká a dopĺňajú sa dve, resp. viac iných, 

nových jednotiek zamestnaní.    

Princíp 7: Zlúčenie jednotiek zamestnaní 

Analogicky ako pri predchádzajúcom princípe, zlúčiť jednotky zamestnaní je možné len v prípade, ak v 

revidovanej klasifikácii SK ISCO-08 možno presne určiť prevodové vzťahy medzi zlučovanými 

jednotkami zamestnaní, ktoré strácajú platnosť a jednotkou zamestnania, ktorá ich aktualizáciou 

nahradzuje. 

Princíp 8: Vyradenie jednotky zamestnania 

Vyradiť jednotku zamestnania bez toho, aby ju iná jednotka zamestnania, resp. iné jednotky 

zamestnaní nahradili, nie je možné. Vyradenie bude povolené len v prípadoch osobitného zreteľa.  
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Princíp 9: Kódovanie zamestnaní 

V prípadoch, ak sa do podskupiny dopĺňa nová jednotka zamestnania, bude jej priradený kód, ktorý 

nasleduje po poslednom zamestnaní danej podskupiny neberúc do úvahy jednotku zamestnania 999 – 

inde neuvedený.   

Príklad: V podskupine 7213 Klampiari sú uvedené tri jednotky zamestnania, a to: 7213001 Stavebný 

klampiar, 7213002 Autokarosár a 7213003 Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára). 

V prípade, ak sa doplní ďalšia jednotka zamestnania, bude mať kód 7213004. 

Ak podskupina obsahuje len jednu jednotku zamestnania s kódovým označením na posledných troch 

miestach 000 a do podskupiny sa dopĺňa ďalšia jednotka zamestnania, daná jednotka zamestnania sa 

vyradí a doplní sa pod novým kódovým označení. To platí aj pre opačný prípad, ak by sa z podskupiny 

vyradila, resp. vyradili jednotky zamestnaní a zostala by v podskupine len jedna jednotka zamestnania, 

musí byť taktiež vyradená a doplnená pod novým kódovým označením s posledným trojčíslím 000.    

Príklad V podskupine 5131 s názvom Čašníci a someliéri sú dve jednotky zamestnaní 5131001 Čašník, 

servírka a 5131002 Someliér. Ak by došlo k vyradeniu jednej jednotky zamestnania, musí sa vyradiť aj 

druhá jednotka zamestnania a doplniť nová jednotka zamestnania s kódom 000 na konci.  

4.8 Vyhodnocovanie návrhov členov sektorových rád 

Členovia sektorových rád boli vyzvaní, aby komplexne posúdili zoznam garantovaných NŠZ v rámci 

príslušnej sektorovej rady. Výzvy boli distribuované v priebehu januára 2020. Výzva spolu s prílohami 

bola štandardizovaná v nasledujúcom znení: 

Vážený člen sektorovej rady,  

vzhľadom na neustály vývoj na trhu práce bude potrebné dôsledne posúdiť a zrevidovať štruktúru NŠZ 

(názvy), ktoré momentálne garantuje sektorová rada, ktorej ste členom. Register zamestnaní musí vždy 

obsahovať aktuálne NŠZ, ktoré existujú na trhu práce.  

Názvy v zozname garantovaných NŠZ vychádzajú zo Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 

ktorá sa bude aktualizovať aj na základe návrhov zo strany členov sektorových rád. Je veľmi dôležité, 

aby ste zmeny názvov v zozname garantovaných NŠZ predložili do konca januára 2020, aby sa stihli 
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posúdiť a zapracovať do novej verzie vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa aktualizovaná verzia 

klasifikácie SK ISCO-08 vydá. 

Z tohto dôvodu Vás prosím o posúdenie názvov NŠZ. V prípade potreby navrhnite doplnenie nových NŠZ 

(formulár na doplnenie nového NŠZ), resp. navrhnite iné zmeny v štruktúre, resp. názve NŠZ. NŠZ 

môžete odporučiť aj na vyradenie, resp. na presun do inej sektorovej rady (formulár na vyradenie, resp. 

presunutie NŠZ). Na Vaše návrhy prosím použite priložené formuláre, aby bolo možné návrhy 

štandardizovane posudzovať. Vašu pozornosť prosím sústreďte len na NŠZ v rámci Vášho sektora. Váš 

návrh bude predmetom schvaľovania zo strany sektorovej rady na jej najbližšom rokovaní.   

V prípade otázok som Vám kedykoľvek k dispozícii. 

Na základe výzvy členovia sektorových rád doručovali návrhy jednotlivým tajomníkom, ktorí ich 

centrálne evidujú a vytvárajú sumárny súbor vo formáte Excel. Časť Realizačného tímu SRI delegovaná 

na aktualizáciu SK ISCO-08 následne odborne posúdila návrhy a navrhli ich spôsob riešenia. Realizačný 

tím SRI riešil návrhy tromi formami, a to: 

 odporúča – Realizačný tím SRI sa stotožnil s návrhom člena sektorovej rady a odporúča ho 

schváliť na rokovaní príslušnej sektorovej rady, 

 neodporúča - Realizačný tím SRI sa nestotožnil s návrhom člena sektorovej rady a odporúča ho 

neschváliť na rokovaní príslušnej sektorovej rady, k negatívnemu stanovisku bolo vždy 

dopracované odporúčanie, 

 N/A – Realizačný tím SRI nemal k dispozícií dostatok poznatkov na vyhodnotenie návrhu 

a doplnil okolnosti, ktoré je vhodné pri schvaľovaní návrhu brať na vedomie.  

 

Vzor odporúčania spracovaného pre potreby Sektorovej rady pre stavebníctvo je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke:
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 Podklad na rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo 
 

P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

1. 
Technik 

automatizácie budov  

Vykonáva inštaláciu slaboprúdových zariadení, 

pripája elektronické zariadenia k internetu, 

zosúlaďuje, programuje systém a uvádza ho do 

prevádzky. Vykonáva údržbu slaboprúdových 

zariadení. Monitoruje spotrebu elektrickej 

energie, prepája monitorovacie bezpečnostné 

systémy, optimalizuje úsporu energie budov. 

Úplné stredné 

odborné vzdelanie 
doplnenie odporúčame 

Ide o nové 

zamestnanie, otázny 

je názov - je Technik 

automatizácie budov 

najvhodnejší názov? 

2. 
Montážnik výplne 

stavebných otvorov 

Montážnik zhotovuje návrh, montáž, demontáž 

a opravu otvorových výplní stavebných otvorov.  

 

Voľba vhodných technologických podmienok  a 

návrh pracovných postupov na zhotovovanie, 

montáž, demontáž a opravu otvorových výplní 

stavebných otvorov.  

Zameranie a príprava otvorov, montáž 

otvorových konštrukcií, kotvenie otvorových 

konštrukcií, zhotovenie pripojovacej škáry. 

Stredné odborné 

vzdelanie  

Kvalifikačná úroveň:  

NKR: 3, EKR: 3 

doplnenie odporúčame 
Nové zamestnanie na 

trhu práce. 
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P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

3. Zatepľovač 

Zatepľovač vykonáva montáž a opravy 

tepelných izolácií obálky budov. Má vedomosti 

a zručnosti týkajúce sa zatepľovania obálok 

budov, pozná vzťahy medzi dotknutými 

stavebnými konštrukciami, vie identifikovať 

problémy v oblasti a navrhnúť technické 

postupy riešenia detailov. Uplatní sa ako 

zamestnanec v stavebných dodávateľských 

spoločnostiach i ako SZČO pri výstavbe budov 

spĺňajúcich zvýšené tepelno-technické normy. 

NKR 3 

EKR 3 

ISCED 353 

SK NACE Rev.2  

doplnenie odporúčame 
Chýba v NSP, resp. SK 

ISCO-08 

4. 
Bezpečnostný 

analytik 

Analyzuje, predikuje riziká pri práci v 

stavebníctve. Spracováva digitálne dáta, ktoré 

umožňujú identifikovať bezpečnostné riziká a 

určiť preventívne opatrenia. Má znalosti z IT a 

vytvára platformy na posudzovanie rizík a 

opatrení. 

 doplnenie neodporúčame 

Ak je tento návrh 

štandardu zameraný 

na technické 

zabezpečenie 

bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri 

práci, tak ten už 

existuje: Špecialista 

bezpečnosti a 
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P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

ochrany zdravia pri 

práci a ďalšie jeho 

špecializácie pre 

rôznorodé pracoviská 

by neboli účelné. 

5. BIM koordinátor 

Vytvára BIM model s negeometrickými dátami 

na rozsiahle stavebné projekty. Profesionálne 

ovláda všetky technológie pre BIM 

modelovanie a všetky metódy xD BIM. 

Zosúlaďuje dáta rozsiahlych stavebných 

projektov. 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie 

N/A 

Návrhy je nutné 

posúdiť spoločne. Nie 

je účelné doplniť do 

SK ISCO-08 5 

zamestnaní, ktoré sú 

zamerané na prácu s 

BIM modelmi  pričom 

z charakteristiky a 

pracovných úloh je 

zrejmé ich veľké 

prekrývanie. Účelom 

NŠZ je popis 

kvalifikačných 

požiadaviek a 

6. BIM manažér 

Riadi činnosť rozsiahlych stavebných projektov 

a prezentuje zúčastneným stranám riešenie v 

3D modeloch, virtuálnej realite a vo 

vizualizáciách. Spája požiadavky investora a 

zúčastnených strán. Spolupracuje s BIM 

koordinátorom a BIM modelárom. 

Profesionálne ovláda prácu s digitálnym 

modelom a všetky metódy xD BIM. Sám 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie 
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P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

nevytvára BIM model, ale má prehľad o 

všetkých technológiách použitých v BIM modeli. 

vytvorenie 

objednávky pre 

vzdelávací systém, z 

tohto dôvodu skôr 

preferujeme 

vytvorenie jedného 

NŠZ Špecialista 

informačného 

modelovania budov 

(BIM) 
7. BIM modelár 

Vytvára BIM model s geometrickými dátami pre 

rozsiahle stavebné projekty. Profesionálne 

ovláda všetky technológie BIM modelovania a 

všetky metódy xD BIM. Ovláda 3D skenovanie a 

vie integrovať získané geometrické dáta do BIM 

modelu, ktorý predstavuje digitálne dvojča 

stavby. 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie 

8. BIM špecialista  

Samostatne vytvára komplexný digitálny model 

jednoduchých projektov, s 3D modelom a s 

negeometrickými dátami. Združuje informácie 

od zúčastnených strán a zosúlaďuje ich v BIM 

modeli. 

Úplné stredné 

odborné vzdelanie 
doplnenie 



  
 

428 
 

P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

9. BIM správca  

Spravuje BIM model počas celej doby životnosti 

stavby. BIM správcovi sú odovzdané všetky 

geometrické a negeometrické dáta. 

Profesionálne ovláda všetky technológie BIM 

modelovania a všetky metódy xD BIM. Po 

prestavbách, opravách, rekonštrukciách počas 

užívania, aktualizuje digitálne dvojča stavby. 

Poskytuje dáta všetkým zainteresovaným 

osobám počas celého životného cyklu stavby. 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie 

10. 
Operátor modulárnej 

výroby  

Vykonáva prípravu, obsluhu strojov a výrobu 

stavebných modulov. Z digitálneho BIM modelu 

prevedie dáta do výrobného procesu. 

Úplné stredné 

odborné vzdelanie 
doplnenie 

N/A 

Z popisu a 

charakteristiky 

vyplýva, že ide o 

príbuzné 

zamestnania, ktoré by 

boli na úrovni NŠZ 

(popisu kvalifikačných 

požiadaviek a 

kompetencií) takmer 

identické. Medzi 

11. 
Špecialista 

modulárnej výroby 

Vykonáva prípravu a strojové konštruovanie 

stavebných modulov. Z digitálneho BIM modelu 

prevedie dáta do výrobného procesu. 

Úplné stredné 

odborné vzdelanie 
doplnenie 
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P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

štandardy je vhodné 

doplniť jeden 

komplexný štandard, 

ktorý bude obsahovať 

obe špecializácie a 

oblasti modulárnej 

výroby. Napríklad 

Technik modulárnej 

výroby. 

12. 

Špecialista 

modulárnej výroby 

alebo Špecialista 

prefabrikovanej 

výroby 
 

Vykonáva výskum, vývoj, inovácie pre výrobu a 

montáž stavebných modulov. Pracuje s 

metódou BIM a zhromažďuje dáta pre výrobný 

proces 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie neodporúčame 

Výskum a vývoj je 

riešený všeobecne. 

Nie je možné vytvárať 

štandardy pre všetky 

podoblasti 

jednotlivých 

sektorov. 
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P.č. Názov NŠZ 
Stručná charakteristika a popis pracovných 

úloh 

Požadované 
vzdelanie - 

kvalifikačná úroveň, 
odborné zameranie 

Návrh na 
zmenu 

Odporúčanie Odôvodnenie 

13. 
Špecialista stavebnej 

recyklácie 

Dokumentuje objem a druh odpadov zo 

stavieb a demolácií. Identifikuje druhy odpadu, 

ktoré sa na stavbe vyskytujú. Zaisťuje 

odovzdanie stavebného odpadu na recykláciu, 

zhodnotenie, alebo opätovné použitie. 

Zodpovedá za nakladanie so stavebným 

odpadom. 

Úplné stredné 

odborné vzdelanie 
doplnenie odporúčame 

Je ale potrebné 

zvážiť, či nejde o už 

existujúci štandard: 

Špecialista pre 

odpadové 

hospodárstvo. Koľko 

je takých pracovníkov 

v SR, ktorí sa venujú 

väčšinu svojho 

pracovného času 

stavebnej recyklácii? 

14. 
Stavebný 

spravodajca  

Publikuje inovácie a spracováva odborné 

informácie z oblasti stavebníctva pre laickú a 

odbornú verejnosť. Čerpá z referenčných 

informácií, t.j. noriem, predpisov, vyhlášok, 

štátnych programov a z inovácií trhu EÚ. 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

doplnenie neodporúčame 

Spravodajcov 

nečleníme podľa 

oblastí, nakoľko by 

bolo potrebných 

minimálne 30 

druhov. 

Zdroj: vlastné spracovanie, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 
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Odporúčanie Realizačného tímu SRI tvorilo podklad na rokovanie sektorových rád, na ktorých sa 

individuálne preberali a posudzovali jednotlivé návrhy, v mnohých prípadoch aj za účasti Realizačného 

tímu SRI delegovaného na aktualizáciu SK ISCO-08. Je potrebné dodať, že nie všetky návrhy sektorových 

rád majú dopad na klasifikáciu SK ISCO-08. 

Na rokovaní sektorovej rady dochádzalo k trom spôsobom riešenia návrhu, a to: 

 schválenie návrhu – sektorová rada schválila návrh experta, ktorý mohol byť aj v rozpore 

s odporúčaním Realizačného tímu SRI, 

 neschválenie návrhu - sektorová rada neschválila návrh experta, 

 odloženie návrhu na dopracovanie – sektorová rada uložila expertovi povinnosť dopracovať 

návrh, resp. doplniť dodatočné informácie, na podklade ktorých bude možné prijať fundované 

rozhodnutie.  

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované a kvantifikované návrhy sektorových rád:  

 Kvantifikácia návrhov sektorových rád 

Sektorová rada 
Počet 

návrhov Vyriešené70 Otvorené71 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov  

42 0 42 

Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu  4 4 0 
Sektorová rada pre potravinárstvo   1 1 0 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože   

27 26 1 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel  1 1 0 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  

0 0 0 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu   17 17 0 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  0 0 0 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky 
a nekovové materiály  0 0 0 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a 
strojárstvo  7 0 7 

Sektorová rada pre elektrotechniku    9 8 1 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  6 0 6 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  8 8 0 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu  14 0 14 

 
70 Sektorová rada o návrhu s konečnou platnosťou rozhodla 
71 Sektorová rada o návrhu bude ešte rokovať 
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Sektorová rada 
Počet 

návrhov Vyriešené70 Otvorené71 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 
a cestovný ruch  

17 13 4 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  38 16 22 
Sektorová rada pre informačné technológie a 
telekomunikácie  0 0 0 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a 
poisťovníctvo  

3 0 3 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo  27 22 5 
Sektorová rada pre výchovu, vzdelávanie a šport   42 34 8 
Sektorová rada pre verejné služby a správu  16 7 9 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 
manažment  

1 0 1 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  22 17 5 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  39 0 39 
SPOLU 341 174 167 

Zdroj: vlastné spracovanie, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista cestovných poriadkov 

Charakteristika: Príprava dopravných riešení vo verejnej doprave. Tvorba cestovných 

poriadkov a turnusových obehov a zapracovanie v systéme. Analýza liniek. Kontakt s 

príslušnými inštitúciami ohľadne prípravy a realizácie obchádzok a dopravných obmedzení.  

Požadované vzdelanie - kvalifikačná úroveň, odborné zameranie: Úplné stredné odborné 

vzdelanie. Znalosť anglického jazyka (pasívne). Znalosť práce na PC (MS Office). 

Odhad počtu pracovníkov: 50 (len autobusová doprava a Bratislavská integrovaná doprava) 

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista správy a údržby koľajových vozidiel 

Charakteristika: Špecialista správy a údržby koľajových vozidiel riadi, organizuje a zabezpečuje 

činnosti súvisiace so správou a údržbou koľajových vozidiel (v oblasti informačných systémov, 

zabezpečovacej techniky a napájacích systémov). Koordinuje náročné technické systémy v 

koľajových vozidlách. Tvorí a aktualizuje služobné predpisy, vnútropodnikové normy a 

smernice na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu zariadení koľajovej dopravy.  

Požadované vzdelanie - kvalifikačná úroveň, odborné zameranie: Vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa 

Odhad počtu pracovníkov: 50  

 

 Doplnenie zamestnania: Pilot bezpilotného lietadla 
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Charakteristika: Osoba, ktorá bude schopná vykonať let s bezpilotným lietadlom a riadiť ho.  

Požadované vzdelanie - kvalifikačná úroveň, odborné zameranie: Povolenia na lietanie 

bezpilotného lietadla, kedy je pilot držiteľ akéhokoľvek preukazu pilota v súlade s Nariadením 

EÚ č. 1178/2011 v platnom znení a potom len musí vykonať teoretickú skúšku z predmetu 

letecké právo a postupy RLP a potom praktickú skúšku alebo musí vykonať skúšky v celom 

rozsahu. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Premenovať Pracovníka vybavenia cestujúcich v leteckej doprave 

na Pracovníka vybavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave. 

Odôvodnenie: Daný zamestnanec sa vždy stará aj o batožinu. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Letový inštruktor na Letecký inštruktor 

Odôvodnenie: Ide o pracovníka, ktorý učí pilotov lietať.  

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

 Zmena názvu zamestnania: Premenovať Asistenta výživy bez špecializácie na Nutričného 

terapeuta bez špecializácie. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Premenovať Asistenta výživy špecialistu v liečebnej výžive na 

Nutričného terapeuta špecialistu v liečebnej výžive. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Premenovať Zdravotníckeho asistenta bez špecializácie na 

Praktickú sestru bez špecializácie.  

Odôvodnenie: Zmena zaužívaného názvoslovia.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Premenovať Zdravotníckeho asistenta so špecializáciou na 

Praktickú sestru so špecializáciou. 

Odôvodnenie: Zmena zaužívaného názvoslovia. 

 

 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo  

 Doplnenie zamestnania: Dizajnér autorských a solitérnych produktov 
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Charakteristika: Vypracovaný kompetenčný model je odlišný od zamestnania Grafický dizajnér 

(grafik). Navrhuje sa na doplnenie do zoznamu garantovaných NŠZ vzhľadom na absenciu 

zamestnania tohto charakteru v Národnej sústave povolaní. 

 

 Doplnenie zamestnania: Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie 

Charakteristika: Vypracovaný kompetenčný model odlišný od zamestnania Grafický dizajnér 

(grafik). Navrhuje sa na doplnenie do zoznamu garantovaných NŠZ vzhľadom na absenciu 

zamestnania tohto charakteru v Národnej sústave povolaní. 

 

 Doplnenie zamestnania: Muzikálový herec 

Charakteristika: Špecifickosť výkonu profesie muzikálového herca vis-à-vis „klasický“ herec. 

Existuje čoraz vyšší počet hercov, ktorí sa špecializujú na muzikály. Po ukončení 6. ročníka 

konzervatória túto kvalifikáciu získavajú absolventi vzdelávacieho programu Hudobno-

dramatické umenie. 

 

 Doplnenie zamestnania: Ilustrátor 

Charakteristika: Pracovník tvoriaci ilustrácie - písané slovo grafickou formou. Ilustrácie 

uľahčujú orientáciu v texte a zjednodušujú pochopenie textu. 

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Charakteristika: Pracovník zodpovedný za vypracovanie strategických dokumentov a 

programov dlhodobého rozvoja v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“), 

ktorého profesijné uplatnenie je na úrovni MK SR, VÚC alebo miest. Zaradenie predmetného 

NŠZ sa navrhuje so zvyšovaním významu KKP v hospodárskych politikách nielen SR, ale aj na 

úrovni EÚ, a súvisiacou potrebou profesionalizácie zamestnancov nielen štátnej a verejnej 

správy v tejto oblasti. V SK ISCO-08 existuje niekoľko zamestnaní, ktoré sa čiastočne prelínajúci 

so Špecialistom v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu: 

- 2621006 Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva (kopíruje to Sekciu kultúrneho 

dedičstva a kultúry menšín) 

- 2621008 Špecialista v oblasti umenia a štátneho jazyka (kopíruje to Sekciu umenia – 

pôvodne Sekciu umenia a štátneho jazyka). 

- Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu by mal byť doplnením vyššie 

uvedených profesií s tým, že by zahŕňal aj ostatné kreatívne odvetvia spadajúce pod 

odbor umenia a kreativity na MK SR. 
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 Vyradenie zamestnania: Inštrumentálny sólista 

Odôvodnenie: Nízke zastúpenie. Vyradiť a sprevodovať na člena orchestra. 

Sektorová rada pre výchovu, vzdelávanie a šport  

 Doplnenie zamestnania: Lektor vzdelávania seniorov 

Charakteristika: Lektor zameraný na vzdelávanie seniorov. Predpokladá sa vysoký nárast 

týchto pracovníkov v budúcnosti.   

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista kvality vzdelávania 

Charakteristika: Zamestnanie združuje Audítora, Poradcu a Managera kvality vzdelávania a je 

zamerané na hodnotenie kvality systému vzdelávania.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Organizátora vzdelávacích aktivít premenovať na Koordinátor 

vzdelávacích aktivít.  

 

 Doplnenie zamestnania: Koordinátor práce s mládežou 

Charakteristika: Koordinátor práce s mládežou je podľa zákona č. 282/2008 Z.z. o 

podpore práce s mládežou osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a 

koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnostiam obce alebo vyššieho 

územného celku v oblasti práce s mládežou.  

Požadované vzdelanie - kvalifikačná úroveň, odborné zameranie: Bakalár. Odborné 

zameranie: verejná správa, verejná politika, sociálna práca, pedagogika, ekonomika, 

politológia a príbuzné odbory.  

Odhad počtu pracovníkov: 20 (v budúcnosti predpokladaný nárast na 150) 

 

 Doplnenie zamestnania: Poradca pre zdravý životný štýl 

Charakteristika: Poradca, ktorý klientovi radí ako zlepšiť kvalitu života nielen z pohľadu výživy, 

stravovania, ale aj z iných oblastí  - pohyb, stres, myslenie, spánok atď.  

 

 Zlúčenie zamestnaní: Zlúčiť 1345004 Riaditeľ školy a 1345007 Riaditeľ školského zariadenia 

(okrem školského účelového zariadenia) a vytvoriť nové zamestnanie Riaditeľ školy 

a školského zariadenia.  
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Charakteristika: Riaditeľ školy a školského zariadenia riadi školu/školské 

zariadenie, zodpovedá za výchovu, vzdelávanie detí, žiakov v súlade s cieľmi a princípmi 

výchovy a vzdelávania. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy v školstve a samosprávy v škole 

a s ďalšími subjektami, ktoré sú prínosom pre školu/školské zariadenie. Vypracúva koncepčný 

zámer rozvoja školy/školského zariadenia, návrh rozpočtu, správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy/školského 

zariadenia, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

 Doplnenie zamestnania: Odevný stylista 

Charakteristika: Špecialista na tvorbu firemného imidžu, módny koordinátor a poradca pre 

módu – navrhovanie vhodného materiálu na odev podľa príležitosti, navrhovanie skladby 

oblečenia pre klienta vrátane doplnkov, ovládanie módneho marketingu a komunikácie vo 

všetkých formách a prostriedkoch od tvorby reklamných kampaní, produkcie módnych 

prehliadok, prezentácií a showroomov, produkcie fotenia módnych a sezónnych katalógov. 

Požadované vzdelanie - kvalifikačná úroveň, odborné zameranie: absolventi študijného 

odboru styling a marketing.  

 

 Rozdelenie zamestnania: Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe - rozdeliť na 

Špecialista technológ v textilnej výrobe a Špecialista technológ v odevnej výrobe. 

Odôvodnenie: Technológia v textilnej výrobe je odlišná od technológie odevnej výroby (takto 

je napr. rozdelený návrhár  „Návrhár textilných materiálov“ a „Návrhár odevov“). 

 

 Rozdelenie zamestnania: Špecialista technológ v obuvníckej a kožiarskej výrobe - rozdeliť na 

Špecialista v obuvníckej výrobe a Špecialista v kožiarskej výrobe. 

Odôvodnenie: Technológia v obuvníckej výrobe je úplne odlišná s technológiou kožiarskej 

výroby.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Operátor stroja na výrobu technického textilu premenovať na 

Výrobcu technických textílií. Nový názov sa približuje medzinárodnej terminológii. 
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 Zlúčenie zamestnaní: Operátor textilnej pariacej linky, Operátor súkacieho stroja, Operátor 

predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja, Operátor strojov na úpravu vlákien 

a prameňov zlúčiť na Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar). 

Odôvodnenie: Útlm klasickej textilnej prvovýroby a s tým súvisiacej minimálnej potreby 

uvedených profesií na trhu práce.  

 

 Zlúčenie zamestnaní: Operátor snovania priadze, Operátor navliekania osnov a Operátor 

tkacieho stroja zlúčiť na Operátor strojov na prípravu tkania a tkanie (tkáč). 

Odôvodnenie: Útlm klasickej textilnej prvovýroby a s tým súvisiacej minimálnej potreby 

uvedených profesií na trhu práce.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Návrhár odevov na Odevný dizajnér. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Návrhár, dizajnér obuvi na Dizajnér obuvi. 

 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

 Zmena názvu zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy premenovať na 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingovej komunikácie. 

 

 Zmena názvu zamestnania: Špecialista v oblasti reklamy a propagácie premenovať na 

Špecialistu v oblasti marketingovej komunikácie. 

 

 Zlúčenie zamestnaní: Riadiaci pracovník študentského domova (internátu) a Riadiaci 

pracovník (manažér) ubytovne a hostela zlúčiť na Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích 

zariadení (okrem penziónu a hotela). 

Odôvodnenie: Rovnaké pre obe zamestnania. V oboch prípadoch ide o hromadné ubytovacie 

zariadenia. Rozdiel spočíva iba v orientácií na trhový segment, nejedná sa o zásadnú zmenu 

charakteru prevádzky. 

 

 Zlúčenie zamestnaní: Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania a Riadiaci 

pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania zlúčiť na Riadiaci pracovník (manažér) 

zariadenia spoločného stravovania. 
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Odôvodnenie: Rovnaké pre obe zamestnania. V oboch prípadoch ide o zariadenia spoločného 

stravovania. Rozdiel spočíva iba v orientácií na trhový segment, nejedná sa o zásadnú zmenu 

charakteru prevádzky. 

 

 Zlúčenie zamestnaní: Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska a Riadiaci pracovník 

(manažér) zábavného parku zlúčiť na Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu 

a oddych. 

Odôvodnenie: Rovnaké pre obe zamestnania. V oboch prípadoch ide o zariadenia poskytujúce 

služby oddychu a zábavy. Rozdiel spočíva iba v orientácií na trhový segment, nejedná sa o 

zásadnú zmenu charakteru prevádzky. 

 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

 Vyradenie zamestnania: Fyzik balistik 

Odôvodnenie: V rámci MV SR existuje všeobecnejšia pracovná pozícia „Príslušník Policajného 

zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností“. Nevyskytuje sa na trhu práce.  

 

 Doplnenie zamestnania: Dátový kurátor 

Charakteristika: Usmerňovať aktivity na vytváranie metaúdajov, vydávať odporúčania v oblasti 

riadenia kvality údajov, metodicky usmerňovať monitoring kvality údajov a riadenie kvality 

údajov, vyjadrovať sa ku všetkým projektom a aktivitám, ktoré majú vplyv na kvalitu údajov, 

sledovať dodržiavanie povinností a právnych noriem, ktoré súvisia s kvalitou údajov, vyjadrovať 

sa k strategickému rozvoju v oblasti údajov. 

 

 Doplnenie zamestnania: Príslušník Policajného zboru – kadet 

Charakteristika: Uchádzač do štátnej služby kadeta sa prijíma na Akadémiu Policajného zboru 

v Bratislave alebo na strednú odbornú školu Policajného zboru. Policajt bezprostredne po 

prijatí do štátnej služby kadeta absolvuje vysokoškolské štúdium prvého stupňa na Akadémii 

Policajného zboru v Bratislave alebo denné štúdium na odbornej škole. Momentálne sa nemajú 

tieto osoby kam zaradiť.  

 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

 Vyradenie zamestnania: Dispečer v petrochemickom priemysle 

Odôvodnenie: Identické so zamestnaním Dispečer v chemickom priemysle. 
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 Doplnenie zamestnania: Špecialista v oblasti chemickej legislatívy 

Charakteristika: Tvorí stratégiu, aplikuje a modifikuje spôsoby riadenia manažmentu 

chemických látok v podniku a navrhuje a zabezpečuje vzdelávanie ostatných pracovníkov v 

uvedenej oblasti. Zodpovedá za proces implementácie nariadenia REACH a nariadenia CLP v 

podniku. Tvorí stratégiu a harmonogram implementácie európskej a národnej legislatívy 

manažmentu chemických látok a zmesí. Analyzuje životný a výrobný cyklus látky. Zabezpečuje 

implementáciu a rozvoj aplikovanej ekológie do výroby chemických produktov.  

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista predaja chemických produktov 

Charakteristika: Úlohou Špecialistu predaja chemických produktov  je pravidelne  informovať 

potenciálnych zákazníkov o ponúkaných chemických produktoch s cieľom podporiť predaj 

a zavádzanie nových produktov na trh a ponúkanie zodpovedajúcich služieb. Vedenie 

odborných seminárov, poradenstva, realizácia objednávok. Spolupráca pri vytváraní 

marketingových stratégií a účasť na kongresoch. 

Požadované vzdelanie:  Úroveň SKKR: 6, Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa zamerané 
na chémiu.   
Kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie v SR: 100.   
 
 

 Doplnenie zamestnania: Chematronik  

Charakteristika: Analyzovanie výrobného procesu za účelom optimalizácie. Tvorba metodiky 

výrobných postupov, technickej dokumentácie a nastavenie kontrolných mechanizmov 

s cieľom dosiahnuť optimálny výrobný proces na určených prevádzkových súboroch. 

Spracovanie podkladov a spolupráca na vytvorení prevádzkových algoritmov na riadiace 

systémy. Za pomoci štatistických metód analyzovať vývoj trendov presahujúcich prevádzkové 

parametre.  

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa   

Kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie v SR: 300.   

 
 

 Doplnenie zamestnania: Farmaceut vo výskume a vývoji 

Charakteristika: Výskum nových možností formy a spôsobu podania liečiva s cieľom 

optimalizovať vstrebávanie účinnej látky v cieľovej štruktúre ľudského organizmu. Výskum 

a vývoj nových pomocných látok na aplikáciu liečiva v liekovej forme lieku. Výskum interakcií 
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liečiva s pomocnými látkami. Výskum a sledovanie stability liekových foriem. Spolupráca 

s výskumnými medicínskymi pracovníkmi.  

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na technológiu 

výroby liekov.    

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista spracovania plastov 

Charakteristika: Jeho hlavnou úlohou je optimalizovať a navrhovať nové a inovované riešenia 

v  nasledovných pracovných pozíciách v plastikárskych firmách:  Procesný technik, procesný 

manažér v plastikárskych firmách; Projektový manažér v plastikárskych firmách; Prevádzkový 

technik vo firmách v plastikárskom odvetví; Špecialista pre nákup materiálov a polotovarov pre 

plastikársky priemysel; Špecialista v oblasti kvality výroby a v oblasti riadenia kvality výroby v 

plastikárskom sektore; Špecialista v oblasti údržby a riadenia údržby strojov a zariadení pre 

plastikársky sektor; Odborný pracovník – špecialista v oblasti certifikácie a analýzy 

materiálov/výrobkov z plastov alebo kompozitných materiálov (laboratóriá), Odborný 

pracovník – špecialista v oblasti recyklácie materiálov (príprava nových druhov materiálov) a 

obehovej ekonomiky; Inšpektor kvality v plastikárskych firmách; Špecialista v oblasti inovácií 

pre plastikársky priemysel.  

Požadované vzdelanie: Vyššie odborné štúdium 

Kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie v SR: min. 800 

zamestnancov pracuje na rôznych pracovných pozíciách v plastikárskych firmách, ktorí by 

mohli byť v tejto kategórii zaradení.  

 

 Doplnenie a vyradenie zamestnania: Technik spracovania plastov 

Charakteristika: Zhodná s predchádzajúcim návrhom len na nižšej úrovni zručností. Taktiež by 

Technik pre spracovanie plastov pokrýval zamestnanie 3116007 Nastavovač zariadenia pre 

spracovanie polymérov, ktorý by sa z klasifikácie vyradil.  

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista registrácie liekov 

Charakteristika: Spravuje dáta o nežiaducich účinkoch, preskripčných obmedzeniach a 

liekových interakciách pre lieky v súlade s platnou legislatívou.  

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista klinických štúdií 
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Charakteristika: Vyhodnocuje výsledky a dozerá na riadny priebeh klinických štúdií pri 

uvádzaní nových liekov na trh.  

 
 

 Zmena názvu zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe premenovať na 

Riadiaci pracovník (manažér)  v chemickej a farmaceutickej výrobe.  

Odôvodnenie: Riadiaci pracovník by mal pokrývať aj oblasť farmácie, čo z doterajšieho názvu 

nebolo zrejmé.  

 

 Rozčleniť zamestnanie: Rozčleniť zamestnanie Chemický technik (laborant) v priemyselnej 

výrobe na Chemický technik v priemyselnej výrobe a Chemický laborant 

Odôvodnenie: Chemický laborant vykonáva chemické analýzy a spravuje materiálovo-

technické zabezpečenie chemického laboratória, kým Chemický technik v priemyselnej výrobe 

sa venuje viacerým parciálnym činnostiam v rámci podpory chemickej výroby.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Montážny pracovník gumárenských a plastikárskych výrob 

premenovať na Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrob.  

Odôvodnenie: Doplnené slovo chemických, aby bolo zrejmé, že títo montážni pracovníci 

pokrývajú aj túto výrobu.    

 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

 Doplnenie zamestnania: Technik správy a údržby geografického informačného systému 

Charakteristika: Zameriava jestvujúce inžinierske siete. Dopĺňa jestvujúci GIS o siete, ktoré 

spoločnosť získava do vlastníctva, respektíve prevádzky. Zakresľuje do GIS informácie 

o zásahoch do spravovaných sietí.  

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské – stavbár vodohospodár, geodet 

Kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie v SR: 50   

 

 Doplnenie zamestnania: Technológ recyklácie 

Charakteristika: Vypracovanie postupov na zaistenie riadnej údržby (preventívnej, havarijnej) 

na plnú prevádzku recyklačných zariadení. Vypracovanie manipulačných a prevádzkových 

poriadkov recyklačných zariadení a ich udržovanie v aktuálnom stave v súlade s rozhodnutiami 

príslušných orgánov ochrany ŽP. Stanovenie harmonogramu kontrolnej a servisnej činnosti pre 

technologické zariadenia. Určenie parametrov technologického postupu pre pracovný proces 
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recyklácie. Kontrola používania definovaných strojov, nástrojov, prípravkov a zariadenia 

pracovníkov recyklácie. Čítanie údajov rôznych meracích a kontrolných prístrojov k 

preskúšaniu korektného priebehu  práce počas  výrobného procesu. Kontrola vyrobených a 

výstupných produktov za použitia rôznych meracích a skúšobných prístrojov. Stanovenie 

harmonogramu kontrolnej a servisnej činnosti. Evidencia technických dát o priebehu 

technologického procesu.  

Požadované vzdelanie: VŠ 2. stupňa  

 

 Doplnenie zamestnania: Špecialista závlah 

Charakteristika: Riadi a organizuje odborné práce technikov súvisiace s prevádzkou a údržbou 

závlahových systémov v teréne. V spolupráci s agronómami a meteorológmi pripravuje 

závlahové siete na konkrétne klimatické podmienky a potreby pestovaných plodín.  

Monitoruje a vyhodnocuje úspešnosť závlah a pripravuje plán opráv a výstavby. Vedie 

prevádzkovú evidenciu odberov vôd, opráv, montáží, merania a reguláciu závlahových sietí a 

ich priestorové vedenie v GIS. Vyjadruje sa k existencií rúrových sieti. Pripravuje podklady pre 

zmluvných odberateľov. Pripravuje podklady pre projekty výstavby závlahových zdrojov 

a rúrových sieti. 

Požadované vzdelanie: VŠ 2. stupňa  

Kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie v SR: 8 

 

 Vyradiť zamestnanie: Technik merania a regulácie vo vodárenstve 

Odôvodnenie: Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve je všeobecnejší pojem, 

ktorý pokrýva aj oblasť vodárenstva. Nie je potrebné ich členiť. Meranie a regulácia má v oboch 

prípadoch rovnaký charakter.  

 

 Vyradiť zamestnanie: Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve 

Odôvodnenie: Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve je všeobecnejší pojem, 

ktorý pokrýva aj oblasť vodárenstva. Nie je potrebné ich členiť. Riadiaca činnosť má v oboch 

prípadoch rovnaký charakter.  

 

 Vyradiť zamestnanie: Technik hydrológ 

Odôvodnenie: Podľa sektorovej rady stačí Hydrobiológ v hlavnej triede 2 Špecialisti.   

 

 Vyradiť zamestnanie: Vodič smetiarskeho auta 
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Odôvodnenie: Ide o to isté zamestnanie ako Vodič špeciálneho nákladného motorového 

vozidla.  

 

 Zmena názvu zamestnania: Technik prevádzky vodovodov premenovať na Technik prevádzky 

vodovodov a zavlažovacích systémov. 

Odôvodnenie: Aby bolo zrejmé, že ide aj o zavlažovacie systémy.  

 

Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu  

 
 Vyradenie zamestnania: Technik geofyzik 

Odôvodnenie: Využíva sa Geofyzik, Technik geofyzik sa nepoužíva vo výrobných organizáciách.  
 

 Vyradenie zamestnania: Vedecký pracovník v geológii 
Odôvodnenie: Geológ pokrýva dané zamestnanie. 
 

 Vyradenie zamestnania: Mikropaleontológ 
Odôvodnenie: Mikropaleontológia je špecializácia v rámci Paleontológie. 
 

 Vyradenie zamestnania: Seizmológ. 
Odôvodnenie: Základnú kvalifikáciu má ako Geológ. 
 
 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 
 Zmena názvu zamestnania: Technik pre údržbu lesnej techniky premenovať na Technik  

údržby lesnej techniky - mechanizátor. 

 

Sektorová rada pre elektrotechniku    

 Zmena názvu zamestnania: Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení 
premenovať na Operátor elektronických zariadení. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov 
premenovať na Špecialista elektrokonštruktér. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Špecialista mechanických častí v elektrotechnike premenovať na 
Špecialista elektromechanik. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Technik oznamovacích systémov premenovať na Technik 
elektronických komunikačných systémov. 
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Odôvodnenie: Zmena v súvislosti so Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Mechanik, opravár elektronických zariadení na Elektronik. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení na 
Elektrotechnik. 
 

 Zmena názvu zamestnania: Elektroinžinier projektant na Špecialista elektrotechnik 
projektant. 
 
 

4.9 Audit priraďovania kódov klasifikácie SK ISCO-08 v štátnej a verejnej 

službe 

Na zmapovanie zamestnaní vo verejnom sektore bol zvolený osobitný postup. Štandardne, ako v iných 

sektoroch, boli oslovení členovia sektorovej rady na hĺbkové posúdenie štruktúry NŠZ v ich garancii vo 

väzbe na aktuálny stav v ich organizácii, resp. odbore štátnej a verejnej služby. Okrem uvedeného 

postupu bolo na rokovaní so zástupcami Úradu vlády SR dohodnuté, že sa využije aj štatistické 

zisťovanie o platoch (MPSVR SR) 1-02 a štatistické zisťovanie o cene práce (MPSVR SR) 1-04, konkrétne 

sa analyzujú anonymizované dáta, ktoré zasielajú spravodajské jednotky. Cieľom analýzy bolo 

zhodnotiť priradenie klasifikácie SK ISCO-08 u zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe, t. 

j. u zamestnancov pracujúcich podľa Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších 

právnych predpisov a Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

právnych predpisov.  

V prvom kroku sa vyhodnocovalo priradenie klasifikácie SK ISCO-08 vo vybraných ústredných orgánoch 

štátnej správy a taktiež aj v Kancelárii prezidenta SR, Kancelárii verejného ochrancu práv či na 

Najvyššom kontrolnom úrade SR, ktoré reportujú údaje v rámci štatistického zisťovania o platoch.  Z 

tabuľky č. 39 je možné sledovať dva problémy, a to:  

 vysoký podiel zamestnancov priradených ku kódom 999 – inde neuvedený, 

 vysoká koncentrácia zamestnancov v úzkej skupine kódov SK ISCO-08. 

Neobvykle vysoký podiel zamestnancov s kódom 999 – inde neuvedený bol napríklad na MF SR, a to 

najmä kód 3359999 - Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený. V druhom analyzovanom 
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prípade sú všetci zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu SR priradený ku kódu SK ISCO-08 

2411004 Finančný kontrolór. 

 Vyhodnotenie používania SK ISCO-08 v ústredných orgánoch štátnej správy a ďalších 
vybraných orgánoch – kód 999 

Inštitúcia 
Počet 

zamestnancov  

Zamestnanci s kódom 999 – 
inde neuvedený 

Počet Podiel 

MV SR 2420 471 19,5 % 

ŠÚ SR 813 86 10,6 % 

MF SR 691 514 74,4 % 

MPRV SR 599 92 15,4 % 

MPSVR SR 529 28 5,3 % 

MZVEZ SR 500 2 0,4 % 

MŠVVŠ SR 491 2 0,4 % 

MH SR 441 2 0,5 %  

MO SR 427 47 11,0 % 

MDV SR 402 9 2,2 % 

MS SR 333 1 0,3 % 

MK SR 221 19 8,6 % 

Úrad pre verejné obstarávanie 199 1 0,5 % 

MZ SR 197 33 16,8 % 

Najvyšší kontrolný úrad SR 185 0 0,0 % 

Úrad jadrového dozoru SR 120 2 1,7 %  

Kancelária prezidenta SR 88 14 15,9 % 

Úrad vlády SR 84 0 0,0 %  

Protimonopolný úrad SR 62 40 64,5 % 

Kancelária verejného ochrancu práv 38 1 2,6 % 
Zdroj: Polročný výkaz o platoch zamestnancov (PLATY(MPSVR SR) 1-02) 

 

 Vyhodnotenie používania SK ISCO-08 v ústredných orgánoch štátnej správy a ďalších 
vybraných orgánoch 

Inštitúcia 
Počet zamestnancov 

na jeden kód SK ISCO-
08 

MV SR 14 
ŠÚ SR 13 
MF SR 23 
MPRV SR 6 
MPSVR SR 6 
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Inštitúcia 
Počet zamestnancov 

na jeden kód SK ISCO-
08 

MZVEZ SR 12 
MŠVVŠ SR 6 
MH SR 5 
MO SR 5 
MDV SR 6 
MS SR 5 
MK SR 3 
Úrad pre verejné obstarávanie 5 
MZ SR 4 
Najvyšší kontrolný úrad SR 185 
Úrad jadrového dozoru SR 4 
Kancelária prezidenta SR 2 
Úrad vlády SR 4 
Protimonopolný úrad SR 4 
Kancelária verejného ochrancu práv 2 

Zdroj: Polročný výkaz o platoch zamestnancov (PLATY(MPSVR SR) 1-02) 

V rámci štatistického zisťovania o cene práce bolo analyzovaných 129 891 pracovných miest u 760 

zamestnávateľov. Rovnako ako v predchádzajúcej analýze, sledoval sa podiel zamestnancov s kódom 

999 – inde neuvedený a taktiež aj počet zamestnancov na jeden kód SK ISCO-08 v organizácii. Na 

základe nasledujúcich tabuliek možno konštatovať, že najvyšší podiel zamestnancov s kódom 999 – 

inde neuvedený bol na Hlavnom banskom úrade, s podielom 92,2 %. Podľa interného popisu 

pracovných miest na tomto úrade absentuje v štatistickej klasifikácii SK ISCO-08 zamestnanie banský 

inšpektor, a tak využili kód 2146999 Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a 

príbuzných odboroch inde neuvedený. V prípade organizácie Zdravé regióny, ktoré mali 87,4 % podiel 

pracovných miest s kódom 999 – inde neuvedený, absentovalo zamestnanie: Asistent osvety zdravia, 

ktoré priradili v rámci SK ISCO-08 k 3256999 Zdravotnícky asistent inde neuvedený. 

 

 Organizácie s najväčším podielom zamestnancov priradených ku kódu 999 – inde 
neuvedený 

Inštitúcia 
Počet 

zamestnancov 

Zamestnanci s kódom 999 – 
inde neuvedený 

Počet Podiel 

Hlavný banský úrad 64 59 92,2 % 

Zdravé regióny 334 292 87,4 % 
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Inštitúcia 
Počet 

zamestnancov 

Zamestnanci s kódom 999 – 
inde neuvedený 

Počet Podiel 

Fyzikálny ústav SAV 96 79 82,3 % 

Environmentálny fond 66 54 81,8 % 

Mesto Bánovce nad Bebravou 140 105 75,0 % 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 202 151 74,8 % 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 237 174 73,4 % 

Slovenský filmový ústav 89 63 70,8 % 

Mesto Trnava 280 175 62,5 % 

Mesto Dubnica nad Váhom 117 66 56,4 % 
Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania 

52 29 55,8 % 

Centrum voľného času 68 37 54,4 % 

Mesto Skalica 100 53 53,0 % 

Mesto Kráľovský Chlmec 123 65 52,8 % 

Mesto Veľký Šariš 121 63 52,1 % 

Národné lesnícke centrum 250 130 52,0 % 

Mesto Topoľčany 147 72 49,0 % 

Obec Svätý Peter 66 31 47,0 % 

Mesto Vysoké Tatry 46 21 45,7 % 

Mesto Krásno nad Kysucou 53 24 45,3 % 
Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce (ISCP(MPSVR SR) 1-04) 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené organizácie podľa počtu zamestnancov na jedno SK ISCO-08. 

Takýmito organizáciami sú napríklad Zdravé regióny, Environmentálny fond a Slovenský pozemkový 

úrad.   

 Organizácie s najväčším podielom zamestnancov na jedno SK ISCO-08 (ostatné) 

Inštitúcia 
Počet zamestnancov 

na jeden kód SK 
ISCO-08 

Zdravé regióny 20 

Environmentálny fond 22 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 8 

Metodicko-pedagogické centrum 11 
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 17 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 
Štátna školská inšpekcia 11 

Slovenský pozemkový fond 23 
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Inštitúcia 
Počet zamestnancov 

na jeden kód SK 
ISCO-08 

Fyzikálny ústav SAV 5 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 9 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce (ISCP(MPSVR SR) 1-04) 

Na základe odborného vyhodnotenia a posúdenia jednotlivých organizácií podľa horeuvedených 

faktorov, charakteru organizácie a interných popisov pracovných miest sa Realizačný tím SRI rozhodol 

osloviť nasledovné organizácie s cieľom doplniť klasifikáciu SK ISCO-08 o nové zamestnania a pomôcť 

organizáciám lepšie zatriediť nimi zamestnaných zamestnancov. 

Zoznam oslovených organizácií: 

 Environmentálny fond 

 Fyzikálny ústav SAV 

 Hlavný banský úrad 

 Kancelária prezidenta SR 

 Mesto Bánovce nad Bebravou 

 Mesto Skalica 

 Mesto Trnava 

 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

 MO SR 

 MF SR 

 MPRV SR 

 MV SR 

 Najvyšší kontrolný úrad SR 

 Národné lesnícke Centrum 

 Protimonopolný úrad SR 

 Slovenská agentúra pre rozvoj 

investícií a obchodu 

 Slovenská inovačná a energetická 

agentúra 

 Slovenský filmový ústav 

 Slovenský pozemkový fond 

 Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 Univerzita Komenského 

 Zdravé regióny 
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Dňa 4.2.2020 bol odoslaný e-mail na vyššie uvedené organizácie, a to riadiacemu pracovníkovi 

a kontaktnej osobe v rámci štatistických zisťovaní v nasledovnom znení: 

Vážený pán titul >meno priezvisko, funkcia<, 

 

ďakujem Vám za doterajšiu dobrú spoluprácu v rámci rezortného štatistického výkazu MPSVR SR o 
platoch zamestnancov  PLATY (MPSVR SR) 1-02./ o cene práce ISCP(MPSVR SR)1-04. 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanej aktualizácii štatistickej klasifikácie zamestnaní 
SK ISCO-08, ktorá je využívaná aj v rámci vyššie uvedeného rezortného štatistického výkazu.  

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je najvýznamnejším nástrojom na monitorovanie vývoja 
na trhu práce, trendov v požadovaných zručnostiach, optimalizácii vzdelávacieho systému smerom k 
požiadavkám zamestnávateľov, sprostredkovaní kariérového poradenstva, prepájaní ponuky a dopytu 
na trhu práce, a preto je dôležité, aby boli všetky pracovné miestna (ktoré sa vyskytujú u Vás) 
zatriediteľné v rámci klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.  

Na základe vyššie uvedeného Vás chceme požiadať o určenie zodpovednej osoby za Vašu organizáciu, 
s ktorou by sme identifikovali možné chýbajúce pracovné pozície v tejto klasifikácii, resp. pracovné 
pozície, ktoré neviete zatriediť.  

V rámci rezortného štatistického výkazu MPSVR SR evidujeme ako kontaktnú osobu za Vašu organizáciu 
>meno, priezvisko, e-mail kontaktnej osoby<). 

Poverenou osobou v súvislosti s aktualizáciou klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je Ing. Mgr. Jozef 
Krabáč, krabac@trexima.sk, telefón 0948 058 664.  

Ďakujeme za Vašu ústretovosť. 

V nadväznosti na vyššie uvedený mail prebehla následná komunikácia s dohodnutím si termínu 

osobného stretnutia v danej organizácii. K dátumu 10.3.2020 Realizačný tím SRI absolvoval 

nasledujúce pracovné stretnutia v priestoroch daných organizácií: 

 Protimonopolný úrad SR, dňa 5.3.2020 

 Slovenský filmový ústav, dňa 18.2.2020 

 Slovenský pozemkový fond, dňa 25.2.2020 

 Zdravé regióny,  dňa 18.2.2020 

 Environmentálny fond, dňa 19.2.2020 

 Mesto Skalica, dňa 28.2.2020 

 

Z rokovaní vyplynuli viaceré návrhy na doplnenia zamestnaní do SK ISCO-08, ako napríklad: 

 Asistent podpory zdravia, 
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 Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc, 

 Koordinátor asistentov podpory zdravia, 

 Špecialista na súťažné právo, 

 atď. 

 

K rovnakému účelu sú naplánované nasledujúce pracovné rokovania:  

 Kancelária prezidenta SR, dňa 11.3.2020 

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, dňa 26.3.2020 

 Štátny inštitút odborného vzdelávania, plánované na koniec marca 

 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, plánované na koniec marca 

 

Ostatné organizácie, s ktorými nebolo ešte dohodnuté pracovné stretnutie, budú opätovne 

kontaktované a urgované.   



  
 

451 
 

5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE S 

DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ 

5.1 Príklady dobrej praxe v rámci nových trendov na trhu práce 

5.1.1 VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

Vyššie odborné vzdelávanie je v súčasnosti dynamicky rozvíjajúci sa segment vzdelávania. Jeho úloha 

v subsystéme OVP bola doteraz pomerne prehliadaná. Nástup Priemyselnej revolúcie 4.0, ako aj zánik 

niektorých povolaní a ich postupná digitalizácia a automatizácia, si vyžaduje vyššie nároky na pracovnú 

silu a predovšetkým na vyššie kognitívne zručnosti72 a digitálne zručnosti. Práve vyššie odborné 

vzdelávanie na kvalifikačnej úrovni EKR 5 a 673  predstavujú vhodné riešenie, ako sa vysporiadať so 

vzniknutou situáciou na trhu práce.  

Spolková republika Nemecko v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak, množstvo  európskych 

iniciatív týkajúcich sa aktuálne prebiehajúcej Priemyselnej revolúcie pochádzajú z Nemecka (Práca 4.0). 

Z tohto dôvodu aj Európska komisia pristúpila k aktivitám smerujúcim k podpore vyššieho odborného 

vzdelávania.74  Jedným z prelomových rozhodnutí nemeckej vlády bolo posunúť kvalifikačnú úroveň 

majstrovského diplomu po absolvovaní majstrovskej skúšky na úroveň EKR 6. Týmto krokom bola 

výrazným spôsobom posilnená atraktivita OVP ako taká, pretože ponúka možnosť mimo formálny 

systém vzdelávania získať kvalifikáciu na vysokom leveli bez potreby študovať v tradičnom 

akademickom smere. Zároveň v Nemecku pôsobia univerzity aplikovaných vied, ktoré ponúkajú 

profesijne orientované programy OVP, čím je možné získať OVP kvalifikáciu aj na úrovni EKR 7.  

V súčasnosti je úlohou Nemecka aj v nadväznosti na podpis Memoranda o spolupráci v OVP medzi 

BMBF a MŠVVaŠ SR75  podporovať systém vyššieho OVP a vytvoriť potenciálne samostatný subsystém 

tak ako je tomu vo Švajčiarsku, či Švédsku.  

 
72 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-

work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce 
73 Odporúčanie Rady z 22. mája 2017 týkajúce sa európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, 

ktorým sa zrušuje odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2017/C 189/03). 

74 ULIČNÁ, D., MESSERER, L. K., AUZINGER, M., Štúdia o vyššom odbornom vzdelávaní v EÚ, 2016, online (cit.) 
(2020-01-03), dostupné na WWW. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cf35147d-
0a60-11e7-8a35-01aa75ed71a1 

75 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW. https://www.minedu.sk/data/att/15157.pdf 
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5.1.2 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE - NEMECKO 

Prvým príkladom post-sekundárneho vzdelávania sú všeobecné vzdelávacie programy s odborným 

zameraním, ktoré sú ponúkané na stredných odborných školách. Po dvoch rokoch denného štúdia 

vedú k vysokoškolskému vzdelávaniu v nadväzujúcom študijnom programe (fachgebundene 

Hochschulreife) a v prípade pridania druhého cudzieho jazyka sú absolventi oprávnení na vstup do 

klasického akademického prúdu vysokoškolského vzdelávania (Allgemeine Hochschulreife). Programy 

sa môžu ponúkať aj externou formou štúdia v dlhšom časovom rozsahu. Prijatie do týchto odborných 

programov vyžaduje vysvedčenie zo strednej školy, teda úspešné ukončenie desiateho ročníka 

(mittlerer Schulabschluss) a najmenej dvojročné úspešné odborné vzdelávanie alebo najmenej päť 

rokov relevantných praktických skúseností. Programy zahŕňajú vzdelávanie v technických zručnostiach, 

obchod, agronómia, výživa a domáca ekonomika, sociálne veci a dizajn. 

Ďalším príkladom sú školsky orientované a „work-based“ orientované programy, ktoré sú poskytované 

špecializovanými odbornými školami (Fachhochschulen – vysoké školy). Ide predovšetkým o 11. a 12. 

ročník, je potrebné mať záverečné vysvedčenie (mittlerer Schulabschluss – osvedčenie zo strednej 

školy) tak, ako je tomu aj v prípade všeobecných programov s elementom OVP. Programy zahŕňajú 

vzdelávanie v oblasti technických zručností, obchodu, agronómie, výživy a domácej ekonomiky, 

sociálnych vecí a dizajn. Štúdium zahŕňa výučbu v triede a odbornú prax. Odborná prax sa koná v prvom 

roku štúdia formou a stáže v podniku alebo rovnocenných inštitúciách. Vyučovanie sa koná počas 12. 

ročníka alebo môže byť realizované aj externou formou. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi stredoškolského 

výstupného vysvedčenia (mittlerer Schulabschluss), majú ukončené príslušný OVP program alebo sú 

schopní preukázať vhodné skúsenosti relevantné na budúce povolanie, sú prijatí už do 12. ročníka 

rovno na Fachhochschule. Obe formy vzdelávania sú nastavené v rámci ISCED 444.  

5.1.2.1 MAJSTROVSKÁ SKÚŠKA 

Absolventi duálneho vzdelávania majú rôzne možnosti, ako pokračovať vo svojej profesionálnej 

kariére. Jednou z možností ako sa vypracovať na skutočného majstra svojho remesla, či povolania bez 

nutnosti absolvovať komplexný formálny vzdelávací systém, je inštitút majstrovskej skúšky. Rovnako 

tak je možné za určitých okolností akceptovať aj predchádzajúce vzdelanie na vstup na vysokoškolské 

vzdelávanie. Nemecká vláda prostredníctvom rôznych iniciatív podporuje zlepšovanie priepustnosti v 

oboch smeroch vzdelávacej sústavy (horizontálne ako aj vertikálne). 
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Držiteľ majstrovského diplomu je oprávnený samostatne vykonávať živnosť alebo remeslo, 

zamestnávať a školiť učňov uchádzať sa o štúdium na vyšších odborných školách a univerzitách 

aplikovaných vied.  

Majstrovskú skúšku upravuje zákon o poskytovaní doplnkového vzdelávania 

(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz).76 Tento zákon dáva remeselníkom a ostatným 

kvalifikovaným pracovníkom zákonný nárok na finančnú pomoc na pokrytie nákladov na ďalšie 

vzdelávanie, pričom táto finančná podpora, ktorú spoločne pokrývajú federálna a krajská vláda, 

zahŕňa: dotácie (alebo z určitej sumy bankové pôžičky za zvýhodnené ceny) na získanie majstrovského 

diplomu - s tým spojené poplatky za kurzy a skúšky alebo iné programy vedúce k porovnateľným 

kvalifikáciám. Zákon bol novelizovaný a doplnený v roku 2016 s cieľom zlepšiť financovanie a podporu, 

rozšíriť dostupné financovanie pre nové cieľové skupiny a v konečnom dôsledku jeho cieľom bolo 

výrazným spôsobom zvýšiť atraktivitu OVP. Zmena v roku 2016 priniesla práve vyššie spomenuté 

možnosti ďalšieho kariérneho postupu a zvýšenia vlastnej kvalifikácie.  

V Nemecku je možné získať majstrovský diplom v 84 rôznych kvalifikáciách. Podmienkou na prijatie do 

kurzu alebo na skúšku je úspešné ukončenie učňovského programu (3 až 3 a pol roka) v povolaní, v 

ktorom bolo ukončené vzdelávanie. Majstrovský diplom (Meisterbrief) je vydávaný Remeselnou 

komorou Nemecka, na ktorej sa zároveň vykonávajú majstrovské skúšky. Skúšobný poriadok pre všetky 

majstrovské kvalifikácie vydáva spolkové ministerstvo hospodárstva. Predmetom skúšky sú 4 

samostatné moduly, ktoré musí uchádzač o majstrovský diplom zvládnuť. Ide o nasledovné moduly: 

praktická skúška, teoretická skúška, ekonomika a právo a pedagogické zručnosti. Komisia pozostáva z 

troch členov a ich zástupcov, ktorých nominuje komora. Zároveň sú v prípade potreby pre uchádzačov 

o majstrovský diplom v ponuke kurzy77 v rozsahu 1 až 3 roky v závislosti na počet rokov praxe a 

konkrétnu kvalifikáciu, ktoré sú organizované komorou alebo ďalšími profesijnými organizáciami.  

5.1.2.2 DUÁLNE ŠTÚDIUM 

Osobitným typom programov vyššieho odborného vzdelávania sú  tzv. duálne študijné programy, ktoré 

sa uskutočňujú na univerzitách aplikovaných vied v spolupráci s firmami. Popularita týchto programov 

neustále stúpa, pričom tento druh programu sa líši od tradičného vysokoškolského vzdelávania tým, 

že študenti okrem akademického titulu získajú aspoň jednu kvalifikáciu z oblasti OVP. Ďalším 

 
76 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW.  http://www.gesetze-im-

internet.de/afbg/BJNR062300996.html 
77 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW.  www.zwh.de 
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charakteristickým znakom je súhra dvoch vzdelávacích zariadení - inštitútu vysokoškolského 

vzdelávania a podniku. Pracovná prax a štúdium sú úzko prepojené. Ide o študijné programy na úrovni 

EKR 6 a čiastočne tiež na úrovni EKR 7.  

Existujú dva modely duálnych kurzov, z ktorých jeden integruje praktické fázy do stupňa kvalifikácie a 

druhý kombinuje výcvik v uznávanej odbornej príprave s vysokoškolským vzdelaním.78  V druhom 

modeli majú študenti so spoločnosťou normálnu zmluvu o školení a podliehajú všetkým právnym 

predpisom a ustanoveniam v kolektívnych zmluvách týkajúcich sa odbornej prípravy. Po úspešnom 

absolvovaní kurzu získajú kvalifikáciu vysokoškolského vzdelania aj kvalifikáciu OVP. Formát 

integrovaný do praxe predstavuje 805 z 1 592 študijných programov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii 

v oblasti počiatočnej prípravy. Počet duálnych študentov sa v súčasnosti odhaduje na približne              

100 000. To predstavuje nárast o približne 5 000 študentov v porovnaní s rokom 2015.  

Bakalárske štúdium je realizované formou praktického vyučovania počas štúdia. V klasickom zmysle to 

znamená, že sa spolu s bakalárskym titulom študenti naučia aj učňovskú prax alebo absolvujú 

podrobnú praktickú fázu, čím získajú dvojitú kvalifikáciu, pričom štúdium trvá približne 3,5 roka. Duálne 

štúdium môže byť štruktúrované do rôznych blokov.  

Blokový model: Ide o väčšie časové bloky štúdia na vysokých školách a v podniku. Týždenný model: Tu 

sa striedajú  teoretické a praktické jednotky v oveľa kratších intervaloch. Zvyčajne sa striedajú dva dni 

v podniku a tri dni v škole. Čiastočne oddelený model: Študenti absolvujú najskôr jeden, potom druhý 

model, takže väčšina OVP je ukončená pred začatím štúdia. V závislosti od konkrétneho vzdelávacieho 

programu sa časť štúdia zameraná na OVP a prax začína 6 až 18 mesiacov pred štúdiom.79   

5.1.3 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE – FRANCÚZSKO 

DUT (Diplôme universitaire technologique – diplom technológie) je dvojročné odborné vzdelanie pre 

absolventov s maturitou alebo ekvivalentným certifikátom. Ide o štúdium na úrovni EKR 5. Ponuka 

programov je v rámci 24 špecializácií, pričom prípravné kurzy pre tento typ štúdia poskytujú tzv. IUT 

(univerzitné technologické inštitúty), ktoré tvoria organizačné zložky univerzít. Tieto kvalifikácie 

 
78 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW. https://www.apprenticeship-toolbox.eu/programmes-

pathways/pathways-permeability/71-pathways-permeability-in-germany 
79 online (cit.), (2020-01-03), dostupné na WWW.    https://www.azubi.de/duales-studium/tipps/duales-studium 
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pripravujú ľudí na technickú a odbornú prípravu, ako napr.  riadiace úlohy v určitých sektoroch výroby, 

aplikovanom výskume a sektore služieb.  

BTS: (Brevet de technicien supérieur - osvedčenie pre pokročilých technikov) je taktiež štúdium na 

úrovni EKR 5. Štúdium na BTS sa uskutočňuje pre odborníkov z praxe, ktorí si chcú rozšíriť alebo zvýšiť 

svoju kvalifikáciu. Tento vzdelávací program je určený pre ľudí s maturitou alebo s ekvivalentným 

certifikátom. Program je obohatený o minimálne jednu (zväčša dva bloky) stáž a trvá dva roky. Ponúka 

kvalifikácie v 88 špecializáciách. Výhodou oboch programov je ich priepustnosť na vysokoškolské 

bakalárske štúdium.  

Bakalárske štúdium (License Professionnelle) - EKR úroveň 6 je národné vysokoškolské vzdelávanie, 

pričom absolventi získavajú kvalifikáciu po úspešnom ukončení trojročného štúdia. Vstupným 

kritériom na vstup na bakalárske štúdium je maturita alebo certifikácia odbornej praxe (VAE) alebo BTS 

alebo DUT. Predmetné štúdium je zamerané na takmer všetky oblasti hospodárstva a služieb, pričom 

akademické a odborné programy začínajú spoločnými multidisciplinárnymi základnými predmetmi. Až 

následne vo vyšších ročníkoch dochádza k postupnej špecializácii. Študenti majú možnosť následne 

pokračovať na inžinierskom štúdiu. V prípade profesijného bakalárskeho programu, tento si vyžaduje 

dva semestre štúdia (jeden rok) a kombinuje teoretické a praktické vzdelávanie, učenie sa o metódach 

a nástrojoch, 12 - 16 týždňovú prácu a dokončenie projektu pod dohľadom odborného garanta. 

Odborné bakalárske vzdelanie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo ľuďom kontakt priamo s trhom 

práce. Toto štúdium predstavuje rýchly prístup ku kvalifikácii, ktorá jasne reflektuje požiadavky trhu 

práce.  

5.1.3.1 MAJSTROVSKÁ SKÚŠKA 

Absolventi duálneho vzdelávania majú rôzne možnosti, ako pokračovať vo vlastnej profesijnej kariére. 

Jednou z možností ako sa vypracovať na skutočného majstra remesla, či povolania bez nutnosti 

absolvovať komplexný formálny vzdelávací systém, je inštitút majstrovskej skúšky. Rovnako tak je 

možné za určitých okolností akceptovať aj predchádzajúce vzdelanie na vstup na vysokoškolské 

vzdelávanie.  

Rozdiel medzi kvalifikačnou úrovňou majstrovského diplomu vo Francúzsku a Nemecku je, že zatiaľ čo 

v Nemecku je na EKR 6, vo Francúzku je na úrovni EKR 5. Vstúpiť do procesu získania majstrovského 

diplomu je možné po ukončení učňovského vzdelávania, či už v počiatočnom alebo ďalšom odbornom 

vzdelávaní. Proces a pravidlá majstrovskej skúšky sú záväzné pre všetkých poskytovateľov a platia s 
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celonárodnou pôsobnosťou, pričom absolvent a držiteľ majstrovského diplom má titul Brevet de 

Maîtrise (BM). V súčasnosti prebieha proces revízie majstrovských kvalifikácií.  

Vzdelávacie programy pripravujúce na majstrovskú skúšku môžu absolvovať uchádzači, ktorí sa 

uchádzajú o majstrovský diplom v príslušnej kvalifikácii, to znamená, že už pôsobia v danej oblasti, 

pričom tieto programy sú organizované odborovými hodnotiacimi komisiami, ktoré zriaďuje príslušná 

pobočka živnostenskej a remeselnej komory. Majstrovský diplom vydáva buď Assemblée permanente 

des chambres de Métiers et de l'Artisanat (APCMA), teda Stále zastúpenie Komory služieb a remesiel 

alebo jednotlivé pobočky živnostenských a remeselných komôr, pokiaľ majú povolenie od APCMA. 

APCMA s podporou ministerstva školstva vedie register všetkých pobočiek a regionálnych inštitúcií 

certifikovaných pre vykonávanie majstrovských skúšok.  

Samotná skúška pozostáva zo 7 modulov, a síce: prierezové manažérske kompetencie, podnikateľské 

zručnosti, komercializácia, ekonomický a finančný manažment, manažment ľudských zdrojov, 

vzdelávanie učňov, medzinárodná komunikácia (jeden profesijne orientovaný cudzí jazyk) a jeden 

modul určený technickým a odborným zručnostiam. Každý modul je zároveň predmetom 

samostatného procesu uznávania a validácie výsledkov predošlého vzdelania validation des acquis de 

l'expérience (VAE). V rámci majstrovskej skúšky sú organizované dve skúšobné komisie: jedna pre 

prierezové manažérske kompetencie a druhá pre odborný/technický modul (zastúpení sú majstri 

remeselníci, odborní učitelia a odborníci z praxe). Majstrovský diplom sa vydáva po rozhodnutí 

všeobecnej poroty, v ktorej sú zastúpené nasledovné inštitúcie: profesijná organizácia, ministerstvo 

práce, zamestnanosti a odbornej prípravy, školský inšpektor a tréneri, ktorí pripravujú účastníkov na 

skúšku. 

Dĺžka programov sa odlišuje v závislosti od toho, či je ponúkaný v rámci počiatočného (IVET) alebo 

pokračujúceho (CVET) odborného vzdelávania a prípravy. Všetky vyššie uvedené moduly zároveň 

podliehajú aj procesu validácie a uznávania výsledkov predošlého vzdelávania. Účasť na vzdelávacom 

programe je povinná. Uchádzač musí absolvovať školenie a musí byť prihlásený na skúšku. Registrácia 

sa uskutočňuje v živnostenskej a remeselnej komore. 

Hodnotiaca komisia môže tiež navrhnúť čiastočnú alebo úplnú výnimku z odbornej prípravy na základe 

predchádzajúcich štúdií a skúseností uchádzača (VAE). V tomto prípade by školiace stredisko mohlo 

napríklad zabezpečiť iba prípravu na skúšky.  
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5.1.4 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE – RAKÚSKO 

5.1.4.1  ODBORNÁ MATURITA 

Odborná maturitná skúška je inštitútom, ktorý umožňuje učňom v rámci programov (učňovská príprava 

+ maturita) možnosť štúdia na vysokej škole a získať vyšší stupeň kvalifikácie. Na rozdiel od Švajčiarska, 

model odbornej maturity je spojený s tzv. skúškou profesionálnej zrelosti (Reifesprüfung),80 ktorá sa 

môže začať súbežne s učňovským vzdelávaním. Skúška profesionálnej zrelosti oprávňuje na študovať 

na univerzite alebo na univerzite aplikovaných vied. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú jednu z nasledujúcich požiadaviek, môžu absolvovať skúšku profesionálnej 
zrelosti: 

 

 absolvovali záverečnú učňovskú skúšku podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, 

 skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o odbornej príprave v poľnohospodárstve 

a lesníctve, 

 absolvovali najmenej tri roky strednej školy, 

 najmenej tri roky odbornej prípravy podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstve, 

 komplexné školenie po dobu najmenej 30 mesiacov v súlade so spolkovým zákonom o regulácii 

lekárskej technickej služby a zdravotníckych služieb, 

 absolvovali majstrovskú skúšku podľa živnostenského zákona, 

 majú kvalifikačný test podľa obchodného zákonníka, 

 absolvovali majstrovskú skúšku v poľnohospodárstve a lesníctve podľa zákona o odbornom 

vzdelávaní v poľnohospodárstve a lesníctve, 

 úspešne absolvovali všetky povinné predmety vo všetkých semestroch 10. a 11. stupňa odbornej 

školy vyššieho stupňa alebo vysokej školy odbornej prípravy učiteľov a vychovávateľov, vždy 

spolu s najmenej trojročnou odbornou činnosťou, 

 úspešne absolvovali všetky moduly povinných predmetov prvých štyroch semestrov odbornej 

vysokej školy pre pracujúcich alebo vyššiu inštitúciu pre vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov 

pre pracujúcich,  

 úspešne absolvovali hlavné štúdium na konzervatóriu menovanom v súlade so zákonom o 

financovaní študentov z roku 1992 uznesením zodpovedného spolkového ministra, 

 
80 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/eb/zb/berufsreifepruefung.html 
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 úspešne absolvovali najmenej tri roky umeleckého štúdia na vysokej škole alebo na súkromnej 

vysokej škole v súlade so zákonom o akreditácii univerzít, pre ktoré sa musela všeobecná vstupná 

kvalifikácia na vysokej škole preukázať kladným hodnotením prijímacieho testu, 

 úspešne ukončili výcvik masážneho terapeuta v súlade so spolkovým zákonom o povolaniach a 

výcviku lekárskeho masážneho terapeuta a masážneho terapeuta, 

 úspešne ukončili odbornú prípravu v oblasti lekárskej pomoci podľa zákona o povolaniach 

lekárskeho asistenta, 

 úspešne ukončili výcvik ošetrovateľskej pomoci v súlade so zákonom o zdraví a ošetrovateľstve.  

V prípade skúšky profesionálnej zrelosti sa musia vykonať štyri čiastkové skúšky:  

 nemecký jazyk, pri ktorom ide o päťhodinovú písomnú štandardizovanú skúšku a ústnu skúšku; 

(negatívnu písomnú skúšku možno nahradiť kladnou ústnou skúškou), 

 matematika, ktorá pozostáva zo štandardnej štyri a polhodinovej písomnej skúšky, 

 profesijne orientovaný cudzí jazyk, pri ktorom sa jedná buď o päťhodinovú písomnú 

štandardizovanú skúšku, alebo o ústnu skúšku, 

 overenie odborných profesijných kompetencií, formou buď päťhodinovej písomnej skúšky a 

ústnej skúšky alebo projekt s prezentáciou a diskusiou. 

Čiastkové skúšky sa môžu konať naraz alebo v rôznom čase. V čiastkových skúškach, ktoré sa konajú 

do piatich rokov od dátumu prijatia, sa uplatňujú učebné osnovy a predpisy o skúškach, ktoré sa mali 

použiť v čase prijatia.  

Neexistuje časová lehota na absolvovanie jednotlivých čiastkových skúšok alebo celkovej skúšky 

odbornej kvalifikácie.  

Odborná skúška zrelosti v rámci podporného programu „učňovská príprava s maturitou“81  je druhou 

formou odbornej maturity. Ak chcú učni začať prípravu na maturitnú skúšku počas učňovského výcviku, 

môžu sa zúčastniť prípravných kurzov a zúčastňovať sa skúšok zadarmo v rámci uvedeného programu. 

Minimálny vek potrebný na ukončenie odbornej kvalifikácie je 19 rokov. Pred ukončením učňovského 

vzdelávania je však možné vykonať tri zo štyroch čiastkových skúšok. V prípade štvorročného 

učňovského vzdelávacieho programu môže byť čiastočná skúška vykonaná bezprostredne po 

záverečnej učňovskej skúške. Úplné ukončenie vzdelania je však možné dosiahnuť iba po úspešnom 

 
81 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/zentralmatura/bm.html 
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ukončení učňovského vzdelávania a môže sa ukončiť najskôr vo veku 19 rokov. Aby bolo možné po 

absolvovaní záverečnej učňovskej skúšky pokračovať v bezplatných prípravných kurzoch a čiastkových 

skúškach, musí sa pred záverečnou učňovskou skúškou vykonať najmenej jedna čiastočná skúška. 

Za prijatie a vydanie maturitného vysvedčenia, záverečného osvedčenia zo štyroch čiastkových skúšok 

zodpovedá každá škola, na ktorej sa vykonáva predmetná skúška. Absolvovanie skúšky profesijnej 

zrelosti a prípravných kurzov sú bezplatné, ako súčasť podporného programu pre učňov. 

5.1.5 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE - ŠVAJČIARSKO 

Odborná maturita je konfederačne uznávaná kvalifikácia, ktorá kombinuje odborné znalosti s 

prehlbovaním všeobecných vedomostí. Odborná maturita je vhodným základom pre prijatie na vysoké 

školy a na vstup do množstva vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania. Vzdelanie sa ukončuje 

počas alebo po získaní švajčiarskeho federálneho osvedčenia o spôsobilosti EFZ. Držitelia odbornej 

maturitnej skúšky majú právo na bezplatný vstup do študijného odboru súvisiaceho s povolaním na 

univerzite aplikovaných vied. Okrem formálnych požiadaviek na prijatie môžu tieto inštitúcie definovať 

aj ďalšie požiadavky na prijatie, ako sú stáže, testy spôsobilosti atď. 

Existuje päť druhov odborných maturitných skúšok. Obsah skúšky je založený na zvolenej orientácii a 

vybranom predmete. Vzdelávacie programy pozostávajú z teoretických predmetov, ktoré sú rozdelené 

do rôznych oblastí: 

 technológia, architektúra a biologické vedy ako doplnok k počiatočnému odbornému vzdelaniu, 

 príroda, krajina a jedlo ako doplnok k počiatočnému odbornému vzdelávaniu v oblasti prírody, 

krajiny a potravín, 

 ekonomika a služby ako doplnok k počiatočnému odbornému vzdelávaniu v podniku v tomto 

odvetví alebo v ekonomickej strednej škole, 

 dizajn a umenie ako doplnok počiatočného odborného vzdelávania v oblasti umeleckých, 

technických a remeselných povolaní, 

 zdravie a sociálne veci ako doplnok k počiatočnému odbornému vzdelávaniu v oblasti zdravotnej 

a sociálnej oblasti alebo v oblasti osobnej hygieny. 

Odborná maturita má nasledovnú štruktúru. V rámci všeobecno-vzdelávacej zložky sa skúša: prvý 

národný jazyk, druhý národný jazyk, tretí jazyk, matematika. Okrem všeobecno-vzdelávacej časti je 

súčasťou odbornej maturity aj tzv. ťažisková a doplnková zložka: financie a účtovníctvo, dizajn, umenie, 
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kultúra, informácie a komunikácia, matematika, prírodné vedy, spoločenské vedy, ekonomika a právo. 

V doplnkovej zložke si musí žiak vybrať z týchto predmetov: história a politika, technológia a životné 

prostredie alebo ekonomika a právo. 

Je zrejmé, že odborná maturita82  predstavuje stupeň vzdelania, ktorý slúži ako jedno z kritérií na vstup 

na vysokú školu. Napriek tomu je možné získať odbornú maturitu vo Švajčiarsku rôznym spôsobom. 

Prvý spôsob ako získať odbornú maturitu, je počas počiatočného odborného vzdelávania (BM1)83  v 

spoločnosti alebo v dennej odbornej škole navštevovanie príslušných predmetov. Na prijímanie sa 

spravidla vzťahujú ďalšie podmienky, ako napríklad známky, prijímacie skúšky atď. Okrem toho sa 

vyžaduje súhlas zamestnávateľa. Dodatočné vyučovanie pre BM1 si zvyčajne vyžaduje dodatočný 

poldeň vzdelávania. Tento proces začína prebiehať už v prvom ročníku učňovskej prípravy. Učeň sa 

pripravuje počas štúdia vo vybranom odbore vzdelávania v rámci počiatočného odborného vzdelávania 

a prípravy.  

Druhým príkladom získania odbornej maturity (BM2)84 je účasť na kurzoch pre kvalifikovaných 

odborníkov, ktorí už absolvovali učňovskú prípravu. Denné štúdium trvá dva semestre, varianty na 

čiastočný úväzok trvajú tri až päť semestrov. Niektoré inštitúty ponúkajú predbežné kurzy na prijatie 

na odbornú maturitnú skúšku. 

Tretí spôsob predstavuje formu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Ide o 

absolvovanie konfederačnej odbornej maturitnej skúšky po individuálnej príprave. Tieto skúšky sa 

konajú raz ročne (júl/august). Na prijatie sa vyžaduje federálne osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 

  

 
82 https://berufsmaturitaet.ch/toolbox 
83 https://www.find-your-future.ch/de/berufslehre/in-der-lehre/berufsmatura/ 
84 V našich podmienkach ide o nadstavbové štúdium. Zatiaľ čo u nás maturitná skúška v študijnom odbore v rámci 

štvorročného štúdia sa odlišuje od nadstavbového štúdia, vo Švajčiarsku je to ten istý inštitút, odlišuje sa 
cieľová skupina a typ programu. 
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5.2 PREDPOVEDANIE ZRUČNOSTÍ NA TRHU PRÁCE A SLEDOVANIE 

ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE 

Sledovanie uplatnenia absolventov po ukončení štúdia tvorí potenciálne ďalší zdroj užitočných údajov, 

ktoré môžu slúžiť na doplnenie systému riadenia zručností na trhu práce a v konečnom dôsledku na 

optimalizáciu sústavy odborov vzdelávania. Ide o pravidelné monitorovanie absolventov na trhu práce 

v konkrétnych časových radoch, a to po ukončení štúdia, 3 roky po ukončení štúdia a 6 rokov po 

ukončení štúdia. 

O význame nastavenia systémov trasovania absolventov, či už stredných alebo vysokých škôl panuje 

zhoda v rámci celej Európskej únie. Nová Agenda zručností pre Európu (New Skills Agenda for Europe) 

deklarovala ambíciu zaviesť systémy trasovania absolventov na trhu práce naprieč členskými štátmi.  

Za týmto účelom bolo prijaté Odporúčanie Rady č. 2017/C 423/01 z 20. novembra 2017, týkajúce sa 

sledovania uplatnenia absolventov, ktoré na dosiahnutie uvedeného cieľa zadefinovalo, že je potrebné 

disponovať kvalitnými informáciami o tom, čo absolventi robia po získaní kvalifikácie alebo ukončení 

vzdelávania a odbornej prípravy, aby bolo možné jednak pochopiť príčiny problémov súvisiacich so 

zamestnateľnosťou absolventov v konkrétnych regiónoch či hospodárskych odvetviach alebo 

absolventov konkrétnych odborov vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania a 

prípravy a zároveň nájsť riešenia týchto problémov súvisiacich so zamestnateľnosťou.  

Hodnota takýchto informácií sa zdôrazňuje v normách a usmerneniach na zabezpečenie kvality v 

európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EGS)85 a v európskom referenčnom rámci 

zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET).86 

V súlade s vnútroštátnymi právom a právom Únie, najmä so smernicou 95/46/ES o ochrane osobných 

údajov87 a s dostupnými zdrojmi a vnútroštátnymi okolnosťami a v úzkej spolupráci so všetkými 

príslušnými stakeholdermi: zlepšili dostupnosť a kvalitu údajov o činnostiach absolventov  a prípadne 

osôb, ktoré nedokončili vysokoškolské vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu, vrátane toho, 

 
85 ISBN 952-5539-04-0 
86 Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca 

zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (Ú. v. EÚ C 155, 8.7.2009, s. 1) 
87 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31) 
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aby sa do roku 2020 dosiahol pokrok v oblasti vytvorenia systémov sledovania uplatnenia absolventov, 

ktoré môžu zahŕňať: 

 zber relevantných anonymizovaných administratívnych štatistických údajov z databáz o 

vzdelávaní, daniach, obyvateľstve a sociálnom zabezpečení, 

 rozvoj dlhodobých zisťovaní o absolventoch na úrovni vzdelávacieho systému a v prípade 

potreby na inštitucionálnej úrovni, s ohľadom na význam kvalitatívnych údajov o prechode ľudí 

na trh práce alebo do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy a o ich následnej kariére, 

 možnosť, aby mohli verejné inštitúcie prepájať anonymizované údaje z rôznych zdrojov s cieľom 

vytvoriť komplexný obraz o výsledkoch absolventov. 

V podmienkach SR je upravená kompetencia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zbierať údaje o 

absolventoch stredných škôl aj so zreteľom na vykonávané zamestnanie podľa § 30 ods. 1 zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o OVP“).  

Je potešujúce, že Slovenská republika je vzorom pre ostatné členské krajiny spôsobom a metodikou 

sledovania uplatniteľnosti absolventov. V prípade stredoškolákov zisťovanie realizuje SR už dva roky. 

V prípade vysokoškolákov sa podarilo zisťovanie spustiť od roku 2019. Celoštátne zisťovanie 

zabezpečuje MPSVR SR, a to prostredníctvom unikátnej metodiky spojenia všetkých dostupných dát 

o absolventoch v SR a ich následnej analýzy a vyhodnocovania. Prelomom v tejto súvislosti bolo 

spustenie prezentačnej platformy www.uplatnenie.sk, kde si môže každý občan SR pozrieť 

uplatniteľnsoti absolventov jednotlivých škôl, učebných a študijných odborov. Dostáva detailné 

informácie o počte absolventov, ich rodového zastúpenia, úspešnosti na trhu práce, dosiahnutého 

priemerného zárobku, regionálneho uplatnenia a dĺžky nezamestnanosti. Portál vyhodnocuje 

najúspešnejšie školy a odbory vzdelania v tzv. rebríčkoch. OECD vysoko oceňuje aktivity a dosiahnuté 

výsledky SR v tejto oblasti. Tento systém uvádza, ako vzor aj v najnovšej Stratégii rozvoja zručností pre 

Slovenskú republiku. Informácie o prvotnom uplatnení sa absolventov na trhu práce poskytujú 

informácie o priamej previazanosti a relevantnosti štúdia v príslušnom odborne vzdelávania a jeho 

plynulom prechode na trh práce. Tieto informácie poukazujú na skutočnosť, či daný odbor vzdelávania 

je skutočne požadovaný na trhu práce, čoho dôkazom môže byť aj ustanovená spolupráca medzi školou 

a zamestnávateľom. 

Skúsenosti s trasovaním absolventov na trhu práce majú aj v Českej republike a ďalších krajinách, avšak 

nie celoplošne. Je zrejmé, že sledovaním tohto typu údajov dochádza k objektívnejšiemu nastaveniu 
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systému predovšetkým odborného vzdelávania a prípravy na potreby trhu práce a dochádza zároveň 

k podpore a zvýšeniu relevancie kariérového poradenstva z dôvodu väčšieho portfólia údajov, ktoré 

môžu potenciálni žiaci stredných škôl využiť pri rozhodovaní, na aký odbor vzdelávania sa prihlásia.  

5.2.1 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE – ČESKÁ REPUBLIKA 

Prieskum uplatnenia absolventov na trhu práce a sledovanie ich uplatnenia predstavuje prvú etapu 

realizácie dlhodobého zámeru. Dizajn prieskumu vychádza z tzv. longitudinálneho prístupu, kedy údaje 

za každého absolventa sú zbierané opakovane, v niekoľkých časových bodoch, a to v závere štúdia na 

strednej škole, a potom s odstupom 3 a 6 rokov. Tento spôsob opakovaného prieskumu umožňuje 

sledovať konkrétnu individuálnu, študijnú a profesijnú dráhu žiakov a absolventov a úspešnosť ich 

vstupu na trh práce. 

Napr. zber údajov pre túto etapu bol realizovaný v roku 2015, kedy boli v závere štúdia oslovení žiaci 

vybraných stredných škôl. Výber vzorky sa uskutočnil ako stratifikovaný, a to z hľadiska kategórie 

vzdelania i skupín odborov. Najprv sa vybrala vzorka stredných škôl tak, aby štruktúra žiakov z 

posledných ročníkov v príslušnom školskom roku zodpovedala celkovej existujúcej štruktúre žiakov z 

pohľadu kategórie vzdelania i skupín odborov stredných škôl. Vybrané školy boli oslovené so žiadosťou 

o spoluprácu a boli im odovzdané formuláre, do ktorých žiaci vybraných odborov uviedli svoju 

kontaktnú e-mailovú adresu, vrátane súhlasu s účasťou na tomto prieskume. 

Celkovo bolo v rámci celej ČR získaných 7 836 e-mailových kontaktov za jeden školský rok. Zber dát, 

vrátane dvoch urgencií prebehol prostredníctvom elektronického dotazníka v priebehu apríla až júna.  

Získaných 2 905 vyplnených dotazníkov predstavuje 37 % - nú návratnosť. Táto metóda sa opakuje 

každý rok, čím sa zvyšuje vzorka sledovaných absolventov. Realizátorom predmetného prieskumu je 

Národný ústav pre vzdelávanie.   

5.2.2 PRÍKLAD DOBREJ PRAXE – FÍNSKO 

Vo Fínsku sa vypracúva správa vládnych prognóz. Ide o hlavnú správu, ktorá sa zaoberá rozvojovými 

aspektmi krajiny v jednej veľkej tematickej oblasti, zvyčajne 20 až 30 rokov dopredu a definuje víziu 

rozvoja krajiny. Útvar pre analýzu politiky predsedu vlády je zodpovedný za prípravu tejto správy. 

Jednotlivé súčasti správy sú vypracované rôznymi inštitúciami, o čom svedčí širokospektrálna 

zapojenosť príslušných orgánov na národnej a regionálnej úrovni (Štátny inštitút pre ekonomický 
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výskum - VATT), Národný inštitút pre zdravie a dobré životné podmienky (THL) a Technické výskumné 

centrum Fínska (VTT). 

Flexibilita daného inštitucionálneho rámca spočíva aj v skutočnosti, že každá ďalšia správa je 

orientovaná na inú tému. Tento dlhodobý vizionársky dokument sa predkladá do parlamentu na 

pripomienkové konanie. Následne parlament vytvorí výbor pre komunikáciu s kanceláriou predsedu 

vlády a realizuje diskusie s občanmi v celej krajine, čoho výsledkom je získať čo najširšie spektrum 

názorov spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že práce na takejto správe trvajú viac ako jedno volebné 

obdobie, čím je zabezpečená kontinuita procesu.  

Ďalšou fázou je sieťovanie odborníkov, ktorí pracujú, zadávajú alebo koordinujú práce na správe v 

rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Sieť má dvoch členov z každého z 12 fínskych 

ministerstiev. Ide o neformálne diskusie a výmeny skúseností, ktoré sú zapracovávané do správy. 

V ďalšom kole vstupuje do procesu výbor fínskeho parlamentu pre budúcnosť. Tento výbor bol 

zriadený v roku 1993 ako dočasný výbor, ale v roku 2000 sa stal stálym výborom pre svoj význam. 

Zhromažďuje odpoveď Parlamentu na správu predpovedania, ktorú tvoria predstavitelia vlády 

(ministerstvá) a plní úlohy orientované na budúcnosť, vykonáva výskum súvisiaci s ďalšími súvisiacimi 

štúdiami a vykonáva hodnotenia technologického vývoja a účinkov technológií na spoločnosť. 

Po spracovaní výborom pre budúcnosť nastupuje v procese konzorcium pre pracovnú silu, 

kompetencie a vzdelávacie potreby. Konzorcium bolo založené v roku 2008 na základe rozhodnutia 

skupiny ministrov fínskej práce, podnikania a trhov práce. Primárnou myšlienkou bolo vytvoriť systém 

vzájomného prognózovania na koordináciu rozhodovania fínskych vládnych aktérov, pokiaľ ide o 

kompetenčné zručnosti odborného vzdelávania a trhu práce. Riadenie systému je rozdelené medzi 

ministerstvo práce a hospodárstva (MEE) a ministerstvo vzdelávania a kultúry (ME). Doména MEE 

obsahuje krátkodobú prognózu kompetencií a vzdelávacích potrieb a potrieb trhu práce, naproti tomu 

doménou ME sú strednodobé a dlhodobé prognózy vzdelávacích potrieb a potrieb zručností. Údaje sa 

následne diseminujú na regionálnu a lokálnu úroveň.  

Sieť prognózovania SITRA (fínsky inovačný fond) bol založený v spolupráci s Bankou Fínska v roku 1967. 

Dnes je nezávislým verejným fondom, ktorý pod dohľadom fínskeho parlamentu podporuje blaho 

fínskej spoločnosti. Zameriava svoju činnosť na programy zamerané na budúcnosť Fínska. Jeho úlohou 

je identifikovať a dôkladne preskúmať indikátory zmien, ktoré sú relevantné pre Fínsko. Národná sieť 
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prognózovania je súčasťou tímu podieľajúcom sa na tvorbe správy predpovedania zručností v rámci 

siete SITRA (http://www.foresight.fi). 

Vo fínskom strategickom prognostickom systéme sa nachádzajú tri hlavné skupiny: funkcie súvisiace s 

parlamentom, vládou alebo tretím sektorom. 

5.3 Vzdelávane v európskom priestore  

5.3.1 Poľská republika 

Poľsko je demokratický štát. Ústava Poľskej republiky obsahuje niekoľko práv týkajúcich sa vzdelávania. 

Podľa ústavy má každý právo na vzdelanie, ktoré je povinné až do veku 18 rokov. Verejné orgány 

zabezpečujú univerzálny a rovnaký prístup občanov k vzdelávaniu. Vzdelávanie na verejných školách je 

bezplatné (zákon parlamentu môže povoliť verejným vysokým školám účtovať poplatky za určité 

vzdelávacie služby). Rodičia majú právo zvoliť si pre svoje deti inú ako verejnú školu. Občania a 

inštitúcie majú právo zriaďovať základné a postprimárne školy a inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania, ktorým bola udelená samostatnosť. 

Územný systém Poľskej republiky zabezpečuje decentralizáciu vlády. Miestna samospráva je poverená 

podstatnou časťou verejných úloh v oblasti vzdelávania. 

Poľsko do roku 2015 úspešne vypracovalo model vzdelávania s relatívne vysokou mierou účasti v 

porovnaní s krajinami EÚ na vzdelávaní mladých ľudí na všetkých úrovniach ISCED 4-7 (od vyšších 

stredných škôl po programy druhého cyklu vysokoškolského vzdelávania), a s veľkým podielom 

mladých ľudí, ktorí majú aspoň vyššie stredoškolské vzdelanie. Výsledky prieskumov PISA ukazujú, že 

Poľsko je v súčasnosti v popredí krajín EÚ, pokiaľ ide o výsledky žiakov v čítaní, matematike a vede. V 

rokoch 2000 až 2014 bol medzi krajinami EÚ najrýchlejší pokrok, pokiaľ ide o zvyšovanie počtu mladých 

dospelých vo vekovej skupine 30 - 34 rokov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. To sa spojilo s rastom 

sektora neverejného školského vzdelávania, ktorý má teraz veľmi rozsiahlu autonómiu a zároveň 

využíva verejné financovanie. Vysoký stupeň autonómie škôl a vysokých škôl (aj vo verejnom sektore) 

je zaručený zákonom. Uskutočnilo sa úsilie o úplné vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca, 

ktorý uľahčuje porovnávanie výsledkov vzdelávania medzi školami a ich prenos do zahraničia. 

Všetky tieto úspechy umožnil dosiahnuť okrem iného pomerne moderný legislatívny rámec pre 

vzdelávanie. Ústava Poľskej republiky z roku 1997 (článok 70) priznáva právo na vzdelanie všetkým a 
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zároveň ustanovuje povinnosť pokračovať vo vzdelávaní až do veku 18 rokov. Táto povinnosť sa plní v 

škole (úplné denné povinné vzdelávanie) alebo mimoškolské zariadenia (povinné externé vzdelávanie). 

Reforma poľského školského systému prebieha od 1. septembra 2017. V decembri 2016 prijal 

parlament dva kľúčové zákony: zákon o školskom vzdelávaní a ustanovenia zavádzajúce zákon o 

školskom vzdelávaní, ktoré do značnej miery nahradili školské vzdelávanie. 

Hlavnou zmenou je nahradenie predtým existujúcej 6-ročnej základnej školy a 3-ročnej nižšej strednej 

školy (6 + 3), čo vedie k vyššiemu strednému vzdelaniu v 3- alebo 4-ročných školách, s jednotnou 

štruktúrou 8-ročnej základnej školy a predĺženie trvania vzdelávania na (vyšších) stredných školách na 

4-5 rokov. To čiastočne obnovuje model, ktorý existoval v Poľsku pred reformou školstva v roku 

1999/2000. Zmeny, ktoré sa budú postupne zavádzať, však nemajú vplyv na možnosti absolventov 

stredných škôl pokračovať vo vzdelávaní v systéme vysokoškolského vzdelávania.  

Poľské vzdelávanie sa postupne - aj keď nie bez problémov - otvára neformálnemu a ďalšiemu 

vzdelávaniu. Od septembra 2012 sa systém externých odborných skúšok otvára jednotlivcom, ktorí 

získali odborné znalosti a zručnosti mimo odborných škôl. Zmeny zavedené od októbra 2014 navyše 

uľahčujú potvrdzovanie vzdelávacích výstupov dosiahnutých mimo systému vysokoškolského 

vzdelávania. Nové právne predpisy, ktoré sa už prijali alebo sa v súčasnosti pripravujú, sa riadia 

rovnakým smerom. 

Hlavný právny základ pre školské vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie poskytuje Ústava Poľskej 

republiky. V ustanoveniach týkajúcich sa základných slobôd a občianskych práv sa uvádza, že: 

 každý má právo na vzdelanie; vzdelávanie je povinné až do veku 18 rokov; 

 vzdelávanie na verejných školách je bezplatné; zákon parlamentu môže povoliť verejným 

inštitúciám vysokoškolského vzdelávania účtovať poplatky za vzdelávacie služby; 

 rodičia si môžu slobodne zvoliť pre svoje deti inú školu; občania a inštitúcie majú právo zriaďovať 

školy a vysoké školy; 

 verejné orgány poskytujú občanom všeobecný a rovnaký prístup k vzdelaniu; na tento účel 

zriaďujú a podporujú individuálne finančné a organizačné podporné systémy pre žiakov a 

študentov; 

 autonómia vysokých škôl je zabezpečená v súlade so zásadami ustanovenými v akte parlamentu. 

 Vzdelávací systém je rozdelený na školské vzdelávanie (všetky stupne vzdelania pod úrovňou 

vysokoškolského vzdelávania) a vysokoškolské vzdelávanie. 



  
 

467 
 

Prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy potrebám trhu práce a spoločenským zmenám 

Cieľ politiky: Odborné vzdelávanie a príprava by mali svojich absolventov účinne pripraviť na nájdenie 

zamestnania a v prípade potreby na zmenu povolania. Súčasné vládne politické programy zahŕňajú 

úplnú zmenu štruktúry existujúcich odborných škôl (základné odborné školy a stredné odborné školy 

technické) a zriadenie tzv. Sektorových odborných škôl (stupeň I a stupeň II). 

Po ukončení sektorovej odbornej školy I. stupňa a absolvovaní skúšky pre jednu kvalifikáciu získajú 

absolventi osvedčenia o udelení kvalifikácie pre dané povolanie ( osvedčenie o odbornej kvalifikácii od 

roku 2020 v novom systéme externých skúšok). Absolventi budú pripravení nastúpiť do zamestnania 

alebo pokračovať v štúdiu na škole II. stupňa. 

Po ukončení sektorovej odbornej školy II. stupňa a absolvovaní skúšky pre druhú kvalifikáciu absolventi 

ukončia stredné odborné vzdelanie a získajú diplom udeľujúci odbornú kvalifikáciu (odborný diplom 

od roku 2020 v novom skúšobnom systéme). Absolventi odvetvových odborných škôl druhého stupňa, 

ktorí sú držiteľmi titulu technik, môžu vykonať maturitnú skúšku a pokračovať v štúdiu študijným 

programom (napríklad v odbore zodpovedajúcom titulu technika) na vysokej škole. 

Minimálne 50% tried v odvetvovej odbornej škole bude pridelených na odborné vzdelávanie / prípravu. 

Nová štruktúra bude aj naďalej zahŕňať existujúce stredné technické školy (zabezpečujúce päťročné 

programy v novom školskom systéme), s maturitnou skúškou na základnej a rozšírenej úrovni a 

diplomom udeľujúcim odbornú kvalifikáciu (odborný diplom od roku 2020). V súlade so zákonom z 22. 

novembra 2018 sa školy priblížia inštitúciám trhu práce napríklad prostredníctvom aktívneho zapojenia 

zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu a skúšok. 

Implementácia: Poľsko sa už niekoľko rokov snaží reformovať odborné a ďalšie vzdelávanie ako súčasť 

školského vzdelávacieho systému. Prioritným cieľom je zabezpečiť lepšie prispôsobenie sa potrebám 

trhu práce. Doteraz boli prijaté tieto opatrenia: 

 zmeny v klasifikácii povolaní (každé povolanie je definované s 1 až 3 kvalifikáciami, pričom daná 

kvalifikácia môže byť súčasťou viacerých povolaní); 

 štrukturálne zmeny (odborné školy sa môžu zlúčiť do stredísk odborného a ďalšieho 

vzdelávania); 
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 zriadenie sektorových odborných škôl stupňa I (od 1. septembra 2017) a sektorových odborných 

škôl stupňa II (od 1. septembra 2020) ako súčasti nového školského systému, čím sa rozšíria 

príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie získanej na nižšej úrovni odborného vzdelávania 

vzdelávanie; 

 modernizácia národných základných učebných osnov pre odborné vzdelávanie s odbornou 

kvalifikáciou opísanou z hľadiska výsledkov vzdelávania; 

 posilnenie zložky pokrývajúcej kľúčové kompetencie v rámci odborného vzdelávania; 

 modernizácia externých odborných skúšok s cieľom prispôsobiť ich novej klasifikácii povolaní; 

 väčšia flexibilita v ďalšom vzdelávaní prostredníctvom širšieho využívania mimoškolských 

zariadení. 

Reforma vzdelávania v Poľsku sa vykonáva od začiatku roka 2017. Jej hlavným cieľom je poskytnúť 

študentom solídne zázemie všeobecného vzdelávania, ktoré je potrebné pre ďalší osobný rozvoj a 

potreby súčasného trhu práce. 

Kľúčovými prvkami reformy sú: 

 Zmena štruktúry vzdelávania - zavedenie jednotnej štruktúry, t. j. osemročná základná škola, 

štvorročná všeobecná a päťročná technická stredná škola. 

 Stanovil sa vek, od ktorého sú žiaci v školskom systéme na 7 rokov a opätovne sa zaviedla 

povinnosť pre 6-ročné deti navštevovať jeden rok predškolského vzdelávania s cieľom získať 

základné zručnosti pred začatím školy (predškolské vzdelávanie je financované cez všeobecnú 

dotáciu zo štátneho rozpočtu). 

 Poskytovanie učebníc zadarmo. 

 Predĺženie stredoškolských programov, všeobecných aj odborných, o jeden rok (4-ročná 

všeobecná a 5-ročná technická stredná škola). 

 Zavedenie nového typu odbornej školy ponúkajúcej dvojstupňové odborné vzdelávanie: 1. 

etapa: 3. ročná odvetvová škola, s cieľom získať odbornú kvalifikáciu, s možnosťou pokračovať v 

odvetvovej odbornej škole 2. stupňa s cieľom zvýšiť kvalifikáciu/získať dodatočnú kvalifikáciu a 

pripraviť sa na maturitnú skúšku. 

 Podpora duálneho odborného vzdelávania v spolupráci s podnikateľským sektorom. 

 Rozšírenie účasti zamestnávateľov na spolufinancovaní odborného vzdelávania prostredníctvom 

zriadeného Fondu pre rozvoj odborného vzdelávania. 
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 Reforma sa vykonáva medzi 1. septembrom 2017 a školským rokom 2022/23. V školskom roku 

2018/19 posledná skupina žiakov absolvovala gymnázia, 3-ročné stredné školy, ktoré v dôsledku 

toho prestali fungovať. 

5.3.2 Talianska republika 

Talianska republika predstavuje jednu z kľúčových ekonomík Európskej únie, avšak zápasí s výraznou 

demografickou krízou na jednej strane a s málo efektívnym prepojením vzdelávacieho systému na trh 

práce na strane druhej. Trvajúce následky ekonomickej krízy v Taliansku sa prejavujú aj v masívnej 

nezamestnanosti mladých (nad 30 %, pričom tento problém je ešte vypuklejší u žien – len cca 55 % 

všetkých ekonomicky aktívnych žien je zamestnaných). Zlá perspektíva po ukončení štúdia je jedným 

z faktorov, ktoré motivujú študentov k predĺženiu alebo zanechaniu štúdia. Taliansko sa radí medzi 

krajiny s vysokou mierou nesúladu medzi kvalifikáciami pracovníkov a požiadavkami kladenými na nimi 

obsadené pracovné miesta. Odhaduje sa pritom, že približne rovnaký podiel zamestnancov je na svoju 

pracovnú pozíciu prekvalifikovaných, ako je podiel pracovných miest obsadených nedostatočne 

kvalifikovanými pracovníkmi. Spomedzi osôb s vysokoškolským vzdelaním pracuje  35 % v oblasti 

nekorešpondujúcej s dosiahnutým vzdelaním. 

Vzdelávací systém v Taliansku sa opiera o slobodu vzdelávania, ústavnú povinnosť štátu zabezpečiť sieť 

vzdelávacích inštitúcií každého druhu a stupňa, o právo univerzít, akadémií a vyšších kultúrnych 

ustanovizní na vytváranie vlastných nezávislých usmernení, a o právo a povinnosť rodičov sprístupniť 

vzdelávanie svojim deťom. Taliansky vzdelávací systém podlieha princípom subsidiarity a autonómie 

inštitúcií. Štát má výhradné legislatívne kompetencie týkajúce sa organizovania systému školstva, 

Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu (Ministero dell’Instruzione, dell‘ Universitá e della Ricerca) 

je zodpovedné za vyššie vzdelávanie. Mnohé kompetencie sú delegované orgánom regionálnej 

a miestnej samosprávy. Zabezpečenie kvality a akreditáciu má na starosti Agentúra ANVUR (Agenzia 

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) a Inštitút pre hodnotenie systému 

výchovy a vzdelávania INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo d’istruzione 

e di formazione). Ten vykonáva overovanie vedomostí a zručností žiakov a študentov a celkovej kvality 

poskytovateľov vzdelávania, vrátane celoživotného vzdelávania a miery zanechania štúdia. INVALSI tiež 

spravuje Národný hodnotiaci systém.  

Povinná školská dochádzka je desaťročná a týka sa detí medzi 6. a 16. rokom života. Učebným jazykom 

je taliančina, v menšej miere aj nemčina v severných oblastiach. Predškolské vzdelávanie v Taliansku 
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nie je povinné, avšak zúčastňuje sa ho vyše 94 % detí vo veku 3 – 6 rokov, ktoré navštevujú v prevažnej 

miere štátne materské školy.  

Základné a stredoškolské vzdelávanie tvorené dvomi cyklami: 1. cyklus tvoria základné školy (scuola 

primaria) a nižšie stredné školy (scuola secundaria di primo grado). Základná škola má päť ročníkov 

(pre žiakov vo veku 6 – 11 rokov) a umožňuje automatické pokračovanie na prvý stupeň stredných škôl, 

ktoré sú trojročné. Druhý cyklus vzdelávania tvoria vyššie stredné školy, ktoré sú 5-ročné. Žiak si vyberá 

z troch typov škôl: lýceum (liceo), technický inštitút (istituto tecnico) alebo odborná stredná škola 

(istituto profesisionale).  

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a polytechnické inštitúty (politecnici) a umelecké 

a hudobné vysoké školy (Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM), technické vysoké školy (Intituti 

Technici Superiori, ITS) a nadstavbové odborné vzdelávanie v oblastiach obchodu, poľnohospodárstva 

a služieb, vojenské akadémie, centralizované inštitúcie pre kultúrne dedičstvo a vyššie vzdelávacie 

inštitúcie pre prekladateľstvo a tlmočníctvo. Vysokoškolský systém je harmonizovaný s bolonským 

procesom a pozostáva z troch stupňov (bakalársky, magisterský/inžiniersky, doktorandský).  Niektoré 

špecializácie majú spojené stupne podobne ako na Slovensku (architektúra, humánna medicína, 

veterinárna medicína, zubné lekárstvo, ale aj stavebné inžinierstvo).  

Na druhom stupni talianskych vysokých škôl je možné študovať nasledovné odbory:  

 magisterské programy Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale: dvojročné magisterské odbory. 

Absolventi získavajú diplom Laurea Specialistica (LS) po dosiahnutí 300 (180 + 120) kreditov 

a predložení záverečnej práce.  

 nadstavbové programy Corsi di Master Universitario di primo livello (MU1). Akademicky alebo 

profesijne orientované odbory trvajúce nanajvýš 1 rok (60 kreditov). Na rozdiel od magisterských 

odborov nie je možné z nadstavbových pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni.  

Tretí stupeň VŠ štúdia sa realizuje v nasledujúcich formách: 

 Corsi di Dottore di Ricerca: výskumné doktorandské štúdium zamerané na akademický výskum. 

Uchádzači sú prijímaní na základe dosiahnutia magisterského titulu a absolvovania veľmi 

náročnej vstupnej skúšky. Minimálne trvanie doktorandúry je 3 roky a štúdium sa končí 

obhajobou dizertačnej práce.  
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 Corsi di Specializzazione: ide o profesijne zamerané trojstupňové špecializácie, v trvaní 2 – 6 

rokov. Podmienky prijatia sú obdobné predošlému typu doktorátu.  

 Corsi di Master Universitario di secondo livello: pokročilé akademicky alebo profesijne zamerané 

špecializácie. Uchádzač musí mať absolvované magisterské štúdium, prijímacie skúšky a ďalšie 

kritériá sa líšia v závislosti od jednotlivých odborov. Diplom je študentovi udelený po získaní 

aspoň 60 kreditov. Dosiahnutie osvedčenia Master Universitario di secondo livello nie je 

dostačujúce na prijatie na PhD. študijný program.  

Hoci mnohé talianske univerzity majú svetové renomé, nízke percento študentov ukončí štúdium 

riadne a v štandardnej dĺžke. Miera zanechania štúdia je až 40 % a aj medzi úspešnými absolventmi je 

bežné, že absolvovanie štúdia trvá dvojnásobok štandardnej dĺžky (priemerný reálny čas absolvovania 

bakalárskeho + magisterského štúdia je 10 rokov). Hoci je vysokoškolské štúdium spoplatnené, školné 

na verejných univerzitách nie je vysoké.  

Od roku 2008 funguje v Taliansku aj nový typ vysokých škôl, Istituta Tecnica Superiore (ITS). Štúdium 

v jednotlivých odboroch trvá 4 semestre (1800/2000 hodín), niekedy aj 6 semestrov. Dôležitou 

súčasťou je odborná prax – odborná stáž povinne tvorí minimálne 30 % časového rozsahu. Technické 

vyššie odborné vzdelávanie sa poskytuje aj na IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Tieto 

programy sú cielené na prípravu na povolanie, umožňujú získanie diplomu aj ľuďom, ktorí už majú 

pracovné skúsenosti. Realizuje sa v 2 typoch programov: 

 programy trvajúce 2 – 4 semestre, podmienkou prijatia je ukončená vyššia stredná škola, 

 programy o dĺžke 2 semestre, podmienkou prijatia nie je maturita, ale môže sa prihliadať na 

pracovné skúsenosti. 

Inštitúcie ako Akadémia múzických umení, Národná akadémia dramatických umení, Hudobné 

konzervatórium a Národná akadémia tanca poskytujú možnosť študovať v programe AFAM – Alta 

Formazione Atristica e Musicale.  

Iné neuniverzitné inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania sú napríklad akadémie archivárstva, 

paleografie a diplomacie (dvojročné pomaturitné štúdium spejúce k spoločnému diplomu Diploma di 

archivistica, paleografia e diplomatica) a akadémie prekladateľstva a tlmočníctva (trojročné programy 

spejúce k získaniu Diploma di Mediatore Linguistico). 
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Taliansko sa považuje za krajinu s popredným prístupom k inkluzívnemu vzdelávaniu. Princíp inklúzie 

sa vzťahuje na žiakov s hendikepmi a so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, žiakov zo 

znevýhodneného socio-ekonomického prostredia a na imigrantov a deti prisťahovalcov (z Európskej 

únie aj mimo EÚ). Tromi piliermi inkluzívneho vzdelávania sú personalizované učenie, didaktická 

flexibilita a jazyková podpora.  

Necelé jedno percento detí sa v Taliansku vzdeláva oddelene, počet špeciálnych škôl v celej krajine je 

okolo 5. Existuje inštitúcia tzv. sostegno – podporného učiteľa, ktorý je pridelený k celej inkluzívnej 

triede a spolupracuje s učiteľom 6 – 22 hodín týždenne. Zameriava sa zvyčajne na 2 – 4 žiakov. Rozdiely 

medzi učiteľom a podporným učiteľom sú často ťažko badateľné – uvádza sa, že pre bežného 

pozorovateľa je ťažké identifikovať, ktorý z dospelých v miestnosti je v ktorej úlohe. Všetci učitelia  

získavajú vzdelanie v práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Filozofia systému je taká, 

že v prípade problémov sa musí prispôsobiť škola žiakovi a nie naopak. Taliansky vzdelávací systém čelí 

v ostatných rokoch rapídnemu nárastu podielu detí imigrantov v niektorých školách, vrátane rómskych 

detí. Vzdelávací systém sa vyrovnáva s diverzitou na úrovni kurikula, ktoré od roku 2007 považuje 

jednotlivca za stredobod vzdelávacej filozofie, rešpektuje jeho jedinečnosť a berie do úvahy aj jeho 

kultúrnu identitu. Kurikulum nabáda učiteľov, aby dopĺňali vzdelávanie o ad hoc projekty zamerané na 

uznanie a udržanie diverzity. 

V Taliansku iba malé percento dospelých absolvuje formálne alebo neformálne celoživotné 

vzdelávanie (cca 10 % nízko kvalifikovaných a cca 25 % stredne a vysoko kvalifikovaných dospelých 

zamestnancov). Na vzostupe sú však massive open online courses (MOOCs) poskytované univerzitami.  

Prognózovanie požadovaných zručností pracovnej sily sa uskutočňuje v celonárodnej škále aj na 

regionálnej úrovni. Národný integrovaný informačný systém profesií umožňuje pravidelné zisťovanie 

profilov povolaní a audit potreby zručností. Jednotlivé profily zamestnaní vymenúvajú potrebné 

zručnosti v poradí podľa dôležitosti a komplexnosti. Prieskum vykonáva každých 5 rokov Inštitút pre 

rozvoj odborného vzdelávania pracovníkov (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori, ISFOL, zriadený pri talianskom ministerstve práce a sociálnej politiky). Do národného 

zisťovania je zahrnutých cca 16 tisíc respondentov, ktorí reprezentujú približne 800 typových pozícií 

identifikovaných v zisťovaní. Systém sa využíva aj na asistenciu uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní 

pracovných miest, a využíva sa aj ako podklad na tvorbu vzdelávacích osnov a programov ďalšieho 

vzdelávania, pretože identifikuje kompetencie potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ich 

dôležitosť a úroveň ich ovládania tak, ako sú definované zamestnávateľmi. ISFOL takisto prognózuje 

dopyt (expanzný a nahradzujúci) po pracovnej sile s päťročným horizontom.  
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Každoročné zisťovanie Excelsior vykonáva talianska Únia obchodných komôr (Unioncamere). Štúdia 

Excelsior mapuje dopyt po pracovnej sile a s ním spojený dopyt po špecifických kompetenciách 

pracovníkov. Na vzorke 100 000 zamestnávateľských subjektov každoročne mapuje voľné pracovné 

miesta, požadovanú úroveň vzdelania, požadované všeobecné a prierezové kompetencie, ako 

i náročnosť obsadzovania pozícií a mieru potrebného doškolenia novoprijatých pracovníkov. 

Strednodobá prognóza zo zisťovania Excelsior predpovedá dopyt po pracovnej sile (nahradzujúci aj 

expanzný) pre 30 sektorov ekonomiky a od roku 2017 sa realizuje aj prognóza na strane ponuky – tzn. 

dostupnej pracovnej sily. 

Medziuniverzitné konzorcium AlmaLaurea na ročnej báze vykonáva zisťovanie profilu a uplatnenia 

absolventov univerzít. Zapojených je 80 – 90 % všetkých absolventov v Taliansku. 

Na regionálnej úrovni zaisťujú mapovanie, prieskum a prognózovanie vyžadovaných kompetencií a 

rekvalifikácií tzv. observatóriá trhu práce (Osservatori del Mercato del Lavoro). Poradenstvo 

a sprostredkovanie práce sú v Taliansku omnoho väčšmi poskytované na báze služby než systematicky 

(tzn. nie sú zriaďované štátom).   

Dôležitými krokmi bolo prijatie Národného plánu digitálneho vzdelávania PNSD (Piano nazionale scuola 

digitale) a reforma Dobrá škola (Buona Scuola). PNSD je akčný plán obsahujúci 35 opatrení na 

modernizáciu vzdelávania (základné a stredné školy). Zriaďuje profesionálnu rolu ,,digitálneho 

katalyzátora“ na každej škole plus inovačný tím pedagógov, zodpovedajúcich za metodologické a 

technologické školenie zamestnancov školy, motiváciu celej komunity, vrátane žiakov a rodičov k 

rozvoju digitálnych zručností a implementáciu inovácií do výuky, štrukturálne investície do zriaďovania 

laboratórií a učební na projektové vyučovanie, nákup informačných technológií, zlepšenie 

internetového pripojenia na školách a rozšírenia školských knižníc o digitálny obsah.  

Reforma Buona Scuola z roku 2015 udelila školám väčšiu autonómiu. Zaviedla výkonnostné bonusy pre 

učiteľov a posilnila zodpovednosť vedenia školy za výsledky, podporila nábor učiteľov vrátane 14 tisíc 

špeciálnych pedagógov, prechod učiteľov z čiastočných na plné pracovné úväzky, zaviedla národný 

plán ďalšieho vzdelávania učiteľov (zručnosti pre 21. storočie, inovatívne metódy výuky, jazykové 

kurzy, kurzy organizačných zručností pri riadení chodu školy, kurzy inkluzívneho prístupu) s 

finančným balíčkom 1,5 miliardy eur. Ďalej posilňuje výuku predmetov ekonómia, hudba, výtvarná 

výchova, telesná a športová výchova, taliančina, angličtina, právo, udržateľný rozvoj a matematická 

logika. Ustanovuje povinnú odbornú prax pre všetky typy vyšších stredných škôl (200 h na všeobecno-

vzdelávacích školách a 400 h na odborných stredných školách), ktorú financuje 100 mil. eur ročne. 
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5.3.3 Fínska republika 

Fínsky vzdelávací systém sa považuje za jeden z najlepších na svete a zároveň je jedinečný svojou 

rozmanitou štruktúrou poskytovateľov vzdelávania a liberálnym, neformalizovaným prístupom 

k odovzdávaniu kompetencií a vedomostí.  

Veľký vplyv na fungovanie a výsledky fínskeho školského systému má práve mentalita a kultúra národa. 

Fíni sú charakteristickí svojou pracovitosťou, vytrvalosťou a disciplinovanosťou. Ich húževnatosť 

pravdepodobne vyplynula aj z miestnych drsnejších klimatických podmienok, v ktorých žijú. V 20. 

storočí sa ich vysoká odhodlanosť ukázala v boji za samostatnosť štátu a snahou udržať svoje územia. 

Typickým rysom fínskeho národa je tiež zmysel pre poctivosť, dodržiavanie toho, čo bolo dohodnuté, 

a celková solidárnosť. Vo Fínsku sa tiež v podstate nevyskytuje podplácania a spoločne tento národ 

usiluje o demokratickosť, rovnoprávnosť a sociálnu spravodlivosť. To dokazuje aj fakt, že Fínsko ako 

prvá v Európe zaviedlo volebné právo žien v už v roku 1906. Tieto vlastnosti sú pozorovateľné aj v 

školskom prostredí. Vo fínskych školách je zvykom, že žiaci základných a stredných škôl svojim učiteľom 

tykajú a oslovujú ich krstným menom (na vysokej škole priezviskom a nie titulom).  

Fíni sú tiež veľkí vlastenci. Nejedná sa však o vlastenectvo nejako okázalé, ale skôr o druh 

patriotizmu. Národ je veľmi hrdý na svoju vlasť, históriu i prírodu. Dodnes je tu zavedená povinná 

vojenská služba v dĺžke 6 – 12 mesiacov. Mladí muži túto službu štátu hodnotí pozitívne a je to pre nich 

česť. Fíni majú tiež veľmi kladný vzťah k športu. Medzi obľúbená odvetvia patrí predovšetkým behy na 

dlhé trate a zimné športy ako je bežecké lyžovanie. Celkovo sa dá povedať, že vo Fínsku sú ľudia so 

svojím životom veľmi spokojní a mentalita tunajších obyvateľov bezpochyby kladne ovplyvňuje aj 

výsledky vzdelávania v krajine. Preto formálne preberanie vzorov fínskeho vzdelávacieho systému 

inými štátmi pravdepodobne nebude mať nikdy taký efekt ako práve vo Fínsku. 

5.3.3.1 Kľúčové rysy fínskeho vzdelávacieho systému 

Hlavné piliere súčasného fínskeho školstva nepochybne majú svoj základ nielen v historickom vývoji, 

ale vychádzajú aj z kultúry a mentality fínskej spoločnosti, ktorá uznáva určité hodnoty, postoje a 

normy, ktoré sa prirodzene premietajú aj do vzdelávacej politiky. Kľúčové charakteristiky fínskeho 

školského systému sú predovšetkým rovnosť a spravodlivosť vzdelávacích príležitostí, systém založený 

na dôvere a zodpovednosti, možnosť celoživotného vzdelávania a v neposlednom rade aj výchova 

kvalitných učiteľov. Tieto aspekty sú v súčasnosti základnými kameňmi školského systému vo Fínsku. 
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5.3.3.2 Rovnosť a spravodlivosť vo vzdelávaní 

Základným pilierom fínskeho školstva je rovnosť vzdelávacích príležitostí. To znamená, že všetci ľudia 

musia mať rovnaký prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnický 

pôvod, jazyk, miesto bydliska či sociálne pomery v rodine. Z tohto dôvodu je vo Fínsku vzdelaniu na 

všetkých úrovniach zdarma vrátane vysokoškolského štúdia. V predškolskom a základnom vzdelávaní 

majú žiaci bezplatne nárok na učebnice a učebné materiály, teplú stravu, dopravu do školy aj potrebnú 

zdravotnú starostlivosť. Na strednej škole si žiaci učebnice kupujú sami, majú však stále nárok na 

školské jedlo zdarma. Vysokoškoláci od štátu dostávajú na stravovanie príspevky. Na zabezpečenie 

rovnakých príležitostí študovať je tiež v štáte rozvinutý systém finančnej pomôcť v podobe pôžičiek, 

štipendií a grantov štúdium. Rovnosť vo svojej podstate nemusí znamenať, že všetci ľudia majú rovnaký 

druh znalostí a zručností, hoci základné vzdelávanie je v rámci štátu jednotné. Fínska vzdelávacie 

politika zakladá rovnosť tiež na spravodlivosti, ktorá má každému žiakovi poskytnúť to najvhodnejšie 

vzdelanie v danej životnej situácii. vďaka individuálnym podporným opatreniam, by teda malo byť 

zabezpečené, že žiak má možnosť v maximálnej miere rozvinúť svoj osobný potenciál. Aby sa každé 

dieťa mohlo plnohodnotne začleniť do školského procesu, funguje vo Fínsku systém podpory vo 

vzdelávaní. Je to veľmi účinný postup, ako žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pomôcť so 

zaradením do bežných škôl a celkovo tak podporiť inklúziu týchto jedincov. Všetci žiaci môžu využívať 

aj poradenských služieb, ktoré ponúkajú pomoc v prípade problémov so vzdelávaním. Školy sú okrem 

iného povinné zabezpečiť možnosť doučovanie pre slabších žiakov. Poradenské centrá pomáhajú tiež 

pri plánovaní a nasmerovaniu jedinca na ďalšie vzdelávanie v súlade s jeho zručnosťami, schopnosťami 

a záujmami, pretože cieľom je, aby učenie žiaka predovšetkým bavilo. Fínsky vzdelávací systém 

podporuje aj vzdelávania národnostných menšín a detí migrantov. Mimo fínčiny je druhým úradným 

jazykom aj švédčina, ktorou hovorí okolo 5% populácie. Títo žiaci majú možnosť sa vzdelávať vo svojom 

materinskom jazyku na základnej i strednej škole. Niektoré vysoké školy dokonca ponúkajú programy 

pre švédsky hovoriaci študentov.  Zaistené sú tiež vzdelávacie príležitosti aj pre rómsku komunitu a 

imigrantov. Fínsky školský systém dokonca umožňuje poskytovateľovi vzdelávanie požiadať o 

dodatočné financovanie výučby v inom než národnom jazyku. Rovnaké podmienky vzdelávania vo 

Fínsku sa tiež chápu tak, že každá škola by mala poskytnúť prístup k rovnako kvalitnej výučbe. Aby tomu 

tak mohlo byť, neexistuje na úrovni základného vzdelávania žiadne výberové konanie alebo 

celonárodné testovanie. Nedochádza teda k neoprávnenému výberu a uprednostňovaniu 

žiakov. Vzdelávacia politika je teda skôr založená na partnerstve, vzájomnej podpore a komunikácii, 

než na konkurencii . Vďaka tomu medzi školami nie sú významné rozdiely vo výsledkoch vzdelávania, 
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čo opäť podporuje myšlienky rovnosti. Prevažná väčšina škôl je štátnych a existuje len málo škôl 

súkromných, ktoré sa často odlišujú napríklad náboženským zameraním, alternatívnym pedagogickým 

prístupom alebo vyučovacím jazykom. Avšak aj tieto školy musia plniť národné vzdelávacie ciele.  

5.3.3.3 Vzdelávací systém založený na dôvere a zodpovednosti 

Súčasná decentralizácia fínskeho vzdelávacieho systému má kaskádovitý charakter. Vláda dôveruje 

orgánom miestnej správy, tie dôverujú školám a učiteľom. Rodičia veria učiteľom a učitelia vkladajú 

dôveru do svojich žiakov. Táto kultúra dôvery však môže fungovať iba v spoločnosti, ktorá sa dobre 

stará o verejné veci. Vo Fínsku tiež všeobecne platí, že verejné inštitúcie sú podporované širokou 

verejnosťou, a tak dôvera v školstve je prirodzeným dôsledkom dobre fungujúcej občianskej 

spoločnosti. Lokálne autonómie sú veľmi vysoké. Za kvalitu výučby, efektívnosť a dosahovanie 

vzdelávacích výsledkov sú zodpovední poskytovatelia vzdelávania. Tí rozhodujú o tom, ako veľkú 

autonómiu budú mať jednotlivé školy. Nikde nie je oficiálne stanovené, koľko žiakov musí byť v triede, 

ako majú byť žiaci delení do skupín. Sami učitelia sa môžu tešiť veľkej slobode a dôvere. Je plne v ich 

kompetencii, akým spôsobom dosiahnu vzdelávacie ciele. Nikto im nenariaďuje, aké metódy, 

postupy alebo učebnice majú používať. Dôvera v kvalitne odvádzanú prácu pedagogických pracovníkov 

je potvrdená aj tým, že ju nikto nekontroluje. Vo Fínsku bola školská inšpekcia zrušená už začiatkom 

90. rokov. Systém sa spolieha na to, že učiteľ je odborníkom vo svojom odbore. Na zabezpečenie kvality 

je ale zavedený systém povinnej autoevalvácie škôl. Ďalej sa každý rok vyberie vzorka žiakov, ktorí sa 

zúčastnia národného testovania. Nejedná sa však o plošnú záležitosť. Cieľom národného hodnotenia 

je zistiť, ako dobre boli dosiahnuté stanovené ciele. Testovanie slúži tiež ako spätná väzba, ako 

efektívne je súčasný školský systém, a poskytuje dôležité podklady pre ďalší vývoj vzdelávacej politiky.  

5.3.3.4 Stratégia celoživotného vzdelávania 

Vo Fínsku je možné študovať v ktorejkoľvek fáze života. Cieľom nie je, aby študent po dokončení školy 

bol hotovým produktom, ktorý má len obmedzené uplatnenie na trhu práce. Naopak vďaka 

všeobecnejším vzdelávacím cieľom, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na rozvoj osobnostných 

kompetencií, by mal byť študent po ukončení vzdelávania flexibilnejšie a osobnostne mnohostranne 

vybavený. Dôležitý predpokladom je i túžba a chuť svoje vedomosti a skúsenosti ďalej rozširovať a tým 

predlžovať aj svoj pracovný život. Cieľom je celkovo zvýšiť zamestnanosť a produktivitu práce. 

Vzdelávanie dospelých je vo Fínsku veľmi obľúbené. Veľké množstvo inštitúcií ponúka najrôznejšie 

školiace programy a kurzy. Vzdelávanie je poskytované na všetkých úrovniach. Flexibilita systému 
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často umožňuje, aby dospelí mohli popri štúdiu i pracovať. Mnoho zamestnávateľov vzdelávanie 

dospelých podporuje a vytvára pre svojich zamestnanca vhodné a podporujúce prostredie. Možnosť 

celoživotného vzdelávania vytvára podmienky pre celkový rast životnej úrovne a vznik udržateľnej 

spoločnosti. V roku 2016 sa cez 25% dospelých zúčastňovalo vzdelávanie pre dospelých, zatiaľ čo 

priemer krajín Európskej únie je iba 11%.  

5.3.3.5 Výchova kvalitných učiteľov 

Vo Fínsku sa všeobecne profesia učiteľa teší veľkej obľube. Je považovaná za veľmi prestížne povolanie, 

čo stále viac motivuje mladých ľudí hlásiť sa na vysoké školy s pedagogickým zameraním. Uchádzačov 

je toľko, že si vysoké školy môžu vyberať medzi tými najlepšími. V priemere sa prijíma približne 10% z 

celkového počtu záujemcov. Vysoký záujem o štúdium je podmienený tiež skutočnosťou, že 

magisterský titul je základnou požiadavkou na výkon učiteľského povolania. Učitelia sa všeobecne tešia 

veľkej dôvere a rešpektu zo strany fínskej spoločnosti. Dôverujú im rodičia, tak aj národné a miestne 

orgány vzdelávacej politiky. Vďaka tomu má pedagóg tiež veľkú mieru autonómie. Učiteľ je považovaný 

za profesionála vo svojom odbore. Mal by mať široké všeobecné vedomosti a hlboké vedomosti 

z oblasti svojho predmetu a pedagogiky. Učitelia medzi sebou spolupracujú pri plánovaní výučby, 

vzájomne sa hodnotia a na základe spätnej väzby od kolegov alebo žiakov sa neustále snažia 

zdokonaľovať svoje postupy a metódy výučby. Prevažná časť pedagógov vo Fínsku je spokojná so 

svojím povolaním, svoju prácu si užívajú, a ak by sa museli druhýkrát rozhodnúť, znova by si vybrali 

učiteľskú profesiu.  

5.4 Vzdelávanie v ďalších vybraných krajinách 

5.4.1 Singapurská republika 

Singapurská republika je malý ostrovný štát v Juhovýchodnej Ázii, kde žije 5,6 milióna obyvateľov, no 

jej vzdelávací systém patrí už roky k najlepším na svete.  

Tento štát kedysi, podobne ako Panama, ekonomicky žil len z unikátnej geografickej polohy, z prístavu 

a turizmu. Vláda si však uvedomila, že susedia môžu tento model skôr či neskôr skopírovať a treba 

myslieť na budúcnosť. Rozhodla sa preto zvýšiť kvalitu vzdelávacieho systému, aby dala Singapurčanom 

šancu prežiť a prosperovať aj o dvadsať rokov. V čom spočívala táto zmena? Obsah vzdelávania, 

kurikulum sa zameralo na rozvoj myslenia a schopnosti riešiť problémy a prijímať správne rozhodnutia. 

Singapurskí špecialisti navštívili rôzne kúty sveta, USA, Kanadu, Nemecko, Japonsko, aby spoznali rôzne 

vzdelávacie systémy a získali potrebné know-how. Keďže ho nemali, museli sa učiť od iných. Na základe 
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týchto poznatkov Singapur v roku 1991 od základov zmenil kurikulum vo všetkých predmetoch. 

Výsledky sa dostavili rýchlo, o štyri roky obsadili žiaci v medzinárodných hodnoteniach TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) a PISA, prvé miesto v matematike, prírodných vedách 

a v čítaní s porozumením.  

Dôvodom orientácie ich vzdelávacieho systému práve na matematiku a prírodné vedy je taktiež aj ich 

vlastná história. Singapur je bývalá britská kolónia, ktorá potrebovala industrializáciu a ekonomický 

rozvoj. Na to je potrebná práve matematika a znalosť toho, ako riešiť problémy. Ale, prirodzene, treba 

priznať, že nie každý má rád matematiku – dokonca ani v Singapure. Cieľom však nie je excelovať v 

rebríčkoch, ale dať deťom potrebné zručnosti, aby sa mohli presadiť v celosvetovej konkurencii. 

Úspechu určite pomohlo aj to, že v Singapure je už 54 rokov pri moci rovnaká vláda. V praxi to znamená, 

že keď vláda pripravuje nejaké politické stratégie, nie je to pre politické dôvody, ale preto, aby krajina 

hospodársky prežila. Na to, aby ten systém fungoval, majú v Singapure tri vládne rezorty, ktoré 

spolupracujú v oblasti vzdelávania – ministerstvo práce, financií a školstva. Ministerstvo práce 

predpovedá vývoj zamestnanosti na sedem rokov dopredu – aké pracovné pozície a špecializácie budú 

potrebné. Rezort financií sa potom pýta, koľko peňazí treba, aby sa na pracovnom trhu uplatnili nadaní 

ľudia a ministerstvo školstva na to obdobie nakoniec pripraví učebné osnovy. Takto dosahujú, že sa 

pracovný trh rozvíja. 

S cieľom posilniť svoje hospodárske postavenie, Singapurská vláda vytvorila mandát, vďaka ktorému 

sa väčšina Singapurčanov učí angličtinu. V dôsledku toho sa krajina rozrástla z jednej z 

najchudobnejších ázijských krajín na krajinu s najsilnejšou ekonomikou a najvyššou životnou úrovňou. 

V rámci obdobia nezávislosti Singapurskej republiky (od 9. augusta 1965 – v tomto roku slávia 55. 

výročie) boli identifikované tri fázy vo vzdelávaní  “Survival-driven” (1959-78), “Efficiency-driven” 

(1979-96) a “Ability-driven” (1997 - po súčasnosť), ktoré by sme mohli nazvať základmi reforiem vždy 

takmer po 20 rokoch, čo svedčí o stabilite cieľov vzdelávania – rozvíjali a menili sa iba prístupy, metódy 

a formy vzdelávania. V súčasnom období sa zdôrazňuje podpora vertikálnej roviny učenia sa (peer 

learning) a inovácie vo vyučovacích metódach a v učení, preferujú sa metódy skupinovej práce v škole 

a redukcia domácich úloh. 

Singapurské školstvo je príkladom neustáleho zlepšovania, revidovania, inovácií, úvah a efektívne 

implementovaných reforiem a zmien ako reakcií na potreby budúcnosti. Zmeny v prístupe k 

vzdelávaniu, ktoré sa už teraz začínajú zavádzať, úzko súvisia so 4. priemyselnou revolúciou (plná 
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automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia, nanotechnológie, potreba profesií, ktoré v súčasnosti 

ešte nie sú na trhu práce, atď.).  

Zaujímavé z pohľadu Slovenskej republiky je, že Ministerstvo školstva Singapurskej republiky nazvalo 

školskú reformu z roku 1997 „Thinking Schools, Learning Nation“, čo výrazne pripomína názov súčasnej 

slovenskej reformy „Učiace sa Slovensko“.  Od roku 2004 sa zdôrazňuje potreba zvýšenia kvality 

interakcie učiteľa s každým jeho žiakom a učiteľa s triedou v súlade s výzvou „Menej učiť, viac sa naučiť“ 

(„Teach Less, Learn More“), čo je rovnako cieľom našej súčasnej školskej reformy. V strede záujmu je 

redukcia povinného obsahu učiva, kreatívna pedagogika a potreba objektívneho hodnotenia, pričom 

sa zdôrazňuje aj potreba individualizovaného prístupu k jednotlivým žiakom, rešpektovanie 

vyučovacích potrieb a záujmov žiakov, ich duševnej pohody v škole a v triede,  potreba ich zaujatia pre 

učenie sa a neustálej motivácie pre učenie, potreba zvyšovania kvalít učiteľa, dôležitosť prostredia a 

tzv. extrakurikulárne aktivity – zvyšovanie pocitu náležitosti ku komunite, praktické činy a aktivity 

žiakov a škôl  v prospech charity, konkrétna pomoc tým, ktorí ju potrebujú.  

Základné otázky, na ktoré sa táto výzva snaží odpovedať sú – prečo učíme (učíme pre porozumenie a 

nielen na úspešné absolvovanie skúšok, učíme žiaka ako osobnosť, teda nejde iba o sprostredkovanie 

vedomostí, ale aj o výchovu charakteru, rozvoj charakterových vlastností), čo učíme (redukcia 

učebných osnov, vzdelanie a príprava pre potreby praxe v globalizovanom svete – kritické myslenie, 

schopnosť riešiť problémy a výzvy 21. storočia)  a ako učíme (neexistuje jediná najúspešnejšia metóda 

učenia, je potrebné každodenne prispôsobovať učenie potrebám jednotlivých žiakov, ich schopnostiam 

a temperamentu s cieľom naučiť ich uvažovať samostatne, podpora  samoštúdia, aktívneho a 

nezávislého učenia sa, predchádzanie straty záujmu o učenie u žiakov, podpora, ale aj kooperácie 

medzi žiakmi, redukcia domácich úloh a preťaženia žiakov. 

Singapur dosahuje v celosvetovom meradle vynikajúce výsledky v medzinárodných a národných 

meraniach, avšak tieto výsledky nie sú kritériami posudzovania kvality školy a kvality učiteľa. Súčasný 

trend poukazuje na to, že testovanie zo škôl postupne vymizne v tom zmysle, že vo výučbe nebude 

cieľom. Dôraz sa teda nekladie na dobré výsledky v testovaní, ale na výchovu charakteru a hodnôt, 

kritické myslenie, na praktické životné a sociálne zručnosti, na schopnosť správne analyzovať situáciu, 

schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupráce, sebaovládanie, prosociálne cítenie, schopnosť 

myslieť globálne a byť pripravený pomôcť komunite (dôraz na tzv. co-curricular activities) a byť citlivý 

na požiadavky iných kultúr. 
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Cieľom ministerstva školstva v Singapure je holistický prístup k vzdelávaniu a maximalizácia potenciálu 

každého žiaka pod heslom „Každá škola je dobrá škola“ („Every school is a good school“). To však 

neznamená, že majú byť školy rovnaké, ale skôr majú nájsť svoje silné charakteristiky a poskytovať tak 

žiakom podľa ich individuálnych potrieb čo najlepšiu formu vzdelávania. Dobrou školou je taká škola, 

ktorá sa skutočne zaujíma o žiaka, jeho prosperitu a prípravu pre jeho budúcu kariéru, stará sa a 

motivuje ho k čo najlepším výsledkom a prispieva k pozitívnemu formovaniu jeho charakteru. Študijné 

a osobnostné záujmy každého žiaka sú v strede pozornosti každej školy a cieľom je poskytnúť im čo 

najviac pozitívnych príkladov a možností na formovanie charakteru. Dôležitá je dôvera žiakov a pocit 

spokojnosti a bezpečia v školskom prostredí. Dôraz sa kladie aj na prevenciu ochorení (skolióza, 

myopia, poruchy príjmu potravy) a zdravý životný štýl. 

Singapur si naozaj potrpí na kvalitnom vzdelávaní svojich obyvateľov. Na prvý pohľad majú žiaci všetko, 

čo potrebujú pre plnohodnotné a úspešné zaradenie sa do života dospelých. Problémom je to, že počet 

pracovných pozícií sa bude v priebehu rokov znižovať z dôvodu masívneho zavádzania automatizácie. 

Tento trend je celosvetový. V Singapure by mohla do roku 2030 zmiznúť až štvrtina pracovných pozícií. 

Globálne by sa mohlo jednať až o rekordných 800 miliónov pracovných pozícií, ktoré sa stanú 

minulosťou. Na túto extrémnu zmenu nie je pripravený takmer žiadny žiak. Nepomôže im, že vedia 

matematiku alebo že sa dobre orientujú v oblasti vedy. Podľa expertov a zamestnávateľov je potrebné 

rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, ktoré majú priamy súvis so sociálnou a emocionálnou inteligenciou. 

Moderné štúdium by sa teda malo zameriavať hlavne na také veci, akými sú napríklad prispôsobivosť, 

schopnosť rýchlo reagovať alebo na schopnosť byť otvorený zmene. Tieto návyky budú v budúcnosti 

omnoho dôležitejšie ako schopnosť počítania alebo čítania. Počas obdobia automatizácie bude 

napríklad prispôsobivosť sa novej situácii nevyhnutná. 

Minister školstva Singapuru Ong Ye Kung priznal, že zameranie na excelentné výsledky v rôznych 

školských predmetoch mohlo uškodiť študentom, ktorí premýšľajú inak a majú skôr podnikateľské 

ambície, vízie a schopnosti prežiť v reálnom svete. 

Ong by chcel do Singapuru priniesť školský systém, ktorý sa využíva vo Švajčiarsku. V roku 2023 by mali 

všetky základné školy v Singapure fungovať úplne inak. Školské osnovy budú zamerané tak, aby 

podporovali kreativitu a inováciu. Budúci žiaci by mali byť omnoho lepšie pripravení na 

nepredvídateľnú budúcnosť. Všetci obyvatelia Singapuru, ktorí dosiahnu vek 25 rokov a vyšší majú v 

súčasnosti nárok na finančný príspevok vo výške 400 dolárov. Za túto sumu si môžu vybrať jeden alebo 

viacero kurzov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie nových pracovných zručností. 
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Účinný prístup, ktorý podporuje ministerstvo školstva v Singapure, je holistický prístup vo výučbe, 

prechod od výučby založenej na výklade učiteľa (frontálna, transmisívna metóda) a memorovaní žiakov 

k dôrazu na motiváciu študentov a ich aktívne zapojenie, najmä prostredníctvom skúmajúceho 

pozorovania a pátrania po veciach, činnostne orientovaného vyučovania. Veľký dôraz sa kladie na 

rozvíjanie kritického myslenia a kreativitu. Reflektujú sa učebné štýly žiakov a výučba sa organizuje tak, 

aby sa napĺňali ich učebné potreby. Dôraz sa kladie nielen na vedomosti, ale vyvážene aj na osobné a 

sociálne zručnosti a spôsobilosti a na zvyšovanie kvality sociálnej klímy v triedach a školách. Uvedené 

trendy preukázateľne prinášajú zvýšenie kvality vzdelávania a vedú k dosahovaniu lepších vzdelávacích 

výsledkov a preto je efektívne cielene ich podporovať. 

Medzi príklady dobrej praxe určite patrí aj materiálno – technické zabezpečenie škôl. Prestali v nich 

používať na písanie biele tabule a do škôl inštalovali sklenené tabule nezriedka na celú stenu učebne, 

odkiaľ sa učivo napísané fixkou ľahko stiera a nezanecháva fľaky. Niektoré učebne majú presklené aj 

steny smerom na chodbu, takže je možné vidieť proces vyučovania „zvonka“. Učebne výtvarnej 

výchovy simulujú reálne obrazové galérie a výstavné haly, mnohé školy majú divadelné pódiá s 

kamerami, veľké hudobné štúdiá, veľké školské  knižnice s priestormi pre relax, samozrejmosťou sú 

prevzdušnené telocvične, ihriská, botanické záhrady, triedy pre fyzikálne experimenty a ďalšie odborné 

učebne. Väčšina škôl má navyše učebňu – prevzdušnený učebný priestor, v ktorej si po vyučovaní môžu 

robiť domáce úlohy tí žiaci, ktorí majú viacero súrodencov a nemajú vhodné domáce prostredie na 

učenie. Zaujímavá je taktiež miestnosť, kde sa zdržiavajú žiaci po akomkoľvek úraze – je s nimi školský 

zdravotník, psychológ alebo iná poverená osoba, ktorá ich po určitom čase po ošetrení odvedie do 

učebne (najmä v základných školách).  

Zaujímavý je aj princíp rotácie riaditeľov škôl, ktorí sú po šiestich rokoch (aj v prípade spokojnosti s ich 

prácou) preradení  na inú školu, resp. môžu postúpiť na miesto tzv. superintendanta, ktorý metodicky 

usmerňuje všetky školy príslušného typu (základné alebo stredné) alebo sa môžu uchádzať o miesto na 

ministerstve školstva a pod. 

V jazykovom vzdelávaní je podporovaný princíp dvojjazyčnosti - povinné vyučovanie materinského 

jazyka (čínština, malajčina a tamilčina) a angličtiny, vyučovanie všetkých ostatných predmetov však 

neprebieha v materinskom jazyku, ale v angličtine. 

Jedným z príkladov na podporu učenia sa žiakov vlastným objavovaním/bádaním je výsledok výskumu, 

ktorý uskutočnil Singapurský Národný vzdelávací inštitút (National Institute of Education). Vykonal 

výskum založený na fungovaní princípu "produktívneho zlyhania" (productive failure) v 7. triedach 
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singapurských verejných škôl. Výskumníci pracovali s dvoma skupinami žiakov pri výučbe matematiky. 

Jedna skupina pracovala tradičným spôsobom pod vedením učiteľa s častou spätnou väzbou - žiaci 

dospeli k správnemu riešeniu problému s pomocou učiteľa. Druhá skupina pracovala v skupinách bez 

zásahu učiteľa a nedospela k správnemu riešeniu - v priebehu práce však žiaci skúšali rôzne možnosti 

riešenia. V následných testoch však žiaci z druhej skupiny dosiahli významne lepšie výsledky, ako žiaci 

z prvej skupiny. V procese hľadania druhej skupiny autor štúdie M. Kapur vidí "skrytú výkonnosť" 

(hidden efficacy), ktorá je výsledkom hľadania vlastných ciest pochopenia/porozumenia problému 

oproti prijímaniu už hotových návodov k riešeniu. Kapur uvádza, že princíp produktívneho zlyhania by 

mal byť zapracovaný do postupov výučby a špecifikuje tri podmienky, ktoré podporujú "prospešný boj 

s neúspechmi" (beneficiary struggle):  

1.   zadanie musí byť náročné, ale nie frustrujúce, 

2.   žiaci musia mať možnosť vysvetliť svoj postup, hovoriť o ňom, 

3.   žiaci musia mať možnosť porovnávať dobré a zlé riešenia. 

 

5.5 Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách 

Aj v Priebežnej správe č. 5,  v rámci spracovania analýz vzdelávacích systémov zahraničných krajín, bola 

v jednoduchej a prehľadnej forme vytvorená matrica, obsahujúca šesť ukazovateľov, reprezentujúcich 

špecifiká jednotlivých systémov. Cieľom spracovávania údajov v matrici je v štruktúrovanej forme, 

prehľadne, spracovať porovnateľné vybrané ukazovatele z jednotlivých krajín, ktoré budú ďalej 

analyzované. Jedná sa o nasledovné ukazovatele:   

 počiatočný vek povinnej školskej dochádzky, 

 dĺžka trvania povinnej školskej dochádzky, 

 počet VŠ nachádzajúcich sa medzi 500 najlepšími vo vybranom medzinárodnom rebríčku, 

 legislatívna podpora CŽV (existencia zákona/zákonov zabezpečujúcich implementáciu princípov 

CŽV vo vzdelávaní), 

 podiel obyvateľstva vo vekovom rozpätí 25-64 rokov s vysokoškolským vzdelaním (podľa OECD), 

 celkové verejné výdavky na vzdelávanie - od základného po vysokoškolské (podľa OECD). 

Zámerom Realizačného tímu SRI je v blízkej budúcnosti rozšírenie matrice o ďalšie zaujímavé 

indikátory. Ukazovatele budú do matrice dopĺňané postupne za jednotlivé krajiny. Po skompletizovaní 

matrice budú údaje analyzované a výsledky analýzy poslúžia ako inšpirácia pre Slovenskú republiku na 
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implementáciu prvkov dobrej praxe do národného systému monitorovania a prepájania potrieb trhu 

práce so systémom celoživotného vzdelávania. 

 Vybrané ukazovatele v analyzovaných krajinách 

 
 
Pozn.: p.š.d. - povinná školská dochádzka 
* Celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské) sú vyjadrené ako percento všetkých vládnych 
výdavkov. 
** TOP 500 univerzít bolo sledované podľa rebríčka QS World University Ranking 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
*** Program UNSECO "Collection of Lifelong Learning Policies and Strategies" nesledoval údaje za Singapur 
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/lifelong-learning-policies 
 

5.6 Podpora spolupráce a mobility  

Spolupráca, výmena skúseností, získavanie príkladov dobrej praxe je možná aj v rámci realizácie 

osobných stretnutí. Osobné stretnutia sú umožnené aj riešiteľom NP SRI, naďalej je podporovaná ich 

aktívna účasť na medzinárodných sympóziách, konferenciách a workshopoch. 

5.6.1 Zahraničná pracovná cesta - Brusel  

Spoločnosť FEBIAC v spolupráci s ACEA organizovala 13. januára 2020 v poradí siedme európske fórum 

pre automobilový priemysel. Tohtoročné fórum sa nieslo v znamení veľkých výziev a zameriavalo sa na 

očakávané pracovné miesta, zručnosti a dôsledky prechodu na nové technológie a digitalizáciu v 

automobilovom priemysle. Na tejto konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa konala na bruselskom 

autosalóne, sa stretli predstavitelia výrobcov, dodávateľov, verejných orgánov, zvolených úradníkov a 

občianskej spoločnosti, aby diskutovali o hlavných problémoch tohto priemyslu. Konferencia niesla 

názov: Príprava na nové zručnosti a pracovné miesta v automobilovom priemysle. 

V úvode všetkých prítomných privítala moderátorka tohto fóra Jacki Davis - autorka mnohých 

publikácií, redaktorka televíznych a rozhlasových spravodajských programov a členka správnej rady 

Európskeho centra pre politiku. 
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V prvom paneli diskutovali Jean-Dominique Senard - predseda predstavenstva Renault Groupe od 

januára 2019, ktorý je tiež predsedom predstavenstva Aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi a Joost Korte 

- generálny riaditeľ Sekcie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v Európskej komisii od 

roku 2018.  

Diskutujúci zdôraznili skutočnosť, že automobilový priemysel v súčasnosti čelí obrovskej revolúcii. 

Autonómne systémy, elektrifikácia, digitalizácia a BIG DATA sa označujú ako technologické 

megatrendy, ktoré majú obrovský vplyv na automobilový ale aj energetický priemysel, čo vedie k 

všeobecnej diverzifikácii trhu a posunu k integrovaným riešeniam. Tieto megatrendy si vyžadujú veľa 

rôznych zručností v porovnaní s tým, čo tradičné automobilové spoločnosti vyžadovali za posledné 

storočia. Nové technologické zmeny so sebou prinášajú aj nové príležitosti. 

Samotný megatrend autonómnych systémov možno rozdeliť na množstvo jednotlivých technológií, od 

autonómnych vozidiel, cez robotiku až po umelú inteligenciu. Vysoký potenciál tohto trendu uznávajú 

najmä spoločnosti zaoberajúce sa hardvérom a senzormi.  

Digitalizácia sa silne zameriava na skúsenosti digitálnych používateľov na jednej strane (pokiaľ ide o 

výrobky a služby) a na druhej strane na transformáciu samotného podniku na digitálnu spoločnosť         

(t. j. prepojený dodávateľský reťazec a priemyselný internet vecí).  

BIG DATA môžu znamenať, že sa používatelia oboznámia s tým, ako sa správajú, aby mohli byť pre nich 

vyrábané inteligentné riešenia (t. j. služby dátového pripojenia, zdieľaná mobilita, koncepcie 

inteligentných miest).  

Elektrifikované vozidlá sa pomaly stávajú životaschopnejšími a konkurencieschopnejšími vďaka 

zvyšujúcemu sa úsiliu o zníženie emisií, nižším nákladom a rastúcej dostupnosti nabíjacej 

infraštruktúry, najmä v mestách. Tento megatrend prináša budúcnosť mobility do našich 

každodenných životov a opäť ukazuje úzky vzťah medzi automobilovým a energetickým priemyslom. 

Zvyšujúci sa počet začínajúcich podnikov zameraných na širokú terénnu elektronickú mobilitu tiež 

zdôrazňuje potrebu zavedených spoločností, aby zostali aktuálne a aby vďaka inovatívnym riešeniam 

mali výrazný vplyv na budúcnosť mobility. 

Rečníkmi druhého panelu boli Laurent Probst - hlavný partner v oblasti hospodárskeho rozvoja a 

inovácií v spoločnosti PwC v Luxemburgu. Probst je lídrom globálnej siete PwC pre regionálny inovačný 

klaster. Posledných 7 rokov sa špecializoval na iniciatívy hospodárskeho rozvoja pre vlády a regióny a 
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medzinárodný obchodný rozvoj pre spoločnosti s vysokým rastom, so zvláštnym zameraním na rozvoj 

regionálnych zoskupení, najmä v oblasti biologických vied a informačných technológií a komunikácie.  

Joanna Szychowska - bola v júni 2015 vymenovaná za vedúcu oddelenia pre Automobilový a mobilný 

priemysel na Sekcii pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky v Európskej 

komisii.  

Steve Young - generálny riaditeľ ICDP od roku 2010. ICDP (International Car Distribution Programme) 

je nezisková organizácia financovaná z členských príjmov od výrobcov, dodávateľov, distribútorov a 

ďalších účastníkov v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Rozsah ICDP sa vzťahuje na 

nové a ojazdené automobily, trh s náhradnými dielmi a súvisiace siete a služby. 

Björn Annwall - nastúpil do spoločnosti Volvo Cars v roku 2015 ako senior viceprezident pre marketing, 

predaj a servis zo svojej predchádzajúcej pozície partnera McKinsey & Co, globálnej poradenskej 

spoločnosti v oblasti riadenia. Počas pôsobenia v spoločnosti McKinsey & Co úzko spolupracoval so 

spoločnosťou Volvo Cars. Po akvizícii spoločnosťou Zhejiang Geely Holding v roku 2010 implementoval 

globálny transformačný program. 1. októbra 2016 Björn prevzal úlohu senior viceprezidenta pre 

globálne spotrebiteľské skúsenosti a od 1. apríla 2019 je Björn lídrom v regióne EMEA a globálnych 

obchodných operáciách, pričom zbližuje regióny EMEA, Americas a APAC. 

Leo Fransen - generálny riaditeľ Innovamu. Ako vedúce odborné stredisko v oblasti automobilového 

priemyslu v Holandsku s viac ako 250 zamestnancami ponúka Innovam širokú škálu vzdelávacích 

služieb pre profesionálov v automobilovom priemysle, vrátane technického školenia, školenia predaja 

a riadenia a kurzov ľudských zdrojov. 

V tomto paneli diskutovali prítomní zástupcovia o tom, aké nové pracovné miesta a nové zručnosti 

bude potrebné nájsť v automobilovom priemysle v blízkej budúcnosti. Podľa nich je veľmi ťažké 

jednoznačne povedať, aké zručnosti sú potrebné a aké sú vôbec potreby. Čo však s istotou povedať 

vieme je, že takýto veľký priemysel zamestnáva veľa ľudí - priamo a nepriamo.  Medzi týchto ľudí patria 

riadni zamestnanci, ako aj zmluvní pracovníci. Či už sa zameriavame na pracovné miesta s tzv. bielymi 

goliermi, kvalifikované pracovné miesta alebo nekvalifikované voľné pracovné miesta - automobilový 

priemysel ponúka veľa pracovných príležitostí. Avšak, predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k 

poklesu opakujúcich sa a predvídateľných pracovných miest založených na pravidlách, zatiaľ čo dopyt 

po kreatívnych zručnostiach zameraných na dizajn, ktoré si vyžadujú zručnosti myslenia na vysokej 

úrovni, vzrastie. Preto sa dnes musíme starať o pracujúcich ľudí v tomto sektore, pretože vieme, že 
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obrovské množstvo z nich v najbližších rokoch príde o svoje pracovné miesta, a to z toho dôvodu, že 

ich pracovné miesta jednoducho zaniknú. 

Je potrebné nájsť takých ľudí, ktorí sú nie len vedomostne zdatní, ale majú hlavne potenciál a záujem 

zvýšiť vlastné úsilie a kvalifikáciu, aby pomohli automobilovému priemyslu. 

Existujú dve základné výzvy: prilákanie tzv. talentu budúcnosti a ubezpečenie, že vzdelávací systém 

bude produkovať presne takých ľudí, akí budú potrební. Práve tu sa stretávame s najčastejším 

problémom, že zručnosti absolventov, vychádzajúcich zo vzdelávacieho systému, nekorešpondujú s 

potrebami zamestnávateľov. Takisto je tu problém s nedostatočnou atraktivitou tohto typu priemyslu 

u mladých ľudí, čo úzko súvisí s vnímaním výroby. Veľa mladých ľudí jednoducho nevie, čo sa deje vo 

výrobných závodoch a tým pádom si  neuvedomujú, že ide o high-tech priemysel s veľkým kariérnym 

potenciálom.  

V mnohých krajinách čelíme obrovskému problému s prispôsobovaním sa potrebám a systému 

odbornej prípravy. Je však v záujme celého priemyslu a nielen automobilového, aby sa tento problém 

stal predmetom záujmu riešenia v týchto krajinách. Pretože to, čo skutočne potrebujeme, je 

pripravovať, školiť a rekvalifikovať ľudí a tým ich pripravovať na nové pracovné pozície, pretože 

momentálne existuje mnoho pracovných pozícií, ktoré nie sú prispôsobené automobilovým 

požiadavkám budúcnosti. Takisto nemenej dôležité je aj vytvárať pre ľudí vhodné podmienky k 

prijímaniu a zvládaniu týchto zmien. 

V tomto celom procese zmien musí automobilový priemysel ukázať, že je dostatočne: 

 proaktívny, 

 moderný, 

 konkurencieschopný, 

 silný, 

 zodpovedný v globálnom ekologickom systéme (v súvislosti s novými, resp. meniacimi sa 

klimatickými podmienkami). 

 

Momentálne sa pozeráme na omnoho rýchlejšiu zmenu technológie s potrebnou sprievodnou zmenou 

zručností ako kedykoľvek predtým. Preto môžeme konštatovať, že automobilový priemysel potrebuje 

tzv. revolúciu zručností.  
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Sme svedkami trendu rastúceho dopytu po: 

 digitálnych zručnostiach,  

 technických zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií, 

 kognitívnych zručnostiach. 

Zavádzanie nových výrobkov a technológií, prísnejšie emisné pravidlá a rozširovanie kapacity 

znamenajú, že pracovné príležitosti sa budú zvyšovať tak na úrovni popredných výrobcov, ako aj 

výrobcov komponentov. Rôzne štúdie odhalili, že kľúčové oblasti zamerania voľných pracovných miest 

sa budú týkať týchto zručností a technológií:  

 Prepojené technológie, ako napríklad umelá inteligencia (AI) a automatizácia, 

 Zručnosti v oblasti digitálneho internetu vecí (IoT), 

 5G pripojenie, 

 Kódovanie a zdokonalený systém asistencie pri jazde (ADAS).  

Ďalšími oblasťami, v ktorých sa predpokladá silné zamestnávanie v automobilovom priemysle, sú: 

 Výskum a vývoj (R&D): V oddelení výskumu a vývoja sa automobilky zameriavajú na talenty, 

ktoré majú zručnosti súvisiace s navrhovaním elektrických vozidiel, motorov a palivových 

systémov.  

 Kalibrácia: Znamená to, že priemysel v oblasti komponentov bude musieť vopred zvýšiť kapacitu, 

čo znamená, že na konci pôvodného vybavenia sa bude veľa prenajímať.  

Medzi nové pracovné miesta, ktoré začínajú byť, resp. už sú veľmi požadované, patria:  

 Technik 3D tlače: Tento technik by mal poznať metódy a techniky pre súčasti 3D tlače, vedieť 

ich skontrolovať, či spĺňajú požadované špecifikácie a taktiež vedieť, ako vykonať výrobu 3D 

prísad a vstrekovanie plastov.  

 Automobile Analytics Engineer: Táto osoba je zodpovedná za aplikáciu AI a prediktívnu analýzu 

na správu zásob;  používať prediktívne modelovanie na identifikáciu kľúčových funkcií, ktoré 

môžu zlepšiť účinnosť rôznych procesov, komponentov a vozidiel;  a pomocou veľkých údajov 

presnejšie predpovedať predaj.  

 Odborník na počítačovú bezpečnosť, založený na strojovom učení: Odborník bude môcť využiť 

strojové učenie na napodobňovanie vzorov riadenia ľudí a používať techniky hlbokého učenia a 

posilňovania na vývoj pokrokových bezpečnostných systémov pre automobily. Budú vyvíjať 

systémy, ktoré môžu zabrániť hrozbám na cestách bez zásahov človeka.  
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 Expert na integráciu udržateľnosti: Títo experti by mali vyvíjať prispôsobené riešenia pre 

automobilovú výrobu, ktoré sú udržateľné a spĺňajú všetky pravidlá a nariadenia týkajúce sa 

zdravia a bezpečnosti ľudí, ako aj životného prostredia.  

Nakoľko niektoré pracovné miesta v automobilovom priemysle sa budú meniť, teda aj požiadavky na 

zamestnancov, ktorí budú prijatí na tieto pozície, budú potrebovať ďalšie zručnosti, aby si mohli svoju 

kvalifikáciu zvýšiť. Napr: Clay Modeller bude nahradený 3D Clay Modellerom. Clay modelovanie bolo 

prvýkrát použité na návrh automobilových prototypov už v 30-tych rokoch 20. storočia. Na tento účel 

bola použitá priemyselná plastelína a pomohla dizajnérom vizualizovať výrobok. Virtuálna realita a 3D 

tlač dnes menia spôsob, akým tímy dizajnérov testujú dizajn vo virtuálnom priestore ešte pred 

vytvorením jeho fyzického modelu. Neexistovalo nič iné ako model z hliny, na ktorom by bolo možné 

ukázať, ako bude povrch automobilu reagovať na svetlo a tieň. Teraz sú však žiadaní modelári 

automobilov, ktorí dokážu pretransformovať skicu návrhára do skutočného trojrozmerného 

automobilu v plnom rozsahu, aby im poskytli hmatový dojem z produktu a vyriešili jeho optimálnu 

ergonómiu. Tieto 3D modely je možné neskôr naskenovať a použiť na výrobu výrobných návrhov 

vozidla. 3D modelovanie vyžaduje ďalšie znalosti súvisiaceho softvéru. 

Odborníka oddelenia služieb zákazníkom nahradí odborník na starostlivosť o zákazníka. Vedenie 

služieb zákazníkom v akomkoľvek odvetví robí jednu vec - prijíma vaše hovory, odpovedá na vaše 

otázky a informuje vás o krokoch, ktoré musíte podniknúť na vyriešenie vášho problému. V 

automobilovom priemysle by to mohlo znamenať hovoriť ľuďom o cene alebo vlastnostiach modelu 

automobilu, ktorý sa im páčil alebo im povedať o firemných zásadách týkajúcich sa záruky alebo záruky 

rôznych komponentov vozidla.  Fungujú podobne ako Siri - pomocník AI od spoločnosti Apple, ktorý 

vám na základe kľúčových slov vo vašej otázke načíta požadované informácie z databázy. Očakáva sa, 

že odborníci na starostlivosť o zákazníka budú užitočnejší, humánnejší a ústretovejší k zákazníkom.  Sú 

viac znepokojení skúsenosťami koncových zákazníkov. Odborník na starostlivosť o zákazníka 

neprechádza prísnym školením, aby presadil predaj alebo uspokojil zákazníka, ale v skutočnosti počúva 

potreby svojich zákazníkov, pokúša sa s nimi vybudovať vzťah a pomáha im nájsť správne riešenie. Stále 

viac výrobcov automobilov investuje veľa zdrojov do zlepšovania celkovej skúsenosti svojich 

zákazníkov.  To znamená, že potrebujú talent s vynikajúcimi schopnosťami ľudí, ktorí môžu zákazníkom 

pomôcť objavovať a skúmať svoje výrobky, nakupovať a používať ich a budovať psychologické a 

emocionálne spojenie so svojou značkou. Očakáva sa, že odborníci v oblasti starostlivosti o zákazníka 

budú v kontakte so zákazníkom v každom kontaktnom bode súvisiacom s výrobkami alebo službami 

spoločnosti.  
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Dizajnový inžinier bude nahradený dizajnérom interakcie. Dizajnéri v automobilovom priemysle 

používajú pri navrhovaní nových vozidiel hrubé náčrty a programy. Vytvárajú nápady a koncepty 

týkajúce sa vzhľadu a vizuálnej príťažlivosti nového vozidla, ako aj jeho funkčného výkonu. Tech in 

Automotive Design Engineering je štvorročný kurz využívaný v niektorých štátoch sveta a pokrýva celý 

rad tém týkajúcich sa projektovania, výroby a údržby vozidiel, ako aj množstvo súvisiacich tém, ako sú 

energetika, environmentálne záujmy, sektor dopravy, fosílne a alternatívne palivá a vývoj 

futuristických vozidiel. Návrh dizajnu v automobilovom priemysle však čoskoro nahradí práve 

Interaction Designing. Dizajn nového vozidla dnes vyžaduje použitie nových technológií a zváženie 

prísnejších predpisov a bezpečnostných noriem. Znamená to, že v tejto oblasti sú potrební ľudia s 

novými zručnosťami a novými špecializáciami. Dizajnéri interakcií v automobilovom priemysle môžu 

zamerať väčšiu pozornosť na zvýšenie komfortu interiéru pre cestujúcich - čo si vyžaduje špecializované 

znalosti ľudských faktorov, ako sú ergonómia, farby a materiály. Zistilo sa, že napriek zavedeniu 

najnovších technológií a úžasných bezpečnostných prvkov sa zvyšuje výskyt nehôd pri automobiloch. 

Je to preto, že ľudia považujú systémy za príliš komplikované na to, aby ich používali intuitívne. Očakáva 

sa, že návrhári interakcií budú osobou, ktorá rozumie technológii a funkciám vozidla a robí ich 

užívateľsky prívetivými. Niektoré z najlepších technológií, vďaka ktorým sú dizajnéri interakcií 

nevyhnutnosťou pre automobilový priemysel, sú:  

  zvýšenie využívania dotykových obrazoviek v automobiloch,  

  zavedenie fyzických funkcií na minimalizáciu rozptyľovania vodiča,  

  inteligentnejšie poskytovanie spätnej väzby zo strany vozidla k svojim vodičom, 

  zvýšené zameranie na použiteľnosť automobilu.  

Mechanického inžiniera nahradí mechatronický kontrolný inžinier. Strojní inžinieri zohrávajú v 

automobilovom priemysle veľa úloh, od konštrukčného inžinierstva, po reverzné inžinierstvo, vývojové 

nástroje, aplikačné inžinierstvo, inžinierstvo kontroly kvality, dozor nad výrobou a dohľad nad 

logistikou. Už teraz sú však v tomto sektore viac žiadaní technici mechatroniky. Mechatronika zahŕňa 

použitie mechanických aj elektronických zariadení. Robotika je podmnožinou tohto poľa. Podobne, 

Control Engineering je o vytvorení riadiacich systémov, ktoré môžu byť elektrickej, mechanickej alebo 

chemickej povahy. Keď hovoríme o technikoch mechatroniky a riadenia (MCE), myslíme odborníkov, 

ktorí môžu použiť riadiace inžinierstvo na riadenie rôznych mechanických a elektronických 

komponentov, ako aj procesov chemického inžinierstva automobilu. MCE sú povinné navrhovať 

moderné počítačom riadené automobily a vozidlá so synergickou kombináciou mechanického, 

elektronického, kontrolného a počítačového inžinierstva.  
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Operations Excellence Manager bude nahradený Lean expertom. Očakáva sa, že manažér 

prevádzkovej dokonalosti v automobilovom priemysle bude spolupracovať s rôznymi tímami pri 

zavádzaní najlepších výrobných postupov medzi nimi. Definujú, implementujú, riadia a hodnotia 

najlepšie postupy pre prevádzku tovární. Automobilový priemysel však od tejto úlohy hľadá viac.  

Hľadajú vedúcich tímov, ktorí sú zodpovední za vykazovanie nákladov a rozpočet tímu a neustále 

zdokonaľujú produkty, operácie, systémy a procesy spoločnosti a zvyšujú ich efektívnosť. Očakáva sa 

tiež, že manažéri nepretržitého zlepšovania alebo manažéri zlepšovania podnikania majú dostatočnú 

kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti výroby, riadenia projektov a riadenia ľudí.  

Urýchlenie schopností pracovnej sily by malo byť prioritou pre celý automobilový priemysel, a nielen 

pre tých, ktorí sa snažia vyrábať autá na elektrický alebo alternatívny pohon. Toto je obzvlášť dôležitá 

úloha, pretože globálny dopyt po autách sa zmierňuje a narastá neistota v otázke budúcnosti tohto 

priemyslu. Iba vďaka inováciám a agilite pracovnej sily môžu automobilky prežiť a prosperovať v 

dnešných dynamických zmenách na trhu. 

V závere konferencie vystúpil so svojím prejavom Eric-Mark Huitema - generálny riaditeľ Európskej 

asociácie výrobcov automobilov (ACEA), ktorý túto funkciu zastáva od októbra 2019. Pred 

vymenovaním do ACEA pôsobil ako vedúci globálnej inteligentnej dopravy v spoločnosti IBM, kde sa 

zameriaval na optimalizované dopravné riešenia pre vlády a inteligentné mestá, ako aj pre súkromný 

sektor. V tejto funkcii bol členom správnej rady Medzinárodného dopravného fóra (ITF), rady 

Inteligentnej dopravnej spoločnosti Ameriky (ITSA) a dozornej rady ERTICO (ITS Europe).  

Zhrnul zopár zaujímavých faktov: 

 13,8 milióna Európanov pracuje v automobilovom priemysle (priamo a nepriamo), čo 

predstavuje 6,1% všetkých pracovných miest v EÚ, 

 11,4% pracovných miest vo výrobe EÚ - približne 3,5 milióna - sa nachádza v automobilovom 

priemysle, 

 len v krajinách EÚ-15 predstavujú dane z motorových vozidiel 428 miliárd EUR, 

 automobilový priemysel vytvára pre EÚ obchodný prebytok vo výške 84,4 miliárd EUR,  

 obrat vytvorený automobilovým priemyslom predstavuje viac ako 7% HDP EÚ, 

 automobilový priemysel, ktorý ročne investuje do výskumu a vývoja 57,4 miliárd EUR, je 

najväčším súkromným prispievateľom v Európe do inovácií, čo predstavuje 28% celkových 

výdavkov EÚ. 
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Podľa neho sa musíme prispôsobiť novému vývoju a zmenám oveľa rýchlejšie, nemali by sme čakať a 

mali by sme pracovať na sociálnej transformácii v spolupráci s EÚ a centrami odbornej prípravy. 

Musíme sa pripraviť na nové zručnosti, na nové pracovné miesta ale tiež musíme uznať, že sa to celé 

môže zrealizovať len vtedy, keď budú tieto zmeny podporované aj samotným priemyslom. 

Na záver uviedol, že ak ideme prechádzať na elektromobily a všetci chceme mať tieto autá na cestách, 

mali by sme sa tiež uistiť, že sa neprestávame zaujímať o tých ľudí, ktorí či už vyrábajú alebo aj 

používajú klasické typy áut. Je nutné zdôrazniť potrebu väčšej angažovanosti a odhodlania EÚ a vlád 

jednotlivých členských štátov, zameriavajúc sa na rekvalifikácie a odbornú prípravu. A ak tieto zmeny 

v automobilovom priemysle urobíme spoločensky a sociálne prijateľným spôsobom, Európa môže byť 

prvým kontinentom, ktorý sa prispôsobí nástupu elektromobility do takej miery, že sa tieto automobily 

budú vyvážať do celého sveta a EÚ spolu s automobilkami vyrábajúcimi autá v EÚ zostanú silnými 

hráčmi v tomto odvetví aj naďalej. 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 5 A JEJ PRÍLOHÁM  
Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

PhDr. Helena 
Furindová 
(Ústredie PSVR) 
 

17. 3. 2020 

Doplniť text pred Tabuľku č. 7 Medzinárodné 
porovnanie pracovného zaťaženia úradov práce 
na strane 91 v znení „V porovnaní krajín je však 
potrebné vziať do úvahy aj spektrum 
poskytovaných služieb, ktoré nie sú rovnaké vo 
všetkých krajinách.“ 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 95 v časti „opatrenia so špecifickým 
postavením“ odstrániť prvé dve odrážky (§50 c) 
už nie je v platnosti a §32 nepatrí do tejto 
oblasti). 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 95 v časti „opatrenia so špecifickým 
postavením“ § 54 upraviť nasledovne: „§ 54 
Projekty a programy, podľa svojho konkrétneho 
cieľového zamerania je orientovaný na 
akúkoľvek oblasť AOTP“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 V Tabuľke č. 10 Aktívne opatrenia na trhu práce 
z pohľadu počtu osôb a čerpania v rokoch 2016 
– 2018 odstrániť §50 c. 

Akceptované 

Ing. Andrea 
Farkašová 
(MH SR) 

17. 3. 2020 Na strane 40 uviesť „(ďalej len “SR”), tak ako“. Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 41 uviesť „40 % spotreby energie“. Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 42 uviesť „uvedeným v oznámení 
o Európskom ekologickom dohovore“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 41 uviesť „zmobilizovať prinajmenšom 
1 bilión EUR“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 V celom dokumente zaviesť pevné medzery 
v uvádzaných dátumoch. 

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

17. 3. 2020 V celom dokumente nahradiť v genitíve 
„sektoru“ označením „sektora“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 

Doplniť link na prieskum To dá rozum. 

Neakceptované, tento prieskum sa uvádza v súvislosti 
s obsahom konferencie, kde sa výsledky tohto prieskumu 
uvádzali a link na materiály z prezentácie sú uvedené v odkaze 
č. 6 pod čiarou (ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV SLOVENSKA.3. 
ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní: Zručnosti do 
neznámej budúcnosti [online].2020[cit.2020-02-17].Dostupné 
na internete: https://www.zps.sk/novinky/2019/zrucnosti-do-
neznamej-buducnosti ). 

17. 3. 2020 Na strane 49 uviesť „Problémy v tejto oblasti sú 
tak v stredoškolskom ako aj vo vysokoškolskom 
vzdelávaní.“ 
 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 51 uviesť „Medzi najvyspelejšie krajiny 
sveta sa SR zaradila vo vykazovaní takého 
priemeru v matematike, že sa dosiahlo zlepšenie 
z podpriemeru na priemer OECD.“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 55 uviesť „Horeuvedené opatrenia by 
zvýšili efektivitu už vybudovaných UVP a VC a 
zároveň podporili by aj inovačné prostredie 
Slovenska a konkurencieschopnosť Slovenska na 
medzinárodnom trhu.“ 
 

Akceptované 

17. 3. 2020 V celom dokumente zvážiť použitie slovenského 
ekvivalentu Priemysel 4.0. 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 57 uviesť „Sekretariát Digitálnej 
koalície od januára 2020 sa orientuje najmä na 
profesionálnu a aktívnu pomoc členom 

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

s plnením ich dobrovoľných záväzkov a osvetu 
ohľadom nadchádzajúcich zmien na trhu práce.“ 

17. 3. 2020 
V celom dokumente označenie „výmaz“ nahradiť 
označením „vymazanie“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 65 uviesť „belgická Federácia 
automobilového priemyslu a motocyklov 
(FEBIAC)“. 

Akceptované 

17. 3. 2020 Na strane 65 zaradiť medzi megatrendy 
automobilového priemyslu aj prechod na 
alternatívne palivá a elektromobilitu. 

Akceptované 

17. 3. 2020 
Na strane 66 uviesť približný počet 
zamestnancov v automotive celosvetovo. 

Akceptované 

17. 3. 2020 
V celom texte zosúladiť zarovnanie grafov, 
tabuliek, uvádzanie zdrojov a legiend pod nimi. 

Akceptované 

 

18. 3. 2020 Na strane 141 upraviť text nasledovne“ Za 
divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových 
médií sa v porovnaní roku 2008 s rokom 2017 
prejavil klesajúci trend v tvorbe pridanej 
hodnoty spôsobený predovšetkým synergiou 
krízy z roku 2008, pričom zníženie pridanej 
hodnoty prepočítanej na jedného zamestnanca 
predstavovalo za dané obdobie roku 2008 voči 
roku 2017  približne 4,2 tis. EUR. Od roku 2010 
je stabilizovaný nárast pridanej hodnoty na 
pracovníka. Priemerná úroveň pridanej hodnoty 
na zamestnanca počas sledovaného obdobia 

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

bola približne 22,3 tis. EUR na jedného 
zamestnanca, a to s maximom dosiahnutým v 
roku 2009, kedy to bolo 27 tis. EUR na jedného 
zamestnanca a s minimom v roku 2010, s 
hodnotou približne 19,4 tis. EUR na jedného 
zamestnanca.“. 
 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 
(MDaV SR) 

18. 3. 2020 V Prílohe č. 15 – stavebníctvo, geodézia 
a kartografia, v časti Aktuálny stav v rámci 3. 
a 4. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov - 
návrh k Premise č. 4 (príloha 13) je Strategické 
opatrenie 1.4.1 k Dopadu na ľudské zdroje č. 1 
uvedené duplicitne. Odporúčam vypustiť prvé 
znenie opatrenia, ktoré je bez určenia oblasti.    
 

Akceptované 

Ing. Miloslava 
Kováčová, MPH 
(MZ SR) 

18. 3. 2020 Z tabuliek č. 27 a č. 28 nie je dostatočne 
zrejmé, či alebo do akej miery bolo 
zohľadnené ďalšie vzdelávanie zdravot-
níckych pracovníkov podľa zákona č. 
578/2004 Z. z. (t. j. akreditované špecializačné 
študijné programy pre jednotlivé špecializačné 
odbory v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. 
z.). 

Akceptované, do textu správy bolo doplnené „V tabuľkách č. 27 
a č. 28 nie je zohľadnené ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov podľa zákona č. 578/2004 Z. z. (t. j. akreditované 
špecializačné študijné programy pre jednotlivé špecializačné 
odbory v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.). Realizačný 
tím SRI v ďalších etapách projektu bude analyzovať aj ostatných 
poskytovateľov ďalšieho vzdelávania, ktorí nespadajú pod 
evidenciu v ISDV.“ 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

18. 3. 2020 V prílohe č. 24 k Priebežnej správe č. 5 vykonať 
nasledovné zmeny: 

 z Prílohy č. 10 – vypustiť opatrenia k 
návrhom premís uvedených str. 160 až 
162 dokumentu. V tejto časti doplniť text 
v tom zmysle, že ďalšie oblasti 
strategických opatrení a strategické 
opatrenia  k premise "Personálne 
zabezpečenie pracovníkov v 
zdravotníctve a v sociálnych službách" 
so zameraním na dopady  na ľudské 
zdroje: 

- vyšší počet lekárov,  
- zvýšenie počtu lekárov a sestier so 

špecializáciou v praxi, 
- efektívnejšie využívanie existujúcich 

ľudských zdrojov v zdravotníctve a 
zníženie rozsahu nárokov na 
zvýšenie počtov lekárov a sestier 

 
sú v procese prípravy a v súčasnosti sú 
predmetom pripomienkovania členmi 
sektorovej rady. 

Akceptované 

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 5 a jej príloh  na posúdenie členom RV SRI: 16.03.2020 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 5 a jej prílohám: 18.03.2020  

 

 

 


