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pre

informačné

technológie

a

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK1
3D

trojrozmerný

ACVT

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie

angl.

po anglicky

APS

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

APZ

Asociácia priemyselných zväzov

AZZZ SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

BIBB

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie

BIM

informačné modelovanie budov (angl. Building Information Modeling)

BMBF

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu SRN

BOZP

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CAD

počítačom podporovaný dizajn (angl. Computer assisted design)

CAD/CAM

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

CAHAI

Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu

CEDEFOP

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

CIP

Centrálny informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie

CNC

počítačom riadený stroj (angl. Computer Numerical Control)

COVID-19

infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom izolovaným v roku 2019

CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CRM

riadenie vzťahov so zákazníkmi (angl. Customer relationship management)

CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

CSR

spoločenská zodpovednosť firiem (angl. Corporate Social Responsibility)

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

CŽV

celoživotné vzdelávanie

DevOps

vývoj a prevádzka (angl. Development and Operations)

DMS

Systém na správu dokumentov (angl. Document management system)

EHP

Európsky hospodársky priestor

1

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

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

EIF

Európsky investičný fond

EK

Európska komisia

EKR

Európsky kvalifikačný rámec

EP

Európsky parlament

EQF

Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification Framework)

ESCO

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

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

EÚ

Európska únia

EVTA

Európske združenie odborného vzdelávania

HAVO

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

HBO

vyššie odborné vzdelávanie (hol. Hoger Beroepsonderwijs)

HDP

hrubý domáci produkt

HK

Hodnotiaca komisia na aktualizáciu SK ISCO-08

HPP

hrubý prevádzkový prebytok

HR

ľudské zdroje (angl. Human Resources)

i. n.

inde neuvedený/inde nezaradený

IKT

informačno – komunikačné technológie

ILO

Medzinárodná organizácie práce

IR CAI

Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie

IS NSP/SRI

Informačný systém NSP/SRI

IS

informačný systém

ISCED

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

ISCO-08

Klasifikácia zamestnaní

ISTP

Integrovaný systém typových pozícií

IT

informačné technológie

ITAS

IT asociácia Slovenska

KMK

stála konferencia ministrov školstva a kultúry
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KOZ

Konfederácia odborových zväzov

MBO

odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs)

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MKCH

Medzinárodná klasifikácia chorôb

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MSP

malé a stredné podniky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

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

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

OLA

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

OSN

Organizácia spojených národov

OVP

odborné vzdelávanie a príprava

PC

osobný počítač (angl. Personal Computer)

PDF

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

PIAAC

program hodnotenia kompetencií dospelých

PISA

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

PVV

Programové vyhlásenie vlády SR

QFD

zabezpečenie kvalitných funkcií (angl. Quality funkction deployment)

ReferNet

Európska sieť referenčných a odborných informácií

RPÚ

Registrovaný pracovný úraz

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov
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RV

Riadiaci výbor

RV SRI

Riadiaci výbor SRI

SAAVŠ

Slovenská akreditačná agentúra vysokého školstva

SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAV

Slovenská akadémia vied

SCAMPER

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

SCM

riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply chain mangement)

SIH

Slovak Investment Holding

SK ISCO-08

Národná klasifikácia zamestnaní

SK NACE Rev. 2

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SLA

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

SOK

Systém overovania kvalifikácií

SOŠ

stredná odborná škola

SOU

stredné odborné učilište

SPÚ

Smrteľný pracovný úraz

SR

Slovenská republika

SRI

Sektorovo riadené inovácie

SRN

Spolková republika Nemecko

SSRĽZ

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

STU

Slovenská technická univerzita

SZČ

samostatná zárobková činnosť

SZČO

samostatne zárobkovo činné osoby

SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

TQM

totálne riadenie kvality (angl. Total quality management)

TRIZ

tvorba a riešenie inovačných zadaní

ŤUZ

Ťažká ujma na zdraví

UI

umelá inteligencia
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UI

užívateľské rozhranie (angl. User Interface)

UNESCO

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

Ústredie PSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚV

ústredný výbor

UX

užívateľské skúsenosti (angl. User Experience)

V4

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

VAVO

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

VMBO

prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs)

VOŠ

vyššia odborná škola

VPM

Voľné pracovné miesto

VŠ

vysoká škola

VWO

prípravné vedecké vzdelávanie (hol. Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs)

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WO

vedecké vzdelávanie (hol. Wetenschappelijk Onderwijs)

Z.z.

Zbierka zákonov

Zb.

Zbierka

ZCHFP

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska
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ÚVOD
Priebežná správa č. 6 dokumentuje vykonané práce Realizačného tímu SRI a ďalších odborných tímov
v siedmej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce
v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Zachytáva realizačné obdobie od 17. marca 2020 do 17. júna
2020.
Mimoriadne udalosti spôsobené epidémiou respiračného ochorenia COVID-19, ktorú Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca 2020 za globálnu pandémiu, ovplyvnili aj realizáciu
aktivít v projekte SRI. Nenarušil sa harmonogram plánovaných aktivít, ale bolo nevyhnutné meniť
formu komunikácie a spôsoby zabezpečovania plánovaných úloh. V rámci komunikácie so zástupcami
jednotlivých sektorov bolo evidentné, že práve mimoriadne udalosti podstatne zosilnili požiadavky na
sústredenie pozornosti smerom k predvídaniu budúcich okolností, súvisiacich s odbornou
vybavenosťou a s flexibilitou osôb na trhu práce. Zamedzenie fyzických kontaktov a nutnosť zmeny
organizácie práce overila pripravenosť všetkých sektorov na zvládanie mimoriadnych situácií.
V sledovanom období vynaložili zástupcovia všetkých odborných tímov (673 osôb) maximálne úsilie na
finalizáciu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú prílohou k Aktivite č. 1.
Vypracovanie týchto 24 sektorových stratégií považujú za historický a kľúčový moment pre Slovenskú
republiku, v rámci realizácie reformy prípravy ľudských zdrojov pre budúci trh práce v súlade
s inovačnými trendmi, novými technológiami, digitalizáciou, elektronizáciou a transformáciou
jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Spracovanie finálnych verzií bolo závislé od ukončenia
prác na jednotlivých cykloch stratégií, a to najmä dvoch kľúčových častí pri stanovovaní sektorových
strategických zámerov a akčných plánov jednotlivých stratégií. Tento proces zabezpečovali aj ďalší
prizvaní experti, členovia pracovných skupín sektorových rád a povolaní boli aj nezávislí posudzovatelia
z univerzitného prostredia. Možno konštatovať, že MPSVR SR má v tejto súvislosti unikátny podklad na
prípravu novej národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0 a zároveň jedinečný sektorový fond
opatrení na riešenie nesúladu dopytu a ponuky na trhu práce.
Aktivita č. 1 dokumentuje realizované aktivity súvisiace s organizačno-technickým a metodickým
vedením Aliancie sektorových rád (ďalej len „aliancia“), Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“),
sektorových rád a ich pracovných skupín. Mimoriadne náročnou úlohou bolo dodržanie stanoveného
harmonogramu prípravy a realizácie štvrtých rokovaní sektorových rád, vzhľadom na situáciu
spôsobenú koronavírusom a prijatými protiepidemiologickými opatreniami. Napriek nepriaznivým
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okolnostiam absolvovali všetky sektorové rady štvrté rokovania a schválili finálne verzie sektorových
stratégií, čím zavŕšili takmer ročné pracovné úsilie. O intenzívnom pracovnom nasadení členov
sektorových rád, širokom spektre a vysokom počte návrhov a výsledkov schvaľovacích procesov
svedčia vybrané nasledovné údaje:
▪

1 059 identifikovaných strategických dokumentov,

▪

996 schválených strategických opatrení,

▪

1 794 stanovených aktivít na splnenie strategických opatrení,

▪

495 stanovených aktivít na Procesné a systémové zmeny,

▪

387 stanovených aktivít v oblasti Vzdelávanie dospelých,

▪

386 stanovených aktivít v oblasti Stredoškolské vzdelávanie,

▪

328 stanovených aktivít v oblasti Vysokoškolské vzdelávanie,

▪

339 návrhov na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO – 08.

Štvrté rokovania boli dôležité aj z dôvodu prípravy a odsúhlasenia harmonogramu tvorby a revízie
národných štandardov zamestnaní (ďalej len NŠZ“), predstavenia nových funkcionalít Informačného
systému NSP/SRI (ďalej len „IS NSP/SRI) a vyškolenia členov sektorových rád v tejto oblasti. V súvislosti
s NŠZ bolo potrebné tiež sfinalizovať názvoslovie garantovaných zamestnaní a ukončiť procesy
súvisiace s revíziou klasifikácie SK ISCO-08. Rokovania boli zabezpečované online formami, a to
využitím aplikácií MS Teams, Webex a ZOOM. Aby bol zaručený bezproblémový technický priebeh
štvrtých rokovaní, Realizačný tím SRI zabezpečil pre sektorové rady cvičné rokovania a s každým
jedným členom sektorových rád vyskúšal technické riešenie určené na rokovanie. Pri organizácii a
koordinácii takmer 700 osôb išlo o vynikajúcu synchronizáciu všetkých tajomníkov a metodikov
projektu.

Globálnym cieľom Národného projektu SRI je sektorové skúmanie inovácií s dopadom na ľudské zdroje
a požadovanú zmenu vedomostí, zručností a kompetencií nevyhnutných na výkon povolaní na trhu
práce. Aktivita č. 2 v tejto súvislosti prináša základný prehľad techník riadenia inovácií v podmienkach
EÚ a poskytuje rozbor dokumentu s názvom „Riadenie inovácií a znalostná ekonomika“ (Innovation
Management and the Knowledge-Driven Economy), vypracovaný v gescii EK na základe konzultácií so
zástupcami podnikateľských subjektov, akademickej obce, verejnej správy, konzultačných
a poradenských spoločností, ekonomických škôl, finančných a ďalších inštitúcií. Zároveň boli
spracované sektorové charakteristiky zamerané na vývoj v oblasti ekonomických výsledkov,
zamestnanosti a odmeňovania, ktoré sú z hľadiska metodiky kompatibilné so sektorovými
charakteristikami, ktoré boli publikované v predchádzajúcich výstupoch NSP/SRI. Prehľady obsahujú aj
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charakteristiku vývoja dosahovaných hodnôt hrubého prevádzkového prebytku a hrubých hmotných
investícií, platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov v jednotlivých sektoroch NSP/SRI, ktoré boli realizované na základe aktuálnych údajov
z databázy DATAcube ŠÚ SR v členení na jednotlivé divízie SK NACE Rev. 2. Špecifickým typom
zobrazenia údajov v rámci sektorových charakteristík sú kartodiagramy, ktoré prezentujú regionálnu
distribúciu sektorovo relevantných UoZ v rámci jednotlivých krajov SR a sektorov k 30. januáru 2020,
a to v štandardnom členení na základe Európskeho kvalifikačného rámca/Slovenského kvalifikačného
rámca (EKR/SKKR). Kvôli prehľadnosti je osem základných úrovní EKR/SKKR agregovaných do troch
skupín, a to na základe úrovne vedomostí, zručností a kompetencií. Z hľadiska úrovní EKR/SKKR je
prostredníctvom štandardných grafov a textácií v sektorovej štruktúre NSP/SRI charakterizovaná
taktiež mzdová úroveň v jednotlivých sektoroch za rok 2019 a jej medziročná dynamika, aktuálne
medzi rokmi 2018 a 2019, a to v regionálnom členení podľa jednotlivých krajov SR.

Aktivita č. 3 štandardne dokumentuje všetky aktivity súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ. V sledovanom
období sa práce zameriavali na ukončenie procesov vyraďovania NŠZ, ich spájania, návrh nových NŠZ
a celkovú finalizáciu garancie NŠZ jednotlivými sektorovými radami. V tejto etape sektorové rady
celkovo garantujú 1 963 NŠZ. V rámci tejto aktivity je kľúčová metodická podpora tvorby a revízie NŠZ.
Pre autorov NŠZ bol vytvorený prehľadný manuál, spracovaná bola demo verzia sprievodcu tvorbou
a revíziou NŠZ v IS NSP/SRI a zrealizované boli celkovo štyri odborné školenia pre autorov NŠZ a členov
pracovných skupín. V tejto realizačnej etape bolo celkovo vyškolených 104 osôb. Významnou
oblasťou tejto aktivity je aj správa kompetenčného modelu, v rámci ktorej bola dokódovaná databáza
odborných vedomostí a odborných zručností, ktorá bola implementovaná do IS NSP/SRI, ako
nevyhnutný predpoklad začatia prác na tvorbe a revízii NŠZ.
Realizačný tím SRI prevádzkuje a vyvíja dve prostredia v rámci IS NSP/SRI, a to privátnu zónu určenú
pre členov aliancie, RV SRI, sektorových rád a ich pracovných skupín a verejnú zónu určenú pre širokú
verejnosť publikovanú na stránke www.sustavapovolani.sk. Aktivita č. 4 dokumentuje práce na vývoji
a optimalizácii nástrojov v IS NSP/SRI, a to najmä v oblasti aktualizácie informácií vo verejnej zóne
systému, zmeny v oblasti výkazníctva, tvorbu a nasadenie nových funkcionalít týkajúcich sa modulu
Tvorba a revízia NŠZ. Zároveň boli uskutočnené zmeny dátového modulu súvisiace s finalizáciou
kompetenčného modelu pre NŠZ. Mimoriadne dôležitou aktivitou v rámci IS NSP/SRI je revízia
klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, v rámci ktorej boli ukončené a posúdené návrhy všetkých
sektorových rád, zrealizované boli zasadnutia Hodnotiacej komisie pod vedením ŠÚ SR a finalizuje sa
štruktúra a obsah revidovanej klasifikácie. Zároveň bol vykonaný audit regulovaných povolaní
v Slovenskej republike a boli identifikované nové zamestnania na doplnenie klasifikácie. Do IS NSP/SRI
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bola doplnená nová klasifikácia CPA (klasifikácia produkcie) a vytvorené boli jej prepojenia na
klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08.
V sledovanom realizačnom období boli kontinuálne zabezpečované aj odborné práce vyplývajúce zo
skúmania prvkov dobrej praxe v európskom priestore a v ďalších krajinách. Výber skúmaných krajín
je uskutočňovaný na základe líderstva v rámci reforiem systémov vzdelávania, resp. prípravy pracovnej
sily v rámci očakávaného vývoja na trhu práce. Tieto práce sú predmetom Aktivity č. 5. V sledovanom
období boli skúmané prístupy Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska, Dánska, Spolkovej
republiky Nemecko, Holandska, Čínskej ľudovej republiky, Švédska, Estónska, Singapuru, Austrálie
a Izraelu v oblastiach vzdelávania, skúmania trendov na trhu práce a transformácie odborného
vzdelávania a prípravy.
Inovačná činnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov musí byť prioritne zameriavaná na riešenie
dlhodobejších výziev v oblasti nevyhnutnej transformácie na nový model prosperity a zodpovedné
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, prijatých v rámci spoločnej Agendy 2030 v gescii Organizácie
Spojených národov predstaviteľmi 193 štátov sveta už v roku 2015. Inovácie poháňané digitálnymi
technológiami, ako sú internet vecí, veľké dáta, blockchain, umelá inteligencia a pod. nielen urýchlia
obehovosť, ale aj dematerializáciu hospodárstva a znížia závislosť od primárnych surovín. Inovatívne
produkčné modely založené na užšom vzťahu so zákazníkmi, masovom prispôsobovaní sa požiadavkám
klienta, hospodárstve zdieľaného využívania zdrojov, ako aj kolaboratívnom podnikaní, umožnia
posilniť priemyselnú základňu EÚ a modernizovať podniky, a to s osobitným zreteľom na nevyhnutnosť
cieleného rozvoja regionálnej infraštruktúry a zamestnanosti. Všetky tieto významné zásahy do trhu
práce majú vplyv na štruktúru nových vedomostí, zručností a kompetencií pracovnej sily.
Z realizovaných aktivít v rámci Národného projektu SRI jednoznačne vyplýva opodstatnenosť činnosti
sektorových rád a ich jedinečný význam pre Slovenskú republiku. Predstavujú potenciál
reprezentatívnych zástupcov praxe, regiónov a vzdelávania, ktorí sú schopní v akomkoľvek čase pružne
identifikovať aktuálne a budúce zmeny na trhu práce a navrhnúť systém ich optimálneho prenosu do
celoživotného vzdelávania.
Na záver uvádzame, že Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu INNO INDUSTRY,
ktorý je zameraný na zvýšenie podielu klastrov, ktoré vyvíjajú činnosti na podporu transformácie
k Priemyslu 4.0 do roku 2022 prostredníctvom zlepšenia regionálnych a národných politík vyhodnotila
spolu s medzinárodnými partnermi (Rakúsko, Litva, Švédsko, Veľká Británia, Rumunsko, Maďarsko,
Španielsko, Portugalsko) Národný projekt SRI za Best Praktice Slovenskej republiky. Tento projekt je
realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou EÚ a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
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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
Členovia Realizačného tímu NP SRI si plne uvedomujú úzku nadväznosť ich aktivít na dokumenty, ktoré
aktuálne predkladá Európska komisia (ďalej len „EK“), Európsky parlament (ďalej len „EP“) a ďalšie
inštitúcie EÚ. Osobitne to platí o nariadeniach, smerniciach, odporúčaniach a ďalších právnych aktoch
vzťahujúcich sa na oblasť inovácií, otázok zvyšovania úrovne vzdelávania v záujme dosiahnutia takej
kvalifikovanosti pracovných síl, ktoré budú schopné zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť ekonomík
členských štátov EÚ. Súhrn vybraných aktuálnych právnych aktov európskeho, medzinárodného, ale aj
slovenského rozmeru je v predkladanej Priebežnej správe č. 6 zdokumentovaný v nasledujúcich
častiach 1.1.1 a 1.1.2.

1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer
Koncom marca 2020 bolo zverejnené Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o Pracovnom programe Komisie na rok 20202
(ďalej len “pracovný program”).

2

EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov Pracovný program Komisie na rok 2020 Ambicióznejšia Únia COM/2020/37
final/2 z 30. 3. 2020 [online]. 2020.[cit. 2020-05-07]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1588832135554&uri=CELEX:52020DC0037R(01)
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EK v dokumente zdôrazňuje, že v nasledujúcom desaťročí jej ide predovšetkým o spravodlivú,
klimaticky neutrálnu, digitálnu Európu. Vo svojich vyjadreniach sa zameriava na ambicióznejšiu Európu,
pričom kompasom ambiciózneho programu bude Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj prijatá
Organizáciou Spojených národov. Zároveň si uvedomuje potrebu prípravy na vplyvy súvisiace s dlhšou
strednou dĺžkou života, migračnými tokmi, demografickým poklesom v značnej časti EÚ. Predpokladali
sa ďalšie výzvy a príležitosti, aj keď v tom čase ešte nebola v EÚ rozšírená pandémia COVID 19 a neboli
známe jej nadchádzajúce dôsledky na ekonomiku EÚ. Možno však predpokladať, že EK napriek týmto
nepredvídaným výzvam bude zodpovedne pristupovať k plneniu úloh vo svojom pracovnom programe,
aj keď možno dôjde k ich pomalšej realizácii.
Pracovný program sa zameriava na plnenie šiestich hlavných cieľov. Sú to nasledovné ciele:
1.

Európska zelená dohoda

Do tohto rámca patrí najmä prvý európsky právny predpis, vďaka ktorému sa predpokladá do roku
2050 dosiahnutie klimatickej neutrality. Po vykonaní analýzy národných energetických a klimatických
plánov, navrhne EK cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030. Pripravuje tiež novú
stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, aj nový prístup v oblasti výroby energie z
obnoviteľných zdrojov na mori.
EK zdôrazňuje, že transformácia na klimaticky neutrálny kontinent sa dosiahne len na základe
spravodlivosti a primeranosti pre všetkých. EÚ bude podporovať členské štáty cielenými investíciami,
s čím súvisí aj Mechanizmus spravodlivej transformácie a Fondu na spravodlivú transformáciu na
podporu najviac postihnutých regiónov a odvetví.
V dokumente sa tiež zaraďuje ochrana klímy a životného prostredia pod kolektívnu zodpovednosť, čo
prepojí Európsky klimatický pakt. Počíta sa so zapojením regiónov, miestnych spoločenstiev, občianskej
spoločnosti, škôl, priemyslu a jednotlivcov.
2.

Európa pripravená na digitálny vek

V oblasti digitálnej transformácie sa EÚ chce stať digitálnym lídrom. Biela kniha o umelej inteligencii
smeruje k podpore jej šírenia, ale aj k plnej úcte k európskym hodnotám a základným právam pri
zabezpečení vývoja v jasných etických hraniciach. EK chápe digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť ako
dve strany tej istej mince. V súvislosti s tým navrhne novú priemyselnú stratégiu pre Európu, ktorú
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bude dopĺňať stratégia pre malé a stredné podniky, ktorým uľahčí podnikanie a expanziu. Tak ako vo
svojich viacerých predchádzajúcich dokumentoch, aj v tomto poukazuje na neistoty súvisiace s
poskytovaním služieb cez online platformy, najmä v súvislosti s pracovnými podmienkami, sociálnou
ochranou ako aj prístupom ku kolektívnemu vyjednávaniu.
EK pripomína aj potrebu investícií do digitálnych zručností v záujme riešenia prehlbujúceho sa
nedostatku požadovaných zručností a potrebu osvojovania si kľúčových technológií. Spolu so
zlepšovaním digitálnej gramotnosti pôjde o dôležitý impulz pre aktualizovaný akčný plán digitálneho
vzdelávania.
3.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

V čase predkladania pracovného programu EK predpokladala, že trend rastu hospodárstva EÚ bude
pokračovať aj v roku 2020 a 2021. Konštatovala rekordne vysokú zamestnanosť a nezamestnanosť na
najnižšej úrovni od prelomu storočiu. Konštatovala jedinečnosť sociálneho trhového hospodárstva s
možnosťou

spájať

sociálnu

spravodlivosť,

udržateľnosť

a

hospodársky

rast

a

rozvoj

konkurencieschopnej udržateľnosti. Začala dialóg k príprave akčného plánu na vykonávanie
Európskeho piliera sociálnych práv, avizovala právny nástroj na spravodlivé minimálne mzdy pre
pracovníkov v EÚ.
4.

Silnejšia Európa vo svete

V otázkach budovania silnejšej Európy kladie dôraz na intenzívnejšie vkladanie energie do aliancií a
koalícií, spravodlivého obchodu a posilňovania prepojenia politík. Ide aj o novú stratégiu pre Afriku na
posilnenie hospodárskych vzťahov, vytváranie pracovných miest a prehlbovanie spolupráce. EK má tiež
snahu o prehlbovanie partnerstva so západným Balkánom a ďalšími regiónmi. Predloží návrh na nové
Východné partnerstvo po roku 2020 so súborom dlhodobých politických cieľov.
5.

Podpora európskeho spôsobu života

Takýto spôsob života vychádza zo solidarity, rovnosti a spravodlivosti. Dôležitá je pomoc EÚ
Európanom pri starostlivosti o ich zdravie. Spomína sa vedenie boja proti rakovine, v tejto oblasti sa
hodlá začať s plnením farmaceutickej stratégie pre Európu. Možno predpokladať, že pandémia COVID
19 do určitej miery urýchli prístupy k inováciám, najmä z hľadiska vakcíny proti rozširovaniu
koronavírusu.
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Z hľadiska európskeho spôsobu života a jeho podpory sú dôležité zručnosti, vzdelávanie a začleňovanie.
EK chce zabezpečiť do roku 2025 európsky vzdelávací priestor. V súvislosti s tým hodlá predložiť nový
program v oblasti zručností pre Európu, aby sa identifikovali a zaplnili medzery v zručnostiach a aby sa
podporilo získavanie nových zručností.
Nezabúda sa na cezhraničné a medziodvetvové bezpečnostné hrozby, s čím súvisí záujem predložiť
novú stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu. V oblasti migrácie a ochrany hraníc sa počíta s novým
paktom o migrácii a azyle, ako aj o celkovo odolnejšom a účinnejšom migračnom a azylovom systéme.
6.

Nový impulz pre európsku demokraciu

V EÚ je základnou hodnotou demokracia, ktorá však naráža na rôzne vonkajšie aj vnútorné výzvy. EK
chystá novú stratégiu vykonávania Charty základných práv s dôrazom na zvyšovanie informovanosti na
vnútroštátnej úrovni. Pripravuje stratégiu rodovej rovnosti, ako aj opatrenia na podporu rovnosti a
lepšieho začleňovania Rómov.
Osobitná pozornosť sa má venovať ochrane najzraniteľnejších spoluobčanov. Predloží sa Správa o
vplyve demografických zmien, ako aj dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti a zelená kniha o starnutí.
Pracovný program Komisie na rok 2020 má dve prílohy (I. a II.). Prílohy sa členia podľa horeuvedených
šiestich cieľov a v rámci nich sú začlenené jednotlivé iniciatívy EK (legislatívne a nelegislatívne) s
uvedením časového harmonogramu na ich realizáciu.
Dôkazom zodpovednej realizácie Pracovného programu Komisie na rok 2020, konkrétne plnenia
časového harmonogramu, je dokument Nová priemyselná stratégia pre Európu, ktorý je v
harmonograme zaradený pod č. 14 ako nelegislatívna iniciatíva, plánovaná na I. štvrťrok 2020.
Oznámenie Európskej komisie Nová priemyselná stratégia pre Európu3 vyšlo v Európskom vestníku
10. marca 2020. Dokument poukazuje na významnú úlohu priemyslu, aj v čase prechodu Európy na
klimatickú neutrálnosť a smerovanie k vedúcemu postaveniu Európy v digitálnej oblasti v
celosvetovom meradle. Ekologická transformácia aj transformácia na digitálne technológie si

3

EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Nová priemyselná stratégia pre Európu COM/2020/102
final z 10. 3. 2020 [online]. 2020.[cit. 2020-05-13]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1589793999069&uri=CELEX:52020DC0102
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vyžaduje nové technológie a s tým súvisiace investície a inovácie a vedie k vzniku nových typov
pracovných miest, vyžadujúcich si zatiaľ neznáme zručnosti.
V dokumente sa uvádza, že Nová priemyselná stratégia pre Európu je založená v podnikateľskom
duchu. EK chce spolupracovať na príprave riešení priamo s priemyselnými odvetviami, sociálnymi
partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami. Hodlá sa opierať o nové zameranie na priemyselné
ekosystémy a na všetky subjekty v hodnotovom reťazci, chce implementovať nové spôsoby myslenia a
vedúcu úlohu pri dvojakej transformácii (ekologickej a digitálnej).
Stratégia je víziou zámerov do roku 2030 a v období po ňom, čo vyjadruje vyhlásenie, že „Európa nikdy
neprestane byť domovom priemyslu“.
Z dokumentu možno upozorniť na tri faktory k rozsahu priemyselnej transformácie Európy, a to:
▪

celosvetovo konkurencieschopný priemysel s postavením globálneho lídra,

▪

priemyselné odvetvie, ktoré pripravuje pôdu pre klimatickú neutrálnosť,

▪

priemysel, ktorý formuje digitálnu budúcnosť Európy.

EK v oznámení uvádza, že základom stratégie je súbor základných prvkov pre priemyselnú
transformáciu Európy, pričom niektoré rozširujú existujúce prístupy v oblasti inovácií, investícií, iné
ukazujú potrebu nových spôsobov s cieľom posilniť priemysel Európy v súvislosti s transformáciou z
hľadiska zručností. Zároveň konštatuje, že neexistuje žiadne jediné dokonalé a výhradné riešenie,
základné prvky sú navzájom prepojené a posilňujú sa. Treba však akceptovať aj skutočnosť, že aj keď
možno na európskej úrovni urobiť veľa, aj ostatní majú v rukách mnoho nástrojov, a preto je
nevyhnutný partnerský prístup.
Hore spomínaný súbor základných prvkov tvoria:
▪

vytváranie istôt pre priemysel: prehĺbenejší a digitálnejší jednotný trh,

▪

zachovanie rovnakých podmienok pre všetkých na celosvetovej úrovni,

▪

podpora priemyslu na ceste ku klimatickej neutralite,

▪

budovanie hospodárstva s vyššou mierou obehovosti,

▪

v duchu priemyselnej inovácie zvyšovanie zručností a rekvalifikácia,

▪

Investovanie a financovanie transformácie.
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K početným zaujímavým informáciám a výzvam uvedeným v dokumente sa bude Realizačný tím SRI
vracať vo výstupoch projektu v budúcom období. Zo siedmich základných prvkov, v súvislosti s prácami
realizovanými v projekte SRI, aktuálne treba upriamiť pozornosť na Zvyšovanie zručností a
rekvalifikáciu. Aj EK zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť priemyslu je závislá od toho, ako sa
európskemu priemyslu podarí získať a udržať si kvalifikovanú pracovnú silu.
S dvojnásobnou transformáciou (ekologickou a digitálnou) bude musieť Európa zabezpečiť udržanie
tempa aj vo vzdelávaní a odbornej príprave. Reálnu potrebu celoživotného vzdelávania dokumentuje
údaj, že v nasledujúcich piatich rokoch si bude musieť zvýšiť kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa 120
miliónov Európanov. Napr. sa očakáva, že prechod na nízko uhlíkové hospodárstvo vytvorí do roku
2030 viac ako milión nových pracovných miest.
Digitalizácia, automatizácia a pokrok v umelej inteligencii budú od pracovníkov v priemysle vyžadovať
obrovský posun v ovládaní zručností, preto systémy odborného vzdelávania a prípravy budú musieť
trhu práce poskytovať viac vedcov, inžinierov a technikov.
Pokrok v tejto oblasti majú podľa EK zabezpečiť:
▪

aktualizácia programu v oblasti zručností pre Európu v roku 2030, vrátane odporúčania o
odbornom vzdelávaní a príprave,

▪

začiatok činnosti Európskeho paktu pre zručnosti,

▪

akčný plán digitálneho vzdelávania,

▪

oznámenie o strategickom rámci pre európsky vzdelávací priestor,

▪

vykonávanie stratégie EÚ pre rodovú rovnosť prijatej v marci 2020.

V súčasnom období celý svet sústreďuje svoje úsilie na boj proti pandémii koronavírusu. Plne sa tejto
problematike venuje aj EK, ktorá nastavila rad pravidiel, aby sa zmiernil nápor na sociálno-ekonomickú
situáciu v štátoch EÚ. EK hľadá tiež riešenia na pomoc členským štátom pri koordinácii ich
vnútroštátnych reakcií. Za tým účelom zriadila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tím, ktorý je
zodpovedný za boj proti koronavírusu. Tím sa pri svojej činnosti zameriava na tri hlavné piliere, a to:
▪

oblasť medicíny (prevencia, verejné obstarávanie, podporné opatrenia, prognózy),

▪

mobilita (od dopravy cez cestovné odporúčania, po otázky Schengenu),

▪

ekonomika (skúmanie podnikateľských sektorov, cestovný ruch, doprava a obchod, hodnotové
reťazce a makroekonomika).
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V harmonograme akcií EK4 (časovom prehľade opatrení EÚ), realizovaných vo forme opatrení a
udalostí proti pandémii sú podchytené aktivity od 9. januára 2020, keď GR SANTE vydalo varovné
oznámenie v systéme včasného varovania a reakcie, prostredníctvom ktorého väčšina členských štátov
odvtedy zdieľa informácie o opatreniach v oblasti reakcie a komunikácie. Vzápätí na to, už 17. januára
2020, sa uskutočnilo prvé zasadnutie Výboru pre zdravotnú bezpečnosť zamerané na nový koronavírus.
Celkom bolo od 9. januára 2020 do 4.mája 2020 prijatých EK viac ako 40 opatrení. Z tohto počtu sú
preto ďalej vybrané len niektoré z nich.
Dňa 28. januára 2020 sa aktivoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany na repatriáciu občanov
EÚ. Stalo sa tak po tom, ako Francúzsko požiadalo o pomoc pri poskytovaní konzulárnej podpory pre
občanov EÚ v čínskom Wu-chane. (Prvý európsky prípad bol nahlásený 24. januára 2020 z Francúzska).
Začali sa realizovať aj finančné opatrenia a výzvy EK na vyjadrenie záujmu o výskumné projekty
zamerané na nový koronavírus. Z programu EÚ na výskum a inovácie sa poskytlo 10 miliónov EUR na
podporu výskumu. Dňa 16. marca 2020 EK ponúkla 80 miliónov EUR firme CureVac z nemeckého
Tubingenu – vývojovému inovátorovi a výrobcovi vakcíny proti koronavírusu v Európe.
Do 31. marca EK schválila viaceré schémy v hodnote niekoľkých stoviek miliárd EUR na pomoc
ekonomikám členských štátov čeliť dôsledkom pandémie – prijala na tento účel 18 rozhodnutí a
schválila 27 vnútroštátnych opatrení. Začiatkom apríla 2020 aktivovala nástroj núdzovej podpory EÚ
systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a pomoci v boji proti pandémii. Rada EÚ schválila
2,7 miliardy EUR na podporu tam, kde je najviac potrebná.
V polovici apríla 2020 EK a Európska rada predložili spoločný európsky plán na postupné rušenie
opatrení na zamedzenie nákazy a vydali zásady a odporúčania pre členské štáty v tomto procese.
Predložili tiež spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy,
prijatých v dôsledku vypuknutia nákazy koronavírusom. Uvádzajú sa v ňom zásady a odporúčania, ktoré
by členské štáty mali vziať do úvahy pri plánovaní zrušenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy.

4

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_sk
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Vďaka konzulárnej operácii EÚ sa umožnil do 17. apríla 2020 návrat viac ako pol milióna občanov,
ktorých cestovné obmedzenia zastihli po celom svete. Keď nákaza vypukla cca 600 000 občanov
nahlásilo, že uviazli mimo EÚ, najmú v ázijsko-tichomorskom regióne a na americkom kontinente.
EK prijala 28. apríla balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom pomôcť pri uľahčovaní poskytovania
bankových úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Cieľom bolo zabezpečiť, aby banky naďalej
požičiavali peniaze na podporu hospodárstva a pomáhali pri zmierňovaní hospodárskeho vplyvu
koronavírusu. EK v apríli schválila aj 127 opatrení štátnej pomoci na podporu podnikov a ochranu
živobytia občanov EÚ počas pandémie v záujme rýchleho uzdravenia sa hospodárstva po kríze.
Dňa 4. mája 2020 sa začal celosvetový darcovský maratón na všeobecný prístup k vakcínam.
Začiatkom mája EK zaregistrovala 7,4 miliardy EUR od darcov z celého sveta počas globálnej reakcie na
koronavírus. Cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na zabezpečenie spoločného vývoja a
všeobecného nasadenia diagnostických testov a vakcín proti koronavírusu.
V oblasti reakcie EK na pandémiu koronavírusu sú:
▪

Verejné zdravie;

▪

Cestovanie a doprava;

▪

Výskum a inovácie;

▪

Boj proti dezinformáciám;

▪

Pracovné miesta a solidarita;

▪

Krízové riadenie a solidarita;

▪

Digitálne technológie;

▪

Núdzová podpora.

V súvislosti s obsahovým zameraním NP SRI je potrebné spomenúť opatrenia EK v oblasti Pracovné
miesta a solidarita. V tejto oblasti EK:
▪

komplexne hospodársky reagovala na vypuknutú pandémiu,

▪

uplatnila úplnú flexibilitu fiškálnych pravidiel EÚ,

▪

zrevidovala svoje pravidlá štátnej pomoci,

▪

zaviedla investičnú iniciatívu vo výške 37 miliárd EUR na zabezpečenie likvidity pre malé podniky a
sektor zdravotnej starostlivosti,
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▪

navrhla opatrenia na mobilizáciu každého jedného eura z rozpočtu EÚ na ochranu životov a
živobytia,

▪

spustila iniciatívu na podporu zmiernenia rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii na pomoc
zachovania pracovných miest,

▪

navrhla presmerovať všetky dostupné štrukturálne fondy na opatrenia súvisiace s reakciou na
koronavírus,

▪

určila podporu pre poľnohospodárov, rybárov a najodkázanejšie osoby v rámci iniciatívy EÚ
„Solidaritou za zdravie“.

Opatrenia európskych krajín na zmiernenie dopadov pandémie COVID 19 a stimuláciu hospodárstva
členských štátov EÚ sú podrobnejšie uvedené v časti 1.3. tejto priebežnej správy.

1.1.2 Národný rozmer
Významné spoločenské zmeny sa v SR uskutočnili po voľbách, ktoré sa konali 29. februára 2020. Nová
vláda SR v súlade s článkom 113 Ústavy Slovenskej republiky predložila svoj vládny program Národnej
rade Slovenskej republiky a občanom – Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.
Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej len „PVV“) prezentuje plánovaný prístup vlády k zabezpečeniu
zásadných zmien súvisiacich s potrebou značných zdrojov na likvidáciu investičného deficitu. Jej cieľom
je dosiahnutie úrovne vyspelých západoeurópskych krajín, a to prostredníctvom úrovne výroby a
služieb s ich podstatne vyššou pridanou hodnotou. Prostriedkom na dosiahnutie tohto ambiciózneho
cieľa je smerovanie k strategickému plánovaniu a projektovému riadeniu, ktorému je v PVV venovaná
samostatná kapitola pod názvom Tvorba strategickej vízie, ktorej jadro tvorí pripravovaný Národný
strategický plán.
Analýza reflexie sektorov hospodárstva SR v PVV je vypracovaná v priamej nadväznosti na aktivity a
vízie jednotlivých sektorových rád pôsobiacich v rámci realizácie projektu SRI. Sektorové rady v
predchádzajúcich realizačných obdobiach projektu, v nadväznosti na inovačné zmeny v sektoroch
hospodárstva SR, vytvárali významné dokumenty - sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Na
základe vízií a odborných poznatkov expertov sektorových rád sú v nich naformulované predpoklady
na zabezpečenie trvale udržateľného a konkurencieschopného slovenského hospodárstva. Spočívajú v
návrhoch strategických opatrení, ktoré predpokladajú excelentnú prípravu kvalifikovaných pracovných
síl s odbornými zručnosťami, odbornými vedomosťami a spôsobilosťami podľa požiadaviek a potrieb
zamestnávateľov všetkých typov – veľkých, ako aj stredných a malých podnikateľov.
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Spätná väzba aktuálneho stavu jednotlivých sektorov hospodárstva SR na plnenie cieľov vyjadrených
v PVV je spracovaná v časti 1.2.2 tejto priebežnej správy.
Nová vláda SR na základe podnetov od zamestnávateľských a podnikateľských zväzov veľmi skoro
prijala opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie. Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na
rokovanie vlády SR dňa 18. 3. 2020 Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so
šírením vírusu COVID 195. Vláda SR a ústredný krízový štáb SR prijali také opatrenia, ktoré možno
považovať za adresné a rýchle aj v kontexte prijímania obdobných opatrení v okolitých členských
štátoch. Zároveň však bolo konštatované, že napriek ich nutnosti a priority chrániť zdravie obyvateľstva
spôsobujú tieto opatrenia negatívne dopady na ekonomiku – nastával strmý pokles dopytu, ohrozená
bola likvidita a prežitie podnikov a zamestnancov.
Pripravené opatrenia boli určené na urýchlenú podporu finančnej kondície, likvidity, zabránenie
kolapsu podnikateľského prostredia. Predložené bolo 31 opatrení v rámci nasledujúcich štyroch
okruhov:
▪

bezodkladne realizovateľné opatrenia;

▪

opatrenia vyžadujúce si legislatívnu úpravu;

▪

opatrenia zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky;

▪

opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast.

Do oblasti bezodkladne realizovateľných opatrení bolo zaradených spolu 17, medzi nimi napr.
poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre podniky – na preklenutie obdobia núdzového
stavu s prihliadnutím na zraniteľnosť mikro, malých a stredných podnikov, odklad povinnosti podať
riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby a ďalšie ústretové opatrenia voči daňovníkom,
odklad úhrad povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za tri mesiace pre právnické osoby
a samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“), rokovania s bankovým a finančným sektorom
o možnostiach odkladu splátok úverov, hypotekárnych úverov a leasingov pre fyzické aj právnické
osoby, rokovania s EÚ o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov
krízy a sanáciu ekonomiky.

5

ÚRAD VLÁDY SR. Informácia o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu
COVID-19 UV-6136/2020
z 18. 3. 2020 [online]. 2020.[cit. 2020-05-19]. Dostupné na internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24596/1
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Medzi opatrenia vyžadujúce legislatívnu úpravu patrili napr. návrhy na zmenu v podmienkach čerpania
ošetrovania

členov

rodiny,

zavedenie

nového

inštitútu

„Karanténna

práceneschopnosť“,

zjednodušenie podmienok poskytovania príspevku na udržanie pracovného miesta a jeho
poskytovanie aj pre malé a stredné podniky a SZČO.
K opatreniam zameraným na prevenciu a systém postupov pre podniky možno zaradiť napr.
koordináciu a zabezpečenie dodávok energií, minimálnej dopravnej obslužnosti, celoplošného
zásobovania potravinami, zavedenie urýchleného testovania zamestnancov na COVID v podnikoch so
strategickým významom pre chod a zásobovanie štátu, odpustenie plnenia rôznych oznamovacích a
reportingových povinností, najmä výkazov k štatistikám nezamestnanosti.
Opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast boli prijaté dve – úprava možnosti odpisu daňovej
straty po vzore iných štátov a podpora investovania v súkromnom sektore na základe zrýchleného
daňového odpisovania.
Na rokovanie vlády SR dňa 18.5.2020 predložil podpredseda vlády a minister financií dva dôležité
dokumenty, a to:
▪

Národný program reforiem Slovenskej republiky 20206,

▪

Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 20237.

Obidva materiály boli na rokovaní schválené uzneseniami vlády SR č. UV-298/2020 a UV-297/2020.
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 (ďalej len „NPR“) je spätnou väzbou na
odporúčania, ktoré Rada EÚ predložila Slovenskej republike. Typickým prvkom smerovania opatrení
NPR sú sektorové stratégie a komplexný prístup pri určovaní priorít, čo korešponduje s Programovým
vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024. Prílohou NPR je akčný plán s najdôležitejšími opatreniami,
termínmi ich plnenia a vecnou zodpovednosťou.
Vláda SR zaviedla viaceré opatrenia na tlmenie negatívnych dopadov na zamestnanosť a podporu
pracovných miest, o čom sa podrobnejšie zmieňuje časť 1.3 tejto správy pod názvom Ekonomické
6

ÚRAD VLÁDY SR. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 UV-10399/2020 z 18. 5. 2020 [online].
2020.[cit. 2020-05-21]. Dostupné na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24864/1
7

ÚRAD VLÁDY SR. Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023 UV-10395/2020 z 18. 5. 2020
[online]. 2020.[cit. 2020-05-21]. Dostupné na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1059
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opatrenia európskych krajín a Európskej komisie na zmiernenie dopadov pandémie COVID 19 a
stimuláciu hospodárstva.
Najväčšími výzvami pre Slovensko zostávajú vzdelávanie, trh práce a alokačná efektívnosť8. V
dokumente sa konštatuje, že “Slovensko nemá ľudský kapitál dostatočne pripravený na zvládnutie
požiadaviek ekonomiky 21. storočia”. V porovnaní s inými krajinami sú zručnosti a vedomosti mladých
nízke a dlhodobo klesajú. Rastie podiel študentov študujúcich na vysokých školách v zahraničí, s čím
súvisí únik mozgov, ktorý je jeden z najvyšších v EÚ. Podiel ľudí a pracovných miest ohrozených alebo
ovplyvnených automatizáciou je najvyšší v rámci krajín OECD. Medzi najnižšie v EÚ patrí podiel osôb,
ktoré sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.
Poukazuje sa na nízku domácu zamestnanosť k počtu obyvateľov v aktívnom veku. Spôsobuje ju
skutočnosť, že príliš veľa Slovákov pracuje v zahraničí a naopak, počet cudzincov pracujúcich na
Slovensku je nízky a nestačí na kompenzáciu tohto výpadku. Ako výzvy pre Slovensko sa uvádzajú
vysoké regulačné bariéry pre podnikateľov, nízka mobilita pracovnej sily, neefektívny verejný sektor,
nízka vymožiteľnosť vlastníckych práv, rozdrobenosť samospráv, vlastníctva pôdy a nízka efektivita
sektora služieb.
V časti dokumentu pod názvom „Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce“ sa uvádzajú opatrenia v
oblasti stredoškolského vzdelávania, ktoré sa sústreďujú na zosúladenie ponuky a dopytu na trhu
práce. Upozorňuje sa na nové kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných
škôl, ktoré odrážajú uplatnenie absolventov stredných škôl (zamestnanosť v sektore) a podporu škôl
zapojených do duálneho vzdelávania. Počet participujúcich zamestnávateľov sa v roku 2018 oproti
roku 2017 zvýšil o tretinu. Konštatuje sa, že v roku 2019 počet žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní
stúpol medziročne o 49 % na 5 806.
V oblasti vysokého školstva sa nastavujú systémové zmeny, ktoré sú nevyhnutné na zvyšovanie jeho
kvality. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „SAA VŠ“) v októbri 2019
predstavila návrh akreditačných štandardov. Ich princíp spočíva v nastavení požiadaviek na vnútorné
systémy kvality a vytváranie študijných programov, za čo zodpovedajú jednotlivé vysoké školy. Tie majú
prevziať zodpovednosť za výsledky, ktoré vo vzdelávaní dosiahnu ich študenti, ako aj za zodpovedajúcu

8

Alokačná efektívnosť popisuje ako efektívne vieme alokovať existujúcu pracovnú silu a kapitál pre
maximalizáciu produkcie. Spolu s tzv. technickou efektívnosťou sú súčasťou celkovej produktivity faktorov.
Alokačná efektívnosť závisí najmä od kvality verejnej správy a podnikateľského prostredia, teda napr. od
regulačného rámca, mobility a flexibility na trhu práce, miery korupcie, vlády zákona a všeobecne od efektívnej
verejnej správy.
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spoluprácu so zamestnávateľmi. Revízia sústavy študijných odborov zredukovala viac ako 370
študijných odborov na 48. Spustil sa prieskum, ktorý zisťuje pripravenosť absolventov pre trh práce.
NPR akceptuje zvyšovanie zručností na trhu práce podporou systémom opatrení, ktoré zlepšia
adaptabilitu na zmeny na trhu práce. Uvádza sa, že od apríla 2019 sa spustil národný projekt
„Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ na zlepšenie predvídania potrieb v
oblasti zručností a zamestnaní, zvýšenie kvality a kapacity verejných služieb zamestnanosti na
dosiahnutie lepšieho súladu ponuky a dopytu na trhu práce. Uvádza sa tiež informácia o pôsobnosti
sektorových rád pod koordináciou MPSVR SR a príprave Sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
do roku 2030. Pripojená je aj informácia o webovej informačnej platforme v rámci projektu Prognózy
vývoja na trhu práce v SR II a o sledovaní uplatňovania sa absolventov na trhu práce podľa odborov
vzdelania a vykonávaného zamestnania, zriadenie nového webového sídla na podporu informovaného
rozhodovania

sa

jednotlivcov

pre

oblasť

zvyšovania

zručností

(www.trendyprace.sk

www.uplatnenie.sk).
V prílohe č. 2 Národného programu reforiem SR 2020 sa v termíne do 31.12.2020 pre MŠVVaŠ SR
ukladá úloha v oblasti Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce nasledovne:
“Do legislatívneho procesu bude predložený návrh upravujúci súčasný systém predkladania a
schvaľovania experimentálneho overovania odborov vzdelávania tak, aby boli reflektované potreby
trhu práce a spoločnosti. Pokračuje sa v projektoch výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou“ s alokáciou 30 mil. eur s dôrazom na praktické vzdelávanie. V oblasti vysokého školstva sa
zverejnia výstupy dotazníkového zberu mapujúce uplatnenie absolventov pre zvýšenie
informovanosti študentov, škôl a tvorcov politík. Pokračuje sa v podpore tvorby profesijných
bakalárskych programov prostredníctvom výzvy.”
Ako už bolo uvedené vyššie podpredseda vlády SR a minister financií predložil na rokovanie vlády SR
dňa 18. 5. 2020 aj Program stability SR na roky 2020-2023, ktorý bol vládou schválený.
Tento dokument vlády SR bol zaradený na rokovanie ôsmej schôdze NR SR konanej dňa 3.6.2020.
Výsledok hlasovania – návrh prešiel, keď z prítomných 143 poslancov zaň hlasovalo 94 poslancov.
Program stability SR na roky 2020-2023 je označovaný ako hlavný strednodobý rozpočtový dokument,
ktorým Slovensko plní svoju povinnosť v zmysle článku 4 nariadenia Rady (EÚ) 473/2013. Jeho
základom je makroekonomická a daňová prognóza Výborov pre makroekonomické a daňové prognózy.
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Základné časti dokumentu tvoria:
▪

Ekonomický výhľad a predpoklady;

▪

Pozícia verejných financií;

▪

Udržateľnosť verejných financií;

▪

Inštitucionálne aspekty verejných financií;

▪

Štrukturálne politiky.

Nastavenie programu vo veľkej miere ovplyvnila globálna pandémia koronavírusu. Priniesla, popri
závažných dôsledkoch na zdravie a životy občanov, negatívne ekonomické dopady, historicky
najvýraznejší pokles slovenskej ekonomiky, riziká vo verejných financiách.
Dokument Ministerstva financií SR predpokladá prepad slovenskej ekonomiky do recesie a pokles HDP
v roku 2020 o 7,2 % a predkrízový výkon ekonomiky sa očakáva až koncom roku 2021.
Životných podmienok občanov sa dotkne najmä pokles zamestnanosti, pretože sa očakáva, že na trhu
práce zanikne cca 88 tis. pracovných miest, najmä v sektoroch služieb – turizmus, stravovacie služby,
maloobchod, doprava, a tiež v priemysle a stavebníctve, a to napriek chystaným opatreniam vlády SR
na udržanie zamestnanosti. Nepredpokladá sa ani udržanie tempa rastu priemernej nominálnej mzdy.
Z aktivít vlády SR možno vyzdvihnúť najmä:
V oblasti vzdelávania
▪

zosúlaďovanie vzdelávania a trhu práce na stredných odborných školách,

▪

prípravu profesijne orientovaných bakalárskych programov vo VŠ vzdelávaní,

▪

schválenie a postupnú implementáciu akreditačných štandardov,

▪

implementáciu systému overovania zručností

nadobudnutých mimo formálneho systému

vzdelávania.
V oblasti trhu práce
▪

opatrenia na podporu pracovných miest počas pandémie,

▪

úpravu podmienok čerpania sociálnych transferov na podporu disponibilného príjmu domácností
a zabezpečenie starostlivosti o deti,

▪

pravidelnejšie vyhodnocovanie nástrojov aktívnych politík,
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▪

testovanie možností sofistikovanej profilácie klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v
záujme zamedzenia upadávania do dlhodobej nezamestnanosti,

▪

sflexibilnenie rodičovskej podpory na podporu návratu matiek na trh práce.

V čase pandémie sa rozvíjala veľmi intenzívna legislatívna činnosť - na jednotlivých ministerstvách a
ústredných orgánoch štátnej správy, vo vláde SR a NR SR. Od ustanovujúcej, prvej schôdze NR SR 20.
3. 2020 sa uskutočnilo do času predkladania tejto priebežnej správy osem schôdzí najvyššieho
zákonodarného zboru. Poslanci NR SR rozhodovali o početných vládnych návrhoch k opatreniam vo
významných oblastiach života spoločnosti, pomoci občanom, ako aj malým a stredným podnikom,
samostatne zárobkovo činným osobám, ale tiež k riešeniu dôležitých problémov fungovania veľkých
podnikov v čase krízy.
NR SR napr. na svojom rokovaní dňa 22.4.2020 schválila, okrem iných dokumentov, osem návrhov
zákonov predložených vládou SR. Išlo o návrhy zákonov z nasledovných oblastí:
finančná - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 v znení neskorších predpisov,
sociálna - Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
justícia - Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
doprava – Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19,
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vzdelávanie – Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony,
pôdohospodárstvo - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Správe o stave republiky prednesenej na ôsmej schôdzi NR SR dňa
5.6.2020 sa, okrem iného, zmienila o zraniteľnosti našej ekonomiky, na čo poukázala aj hodnotiaca
správa EK, zverejnená pár dní pred vypuknutím pandémie. Svedčia o tom vyjadrenia, že naše
hospodárstvo sa svojou výkonnosťou prestáva približovať k európskemu priemeru a od roku 2012
prakticky len stagnuje. Ako uviedla, EK skonštatovala, že SR nevyužila dobré časy ekonomického rastu
a zaostáva v kľúčových oblastiach pre budúcu prosperitu – v kvalite verejnej správy, v kvalite
verejných služieb, vo vzdelávaní i v digitalizácii.
Prezidentka odporučila, aby sa v čase rozhodovania o podpore konkrétnych odvetví vybral koncept,
ktorý nebude prehlbovať monokultúrnosť nášho priemyslu.
Ocenila, že výraznejšiu pomoc môže SR očakávať od Európskej únie, ktorá prichádza s iniciatívou vo
forme únijného programu Fond pre budúce generácie, ktorý má alokovať pre SR dodatočné miliardy
EUR, najmä vo forme grantov na reformy a investície. Výška zdrojov má byť nebývalá, rýchla
a s menšími administratívnymi obmedzeniami a podmienkami ako doteraz.

1.2 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 ambiciózny plán na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu
1.2.1 Národný strategický plán zabezpečujúci inovatívny prístup k strategickému plánovaniu,
národnému strategickému rámcu a uplatňovaniu základných pravidiel projektového
riadenia strategických projektov
PVV v samostatnej časti nazvanej Tvorba strategickej vízie predkladá zámer vlády SR a tiež postupnosť
krokov na vypracovanie národného strategického rámca a základov pravidiel projektového riadenia
strategických projektov. Pripravovaný Národný strategický plán nemá byť ohraničený len volebným
obdobím súčasnej vlády. Jeho východiská, ciele a postupy bude definovať uznesenie vlády SR. Očakáva
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sa harmonogram krokov na zlepšenie životných podmienok obyvateľov a udržateľnosť rozvoja krajiny,
pričom sa počíta s tým, že vláda bude tiež kontrolovať plnenie tohto harmonogramu.
Národný strategický plán je predovšetkým plánovanie a podpora vyspelého priemyslu na báze
automatizácie, vysokej produktivity práce, finálnej montáži, digitálnej ekonomike, inováciách, nových
technológiách, výskume a vývoji. Zároveň sa zdôrazňuje využitie potenciálu celej krajiny, jej regiónov,
miest a obcí v záujme trvalo udržateľného regionálneho rozvoja.
Vyzdvihnúť treba aj ten zámer vlády SR, v ktorom nastaví štruktúru a procesy reforiem, a to z hľadiska
inštitucionálneho vybavenia a vzdelávania zameraného na odbornosť. Preferovať sa bude zapojenie
súkromného sektora cez profesijné inštitúcie s účasťou štátu pred čisto štátnymi inštitúciami. To nie je
možné bez modelov financovania a zdrojov potrebných na realizáciu štrukturálnych zmien.
V súvislosti s realizáciou opatrení Národného strategického plánu sa počíta s účinným legislatívnym
prostredím v súlade s európskou legislatívou, ako aj kontrolným prostredím zameraným na odbornosť.
Na účely tvorby legislatívy a účely strategického plánovania považuje vláda za dôležitú spätnú väzbu a
expertízy uplatňovania právnych predpisov v praxi.
Realizačný tím SRI sa pozorne zaoberá zámermi vlády SR na zabezpečenie strategického rozvoja
slovenského hospodárstva v nasledujúcom období. V kontexte vládou SR pripravovaných zmien
a prístupov k riešeniu naliehavých spoločenských výziev predkladá v nasledujúcej časti Priebežnej
správy č. 6 analýzu reflexie sektorov hospodárstva v PVV. Analýza je založená na výsledkoch doterajšej
aktívnej a zodpovednej činnosti sektorových rád zapojených do celospoločenského úsilia
o zabezpečenie adekvátne kvalifikovaných ľudských zdrojov pre slovenský trh práce, v ktorom sa stále
výraznejšie

uplatňujú

moderné

technológie

a inovačné

procesy

v záujme

udržania

konkurencieschopnosti SR v európskom aj celosvetovom priestore.

1.2.2 Analýza reflexie sektorov hospodárstva SR v Programovom vyhlásení vlády SR z
hľadiska rozvoja ľudských zdrojov a súvisiacich inovačných procesov
Rok 2020 priniesol Slovenskej republike novú vládu, ktorá predstavila svoj program na fungovanie štátu
v období rokov 2020–2024. Napriek mimoriadne náročnej situácii pri nástupe vlády SR boli
predstavené činnosti, ktorými plánuje zabezpečiť rozvoj slovenskej spoločnosti. PVV sústreďuje
pozornosť na zákonnú rovnosť bez korupcie, poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti,
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poskytovanie kvalitného vzdelania a ďalšie výzvy pre slovenské hospodárstvo. Každý sektor národného
hospodárstva zastrešuje rovnako dôležitú časť na spoločnom efektívnom fungovaní krajiny, preto sa
niektoré opatrenia v rámci sektorov prelínajú. Nevyhnutnou súčasťou zavedenia zmien a inovácií sú
ľudské zdroje. Vláda SR chce zaviesť opatrenia vedúce k ochrane pracovných miest, k pomoci
živnostníkom či zamestnávateľom, aj vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou COVID 19 a následky
z nej plynúce. PVV vo svojom znení zahŕňa mnoho parciálnych i systémových zmien v rámci rozvoja
ľudských zdrojov, ktoré nachádzajú spoločnú platformu na riešenie úloh národného projektu SRI,
najmä v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov vypracovaných expertmi z praxe, ktorí sú
členmi sektorových rád.
Efektívny a moderný verejný sektor
V rámci sektora verejnej správy, PVV pripomína potrebu posilnenia nezávislej a transparentnej štátnej
správy a zostavenie odborných kontrolných inštitúcií s príslušnými kompetenciami. V pláne je zriadiť
centrálny orgán ľudských zdrojov, ktorý by monitoroval krátkodobé aj dlhodobé potreby ľudských
zdrojov v štátnej správe a ich štruktúru. Zavedie transparentný výberový proces tak, aby štátne podniky
viedli osoby s najvhodnejšími odbornými predpokladmi s uplatnením prvkov verejnej kontroly.
Realizačný tím SRI zodpovedne pristupuje k zostaveniu a realizácii takého kompetenčného modelu,
ktorý bude odrazom aktuálnych aj perspektívnych požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú
pracovnú silu (jej kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti). Tieto sa premietnu
do požiadaviek na adekvátne, nevyhnutné zmeny súčasného slovenského vzdelávacieho systému.
Sektorová rada pre verejné služby a správu sa už začala zaoberať otázkou zmeny kompetenčných
modelov, ktorej riešenie je zapracované v premisách č.1 a č.2 Sektorovej stratégie rozvoja ľudských
zdrojov. Premisa č.3 obsahuje zameranie na zmenu spôsobu odmeňovania, kde vláda posilní
strategické aspekty riadenia, odmeňovania, koordinovania výberu, plánovania počtu pracovníkov a
iné. Posilnením nezávislosti postavenia Úradu pre verejné obstarávanie sa vytvoria podmienky na
opatrenia na zlepšenie kontroly, ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálneho a sociálneho
vplyvu na verejné obstarávanie, s funkčným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle
zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“, s cieľom včas odhaliť konflikt záujmov a s rozšírenou
povinnosťou na štátne firmy a ich dcérske spoločnosti. Sektorová rada sa v premise č.1 venuje, rovnako
ako aj vláda SR, potrebe väčšej otvorenosti samospráv povinným zverejňovaním podkladov, prepojení
registrov, či povinnosti zverejniť majetkové pomery starostov, primátorov a predsedov samosprávnych
krajov s dôrazom na etiku verejných funkcionárov.
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V zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bude vláda SR pokračovať v presadzovaní
elektronizácie a automatizácie na dosiahnutie cieľov e-governmentu vybranej agendy. Vplyvom
spoločenských a technologických zmien sa zvyšuje potreba adekvátneho vzdelávania, kde vláda SR
vytvorí priestor na intenzívnejšie zapojenie sa poskytovateľov do rozšírenia ponuky konceptu
celoživotného vzdelávania, ktorého systém je nedostatočný a je potrebné ho nanovo definovať.
Výzvy na skvalitnenie systému vzdelávania sa prelínajú všetkými sektormi národného hospodárstva.
PVV ho vníma ako jeden z pilierov a budúcich výziev prosperity Slovenska. Vláda SR uvádza množstvo
návrhov na zmeny plynúce aj z pohľadu potrieb praxe a presunu informácií k školám a školským
zariadeniam, ktoré rieši aj Sektorová rada pre vzdelávanie, východu a šport v rámci stratégie rozvoja
ľudských zdrojov na všetkých úrovniach vzdelávania. Vláda SR kladie dôraz na modernizáciu riadenia
škôl, na vytvorenie funkčnej platformy na komunikáciu a spoluprácu vo vzdelávaní, na adekvátne
odmeňovanie a motiváciu pedagogických a odborných zamestnancov, na transparentné a jednotné
financovanie. Vláda SR hodlá prijať opatrenia na čo najefektívnejšie využívanie eurofondov, integráciu
poznatkov vedy, výskumu a inovácií do obsahu vzdelávania. Vláda SR plánuje podporiť medzinárodnú
spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania, projekty vedúce k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní,
kvalitu odborného zázemia a definovanie národnostného školstva v rámci legislatívy SR, vytvorenie
legislatívneho systému na minimalizáciu záškoláctva a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní.
Vláda SR má v pláne vytvárať dostatok príležitostí na integráciu detí a mládeže so zdravotným
znevýhodnením a zdravými, posilniť odborné zázemie s ohľadom na materinský jazyk. Plánuje podporiť
pedagogických zamestnancov a školy vo využívaní digitálnych technológií v procese výučby, eliminovať
nekvalitné študijné odbory, zvýšiť konkurencieschopnosť univerzít. Sektorová rada sa pri svojej činnosti
snaží monitorovať nedostatky a pružne reagovať návrhmi a odporúčaniami na potrebné zmeny.
Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu je považovaný ako jeden z mobilizátorov hospodárskeho
a kreatívneho potenciálu generovania inovácií prospievajúcich k progresu krajiny. Aj Sektorová rada
pre kultúru a vydavateľstvo sa v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov prikláňa k definícii, ktorá sa
prelína s tézami PVV v jednotlivých úlohách a cieľoch. Vláda SR vytvorí nástroje na spoluprácu rezortu
kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou, podporí fungovanie národných kultúrnych inštitúcií
s adekvátnym personálnym zázemím, na čo poukazuje aj premisa sektorovej rady. Do popredia sa
dostáva potreba transparentných procesov výberu riadiacich pracovníkov, vznik kreatívnych centier,
viaczdrojové financovanie, či sponzoring kultúry, čo identifikovala aj Sektorová rada v rámci trendov
a zmien ovplyvňujúcich sektor. Vláda SR sa bude sústreďovať aj na podporu popularizácie kultúrneho
dedičstva a aktivít na školách, zvýšenie potenciálu online prezentácií a digitalizácie. Vláda SR plánuje
zintenzívniť spoluprácu s MŠVVaŠ SR, SAV a akademickým sektorom vytvorením stáleho výboru
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v rámci Rady vlády SR pre kultúru, posilniť neformálne vzdelávanie, vytvorí legislatívne podmienky na
angažovanie súkromného sektora, vytvorí podmienky na zriadenie tzv. Múzea 20. storočia
s edukatívnym významom. Sektorová rada svojou premisou a sektorovými zámermi korešponduje so
záväzkom vlády SR na prepojenie kultúry a školstva. PVV zdôrazňuje aj potenciál audiovizuálneho
priemyslu v rámci zvyšovania záujmu mladých ľudí s predpokladmi na zvýšenie digitálnej gramotnosti.
Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb má aj v rámci PVV významné miesto a dôležitosť, ktorá mu
právom prináleží. Je zhrnutá v kapitolách o zlepšení starostlivosti o zdravie obyvateľstva, ochrane
pracovných miest a zabezpečení sociálnych istôt. Vláda SR si je vedomá, že súčasťou problémov je
nesprávny manažment pacienta a z toho plynúca nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti, preto bude
klásť dôraz na naplnenie bodov z PVV v troch kategóriách: pacient, zdravotnícky pracovník a systém.
Najväčšou výzvou však zostáva nedostatok zdravotníckeho personálu. Sektorová rada pre
zdravotníctvo a sociálne služby vyššie uvedené spoločenské požiadavky zadefinovala v potrebe
zabezpečenia kvalifikovaných personálnych kapacít v zdravotníctve, ako aj v potrebe rozvoja koncepcie
a smerovania verejného zdravotníctva. Vyjadrila to aj v sektorových zámeroch a premisách
zameraných na zvýšenie počtu zdravotníckych pracovníkov/špecialistov v praxi, efektívnejšie
využívanie existujúcich ľudských zdrojov v zdravotníctve, ďalšie vzdelávanie lekárov v špecializačných
odboroch so zameraním na špecifické oblasti verejného zdravotníctva, ako aj na zadefinovanie nových
zamestnaní verejných zdravotníkov so špecializáciami.
Vláda SR pripraví tento sektor na poskytovanie starostlivosti v nadväznosti na moderné štandardy,
technológiu, vrátane rozvoja e-zdravia. Vytvorí nástroje informovanosti občanov na podporu
prevencie a motivácie k zdravému životnému štýlu. V Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov sú
inovačné zmeny v rámci sektora ukotvené v premise č.2, v ktorej experti Sektorovej rady identifikovali
nové zamestnania a aktivity na zlepšenie zručnosti a pripravenosti lekárov. Vláda SR zavedie aj
vzdelávanie v oblasti komunikácie a manažérskych schopností na lekárskych a farmaceutických
fakultách, na čo poukazuje premisa č.1 v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov, pripraví novú
legislatívu o dlhodobej starostlivosti, podporí starostlivosť prostredníctvom Agentúr domácej
ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov. Významnú pozornosť venuje v stratégii
problematike ošetrovateľských služieb v priebehu života podľa potrieb jednotlivcov.
PVV obsahuje aj dôležité body v oblasti vzdelávania v rámci zvýšenia právomoci zdravotných sestier,
aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, zavedenia špeciálnych vzdelávacích programov pre osoby
zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, rýchleho uznania vzdelania a
špecializácií práce z krajín EÚ. Predpokladá sa zavedenie povinného predmet paliatívna starostlivosť
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v odbore paliatívna medicína a posilní kompetencie farmaceutov v lekárňach. Vláda SR navrhne, aby
súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt boli dobrovoľné výberové konania voľných
pracovných miest v tomto sektore a zriadi nadrezortný orgán spravujúci oblasť duševného zdravia.
Novým zákonom sa upraví systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti s prihliadnutím na
komunitný princíp. V rámci zdravotných technológií vláda SR plánuje zriadiť nezávislú HTA agentúru
(health technology assesment/hodnotenie zdravotníckych technológií), ktorá bude pracovať
v štandarde EU net HTA a vyhodnocovať trendy vývoja nových technológií, liekov a ich registráciu na
trhu.
Zodpovedná ochrana životného prostredia
Jedným z predpokladov udržateľnosti rozvoja hospodárstva štátu je kvalita a ochrana životného
prostredia. Vláda sa v PVV zaväzuje vynaložiť úsilie na ochranu a zlepšovanie životného prostredia.
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie v stratégii rozvoja ľudských zdrojov už rieši
otázku dodržiavania záväzku voči Parížskej klimatickej dohode. Kvalita života, využívanie prírodných
zdrojov, spracovanie odpadu či obehová politika sú stále častejšie témy diskusií na medzinárodnej
úrovni. Víziu smerovania environmentálnej politiky chce vláda SR realizovať opatreniami Stratégie
environmentálnej politiky SR do roku 2030. Podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do
2000 obyvateľov s plánom obsiahnuť aspoň 50 % do roku 2030, čím sa zvýši aj dopyt po kvalifikovanej
pracovnej sile. Táto výzva rezonuje aj v smerovaní sektorovej rady, ktorá sa vo svojej stratégii rozvoja
ľudských zdrojov zameriava na skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu v odboroch
vodného a odpadového hospodárstva, predikciu potrieb a identifikáciu kľúčových vedomostí a
zručností. So zámerom vlády SR na zavádzanie technológií nevyhnutných na informatizáciu sektora,
zber a dostupnosť online dát, ako aj pri potrebe integrácie environmentálnych princípov korešponduje
aj premisa sektorovej stratégie „Medzinárodná a medzisektorová spolupráca a koordinácia medzi
jednotlivými odvetviami životného prostredia“.
PVV kladie dôraz aj na posilnenie kvality lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu
s aplikáciou

zásadných

zmien.

Vláda

SR

plánuje

pomocou

nástrojov

prírode

blízkeho

obhospodarovania lesov stabilizáciu zmien zapríčinených klimatickými a spoločenskými vplyvmi.
Problematikou zvyšovania záujmu o lesy sa zaoberá aj Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel v premise č.1, kde je definovaných 16 strategických opatrení v rámci
stratégie rozvoja ľudských zdrojov, hlavne celoživotné vzdelávanie pracovníkov lesnej výroby s
navýšenými vedomosťami o funkciách lesa a jeho službách. Medzi kľúčové aktivity patrí vypracovanie
jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody a zákona o štátnych lesných podnikoch. Vznikom
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štátneho lesného ekofondu sa pripravia rámce na vznik pilotných trhov s vybranými ekosystémovými
službami lesov, na čo reaguje aj „sektorová stratégia zvyšovania kompetencií lesníckeho personálu
v rámci rozvoja celoživotného vzdelávania a intenzívnej prípravy žiakov spolu so zavádzaním
moderných technológií pre lepšiu správu lesov“. Podporia sa domáci spracovatelia dreva, posilní sa
lesný výskum a prenos poznatkov a inovácií do praxe, oživí sa učňovské lesnícke školstvo, ktoré ma
produkovať vysokokvalifikovanú robotnícku pracovnú silu. Rozvoju agrolesníctva a vidieckej krajiny sa
venuje stratégia rozvoja ľudských zdrojov v premise č.2, ktorá zdôrazňuje potrebu zapracovania prvkov
agrolesníctva do študijných a učebných programov.
Rozvoj celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu nezastáva popredné miesto v ekonomike,
ale je potrebný na rozvoj národného hospodárstva ako celku. V posledných rokoch sa tento sektor
zameriava na ekologické prístupy. S nastupujúcim rozvojom sa menia požiadavky na pracovnú silu,
čomu sa venuje aj Sektorová rada celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu v rámci
stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Vláda SR bude podporovať obnoviteľné zdroje, za čo sa v tomto
sektore považuje najmä drevo. Ako veľký prínos ochrany životného prostredia sú vnímané biologicky
rozložiteľné obaly. Vláda SR taktiež zefektívni rozšírenú zodpovednosť a motiváciu výrobcov
na dosiahnutie stability pri uvádzaní environmentálne vhodnejších výrobkov na trh, vytvorí podmienky
na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050, čo si bude vyžadovať investície do
technológií, ľudí a nových vedomostí. Sektorová rada reflektuje na tieto zámery v premise č.2, kde
venuje pozornosť vytváraniu podmienok pre duálne vzdelávanie, zvýšenie kompetencií žiakov
základných škôl, zaradenie výučby zručností 21. storočia na stredných školách a iné.
V súčasnom

hospodárstve

sa

čoraz

výraznejšie

dostáva

do

popredia

chemický

a farmaceutický priemysel, ktorý produkuje širokú škálu produktov. PVV sa prelína so smerovaním
Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu v oblastiach rozšírenia zodpovednosti výrobcov, podpory
obnoviteľných zdrojov energie, zníženie vplyvu používania chemických látok a iné. Vláda SR vytvorí
podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 s cieľom zníženia emisie
skleníkových plynov a adaptácie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Zavedenie takýchto opatrení
má vplyv na dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch, čo si vyžaduje aj skvalitnenie vzdelávacieho
procesu, a ďalšiu podporu duálneho vzdelávania. Sektorová rada sa v rámci stratégie v premisách
venuje aj digitálnej transformácii, automatizácii a robotizácii s cieľom pružne reagovať adekvátnymi
zmenami v príprave kvalifikovanej pracovnej sily. Vláda SR podporí vypracovanie plánu prechodu na
obehové hospodárstvo s opatreniami zastrešujúcimi problematiku odpadov čo korešponduje so
zámermi sektorovej rady na zabezpečenie opatrení súvisiacich s prenosom aktuálnych
environmentálnych poznatkov do vzdelávania.
69

Autonómne poľnohospodárstvo a potravinárstvo
PVV sa v rámci priorít vlády SR v sektore poľnohospodárstva zaujíma o zvýšenie vlastnej potravinovej
sebestačnosti krajiny. Za tým účelom vláda SR plánuje zjednotiť podmienky spoločného trhu EU, plniť
opatrenia identifikované Revíziou výdavkov na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zvýšiť podiel
podporných zdrojov a finančných nástrojov. V rámci efektívneho fungovania má vláda SR v pláne
optimalizáciu a digitalizáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zavedie osobitné konanie na
identifikáciu vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov. Navrhuje vybudovať špecializovanú
pozemkovú štátnu správu, zavedie účinné protikorupčné opatrenia, či transparentné zverejňovanie
informácií. Má záujem o odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb EÚ a ich konvergencie do
roku 2027, zriadi systém riadenia rizík a rizikový fond pre ťažko poistiteľné riziká. Plánuje podporiť
riadenie úradných kontrol potravín, či zjednodušiť podmienky pre predaj z dvora. V rámci rozvoja
ľudských zdrojov plánuje prehodnotiť študijné odbory na stredných a vysokých školách, s väčším
dôrazom na potreby trhu práce, na čo reaguje aj činnosť Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov. Do oblasti ľudských zdrojov smerujú aj plány vlády na vyčlenenie zdrojov aj
na vzdelávanie spotrebiteľov, vzdelávanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov v sektore.
Sektoru potravinárstva sa PVV venuje v samostatnej kapitole s rovnakým dôrazom potravinovej
sebestačnosti, ako je už spomínané v sektore poľnohospodárstva. Vláda SR plánuje presun
prostriedkov z I. a II. piliera na zabezpečenie podpory pre sektory, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi
zamestnanosti a pridanej hodnoty, čoho cieľom je maximalizácia spracovania surovín z domácej
produkcie. Plánuje podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti domáceho potravinárskeho priemyslu
prostredníctvom investícií z európskych a národných zdrojov. V PVV sa spomína aj rozvoj systému
krátkych vertikálnych a dodávateľských reťazcov na regionálnej úrovni, vytvorenie manažérskej
skupiny na transfer vedomostí a technológií k poľnohospodárom a potravinárom. V tejto súvislosti
vyvíja svoje aktivity aj Sektorová rada pre potravinárstvo v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov,
kde sa v jednom z dopadov na ľudské zdroje zaoberá zabezpečením dostatočného množstva pracovnej
sily v potravinárskom priemysle, s čím súvisí aj opatrenie celkovej reformy stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania. S uvedenými opatreniami súvisí aj podpora duálneho vzdelávania
a zlepšenie prenosu výsledkov z vedy a výskumu do praxe, čím sa dôsledne zaoberajú aj členovia
sektorovej rady na svojich rokovaniach.
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Doprava 21. storočia a podpora automobilového priemyslu
Sektor dopravy, logistiky a poštových služieb má svoje čestné miesto v PVV každej vlády. S dôrazom na
dôležitosť tohto sektora sa aktuálne PVV zameriava na modernizáciu dôležitých železničných a
cestných trás s medzinárodným významom v rámci dlhodobého smerovania modernizácie a výstavby.
Cieľom vlády SR je zlepšiť starostlivosť o železničnú a cestnú infraštruktúru, zvýšiť výdavky na údržbu
a rekonštrukciu ciest I. triedy, zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky. Vláda SR plánuje
zrevidovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, ktorý by mal ísť paralelne so stratégiou
rozvoja ľudských zdrojov so zapracovaním plánov modernizácií a zavádzania nových technológií. PVV
SR plánuje zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na ekológiu, dostavbu diaľnic a rýchlostných
ciest s dôrazom na kvalitnú prípravu úsekov, zriaďovanie nízko emisných zón, zlúčenie NDS, a. s.
a Slovenskej správy ciest. Aj Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby sa v rámci stratégie
rozvoja ľudských zdrojov zaoberá, rovnako ako PVV, témami moderných, inovatívnych a efektívnych
systémov v doprave.
Osobitne sa chce vláda SR venovať neuspokojivej situácii v hlavnom meste, kde plánuje vypracovať
metropolitný „masterplan“ na vybudovanie nosného dopravného systému. V železničnej doprave chce
zefektívniť štátne železničné spoločnosti s dôrazom na ich lepšie hospodárenie a včasnú obnovu
vozidlového parku, podporiť centralizované riadenie, zintenzívniť modernizáciu hlavných tratí, čo je
obsiahnuté aj v stratégii činností Sektorovej rady. Vláda SR vynaloží úsilie na podporu nových liniek
kombinovanej nákladnej železničnej dopravy a bude pokračovať v procese získavania strategického
partnera na rozvoj Letiska M. R. Štefánika.
Vláda SR, ako aj sektorová rada sa v dokumentoch výrazne venujú téme bezpilotných prostriedkov.
Vláda SR si uvedomuje hrozby prevádzkovania bezpilotných lietadiel, preto príjme právne,
inštitucionálne a finančné opatrenia. Sektorová rada sa v súvislosti s touto závažnou témou zaoberá v
kontexte vytvárania nových zamestnaní. V centre pozornosti je aj Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky Slovenskej republiky. Vláda SR prispeje k digitalizácií poštových služieb, zváži
vytvorenie centrálneho poštového distribučného hubu krajín V4, má ambíciu vypracovať koncepčný
rámec na rozvoj inteligentnej mobility. V rámci vodnej dopravy sa vláda SR bude snažiť napĺňať ciele
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európskej politiky v oblasti rozvoja vnútrozemských vodných ciest a prístavov, modernizácií vodných
ciest a prístavov.
SR je silne priemyselne orientovaná krajina s dominantným postavením automobilového priemyslu.
Automobilová a strojárenská výroba generuje viac ako 1/3 pracovných miest. PVV v rozmedzí rokov
2020-2024, zachytáva problematiku tohto sektoru okrajovo. Vláda SR však vytvorí strategický
dokument na zhodnotenie kľúčových odvetví hospodárstva s návrhom ich rozvoja, pripraví návrh
legislatívy na testovanie a prevádzku autonómnych vozidiel a vytvorenie modelovej platformy „smart
mobility lab“ na koordináciu, implementáciu a demonštráciu podnikateľských zručností. Vláda SR
zároveň preskúma možnosti obnovy vozového parku obyvateľstva a zlepšenie individuálnej mobility.
Sektorová rada sa v rámci svojej stratégie, ako aj PVV SR, zameriava na automatizáciu, robotizáciu
a digitalizáciu jednotlivých procesov a adaptabilitu pracovnej sily na zmeny. Za kľúčový rozvoj považuje
e-mobilitu, konektivitu – prepojenie vozidiel s aplikáciami a autonómne riadenie. Vláda SR aj v tomto
sektore podporí rozvoj systému duálneho vzdelávania a podnikateľských zručností. Rozšírením
odborov v rámci duálneho vzdelávania sa zaoberá aj Sektorová rada s cieľom zefektívniť tento proces.
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo venuje pozornosť najmä rozvoju ľudských
zdrojov, rozširovaniu odborov v rámci duálneho vzdelávania a ďalším aspektom s cieľom zabezpečenia
dostatku kvalifikovanej pracovnej sily v automobilovom a strojárskom priemysle.
Ďalšie odvetvia priemyslu podliehajúce inováciám
Elektrotechnický sektor sa spomína naprieč celým PVV, čo značí, že prenikol do všetkých odvetví
národného hospodárstva. Sektorová rada pre elektrotechniku v stratégii rozvoja ľudských zdrojov
eviduje trend prieniku elektrotechniky do života ľudí a priemyslu, čím sa zaoberajú aj premisy
sektorovej stratégie. PVV plánuje zlepšiť podmienky pre podnikateľov, čo bude mať vplyv na malé a
stredné podniky v rámci sektora. Ukazovateľom tohto zlepšenia bude postavenie Slovenskej republiky
v hodnoteniach podnikateľského prostredia voči krajinám OECD a EÚ. Vláda SR poukazuje na nutnosť
podpory inovácií ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie. Na tento vplyv
poukazuje aj Sektorová rada dopadmi v rámci stratégie pri transformácii ľudských zdrojov a navrhuje
konkrétne aktivity. Vláda SR vytvorí strategické dokumenty na zhodnotenie úspešnosti a navrhne
budúci rozvoj. Aj v tomto sektore vláda SR podporí duálne vzdelávanie v snahe zlepšiť prepojenie
vzdelávacieho systému s podnikateľským sektorom a skvalitnenie rekvalifikácií, na čo reagovali aj
zamestnávatelia v Sektorovej rade vyslovením záujmu o rýchlejšie napredovanie sektora.
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V sektore energetiky sa PVV prioritne zameriava na dereguláciu cien, rozvoj konkurenčného
prostredia, rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie a dostavbu
jadrovej elektrárne v Mochovciach. Vláda SR plánuje zaviesť viacpilierový systém financovania
výdavkov na podporu obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zníženia koncových cien elektriny,
podporí odborné fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odstráni znevýhodnenie
individuálneho vykurovania. Prioritou vlády SR bude ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia
čo patrí aj medzi prioritné záujmy členov Sektorovej rady pre energetiku definované v jej strategických
zámeroch (premisa č.3). PVV podporí rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva a rozvoj obnoviteľných
zdrojov v zmysle európskych nariadení, čo sa odráža aj v sektorovej stratégii (premisa č.1). Zavedením
uvedených zmien sa predpokladá zvýšený dopyt po odborníkoch aj v súvislosti s budovaním
digitálneho jednotného trhu a zručností.
PVV sa vo svojom znení okrajovo dotýka aj sektora zameraného na ťažbu a úpravu surovín, geológiu.
Vláda SR navrhuje opatrenia, kde prioritou sa stáva ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia
s termínom dohodnutým EK (najneskôr k 31. decembru 2023) a transformácia regiónu Hornej Nitry na
región zameraný na perspektívne oblasti a nízkouhlíkové technológie. Vláda SR príjme stratégiu na
zlepšenie kvality ovzdušia, regulácie činností spôsobujúcich prašnosť a vytvorí kapacity a kompetencie
na riadenie kvality ovzdušia, čo nepriamo vplýva aj na stratégiu v rámci rozvoja ľudských zdrojov,
ktorou sa zaoberá Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu pri svojej činnosti. Vláda SR
sa zaväzuje ukončiť výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku
2023, ktorej zamestnancov plánuje opätovne integrovať na trh práce vzhľadom na to, že ťažobná
činnosť zvyčajne vytvára v priemere štyrikrát viac nepriamych pracovných miest v regióne. V rámci
MŽP SR sa predložia návrhy na vylúčenie hnedého uhlia a lignitu z bilančných zásob energetických
surovín v SR a zrušenie dotácie fosílnych palív. Vláda SR má v pláne aj indexáciu poplatkov za
vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia.
Menšia pozornosť sa v rámci PVV venuje aj sektoru hutníctva, zlievarenstva a kováčstva. Priemysel radí
SR na najvyššie priečky v rámci podielu na tvorbe HDP v Európe, na čo berie ohľad aj vláda SR a zaväzuje
sa udržať jeho konkurencieschopnosť a kľúčové postavenie. Vláda SR kladie dôraz aj na znižovanie
emisií CO2 a environmentálnu zodpovednosť a vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne
hospodárstvo do roku 2050. Problémy tohto sektora sú spôsobené slabým dopytom.
Najvýznamnejšími

odberateľmi

produktov

sektora

sú

strojárstvo,

reprezentované

najmä

automobilovým priemyslom, ďalej stavebníctvo, energetika, baníctvo, ale aj chémia, zdravotníctvo
a iné. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo sa vo svojej stratégii rozvoja ľudských
zdrojov zameriava na zmenu flexibility pracovnej sily v súvislosti s nastolenými zmenami v 21. storočí,
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definuje nutnú zmenu obsahu vzdelávania na stredoškolskej, ale i vysokoškolskej úrovni, identifikovala
nové kvalitatívne aj kvantitatívne požiadavky na pracovné pozície v sektore do roku 2030 - prednostne
pozície ako dátový inžinier, vedecký pracovník v oblasti priemyselných dát, expert na robotiku a
priemyselnú automatizáciu inžinier pre údržbu smart prístrojov, dizajnér užívateľských riešení, vývojár
softwaru či upcyklátor.
PVV nevenuje priamu pozornosť sektoru skla, keramiky, minerálnych výrobkov a žiaruvzdorných
materiálov, pričom sa ale predpokladá, že najväčší vplyv na tento sektor budú mať aktivity na podporu
a ochranu životného prostredia. Vláda SR plánuje rozvíjať priemysel formou digitálnej ekonomiky
zavedením automatizácie, zvýšením produktivity práce a iných noviniek so zreteľom na ochranu
životného prostredia. Rozvojom spomínaného sektora sa zaoberajú aj experti zo Sektorovej rady pre
sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály. Osobitná pozornosť bude venovaná
Európskej zelenej dohode, ktorá je príležitosťou modernizácie Slovenska. Vláda SR príjme právnu
úpravu riadenia kvality ovzdušia, podporí dereguláciu energetiky, vypracujú sa kritéria na podporu
využívania obnoviteľných zdrojov energie. Vláda SR sa zameria aj na znižovanie skládkovania odpadov
a recykláciu, kde výhodou v tomto sektore je možnosť opakovanej recyklácie skla.
Pozícia sektoru pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože je slabnúca v rámci národného
hospodárstva, avšak v rámci zvyšovania zamestnanosti má svoje uplatnenie. V súčasnosti mladá
generácia nevidí atraktivitu v tomto sektore, no vláda SR chce podporiť program prípravy ľudí
z marginalizovaných rómskych komunít na zamestnanie v podnikoch s absentujúcou pracovnou silou,
čo môže byť pre tento sektor prínosom zvýšenia záujmu z pohľadu ľudských zdrojov. Problematikou
záujmu Slovákov o prácu v textilnom priemysle sa zaoberala aj Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože v sektorovej stratégií, kde sa konštatuje potreba pracovných síl (cca 3500 osôb)
v rokoch 2019-2024. Nezamestnaní z marginalizovaných rómskych komunít (prioritne ženy) by mohli
získať zručnosti pre potreby zamestnávateľov v tomto sektore. Priemysel a priemyselná výroba má
svoje miesto v hospodárstve Slovenskej republiky, preto sa vláda SR zaväzuje udržať jeho
konkurencieschopnosť medzi ostatnými odvetviami. Priemysel sa nezaobíde bez moderných
technológií čomu sa venuje aj Sektorová rada v premisách a poslaní sektora.
PVV poukazuje aj na zmeny v oblasti výstavby a stavebníctva, ktorých cieľom je schválenie stavebných
predpisov zodpovedajúcich potrebám 21. storočia a ich transparentnosti. Členovia Sektorovej rady pre
stavebníctvo, geodéziu, a kartografiu sa v stratégii rozvoja ľudských zdrojov zaoberajú kvalitou stavieb
a budovaním údajovej základne vo výstavbe s prvkami digitalizácie a elektronizácie. Vláda SR zvýši
dôraz na politiku energetickej efektívnosti, rekodifikuje stavebné právo, posilní územné plánovanie
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a zodpovednosti osôb za kvalitu stavieb. Vláda SR plánuje posilniť pozíciu špecializovaných okresných
úradov a zrušenie stavebných úradov, zefektívniť proces EIA. Sektorová rada sa v stratégii rozvoja
ľudských zdrojov zaoberá elektronizáciou a digitalizáciou stavebných procesov, čo si stanovila ako
úlohu do budúcna s možnosťou využitia pri odbornej príprave zamestnancov sektora. Neodmysliteľnou
súčasťou je plán rozšírenia možností v oblasti štátneho nájomného bývania.
Prierezové sektory národného hospodárstva
Vláda SR vo svojom PVV zastrešuje opatrenia, ktoré majú okrajovo vplyv aj na sektor remesiel
a osobných služieb. Ide o opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti, vytvorenie vhodného
podnikateľského prostredia, zníženie byrokracie a iné. PVV prihliada aj na zatraktívnenie podnikania
pre mladých zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky.
Veľkou výzvou sektora sú zmeny v oblasti školstva s kľúčovou podporou duálneho vzdelávania, rozvoj
podnikateľských zručností a rekvalifikácií. Súčasťou týchto zmien je aj podpora rozvoja tzv. zručností
a kompetencií pre 21. storočie. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby identifikovala potrebu
opatrení na prepájanie duálneho vzdelávania, vytvorenia podmienok na zapájanie majstrov tradičných
remesiel do duálneho vzdelávania, či praxe u malých živnostníkov, ktorým sa venuje v stratégii rozvoja
ľudských zdrojov. PVV upozorňuje na potrebu vytvorenia jednej univerzálnej živnosti a priaznivejšie
podmienky na rozvoj rodinného podnikania, mladých, žien, či seniorov. Tak ako PVV, aj Sektorová rada
sa snaží riešiť otázku voľných živností, ktorou sa zaoberá na všetkých svojich rokovaniach, kde sa
členovia zhodli na potrebe jasnej definície obsahu voľných, viazaných a remeselných živností.
Základnú orientáciu v rámci sektora pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch má PVV v
opatreniach na vysporiadanie sa s následkami pandémie COVID 19. Strategické ciele a nástroje pre
cestovný ruch sú definované v stratégii rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030, ktoré sú
súčasťou Národného strategického plánu. Cestovný ruch má významný vplyv na zamestnanosť
a konkurencieschopnosť subjektov. Zavedené príspevky na rekreáciu sú vnímané ako stimul reštartu
dopytu po domácom cestovnom ruchu. Vláda SR podporí odvetvie konceptom podpory založenej na
daňových opatreniach (zníženie dane z pridanej hodnoty na služby v cestovnom ruchu), či finančnej
podpore. Okrem opatrení súvisiacich s pandémiou sa PVV zameriava aj na podporu časti krajiny s málo
využívaným potenciálom, či intenzívnejšie využívanie národných kultúrnych i historických pamiatok.
Vláda SR si stanovila za cieľ obnoviť činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorej jedným
z cieľov je propagácia slovenského cestovného ruchu. Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch sa, rovnako ako PVV, zameriava nielen na odborné vzdelávanie
a prepájanie škôl a zamestnávateľov s cieľom zlepšenia praktických zručností absolventov, ale aj
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prepájanie trhu práce s formálnym a ďalším vzdelávaním, čo rozpracováva v strategických opatreniach
v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V rámci obchodu chce vláda SR podporiť zvýšenie exportnej
výkonnosti, plánuje sa podieľať na spoločnej obchodnej politike EÚ. Sektorová rada, ako aj PVV, sa
v stratégii zaoberá podporou malého a stredného podnikania vytvorením priaznivých podmienok. V
PVV sa zaväzuje riešiť aj otázku ochrany spotrebiteľa sprehľadnením a skvalitnením legislatívy.
Sektorová rada sa v rámci stratégie zaoberá aj oblasťou inovácií, digitalizácie a automatizácie, pričom
v tejto oblasti sa rovnako vláda SR zaväzuje vytvárať priaznivé podmienky. Vláda SR sa zaväzuje
podporovať aj rozvoj duálneho vzdelávania aj v tomto sektore, na čo poukazuje aj Sektorová rada
v dopadoch jednotlivých premís.
Oblasť administratívy, manažmentu a ekonomiky sa dotýka každého sektora v národnom
hospodárstve. Nástup informatizácie a digitalizácie zmenili hodnotu a fungovanie v hospodárskej
alebo sociálnej oblasti, zautomatizovali sa mnohé procesy, čo vedie k ohrozeniu pracovných miest.
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment poukazuje v rámci stratégie rozvoja
ľudských zdrojov na možný vznik nových profesií obsluhujúcich nové procesy. Sektorová rada
nadviazala v rámci premís aj na PVV, ktoré chce znižovať byrokratickú záťaž zavádzaním funkčných
informačných systémov a odbúravanie duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov.
Sektorová rada vychádza z predpokladu, že v oblasti verejných služieb budú požiadavky na rozvoj
digitálnych znalosti a zručností jednotlivcov vznikať v závislosti od rýchlosti digitalizácie s potrebnou
legislatívnou úpravou. Vláda SR podporí zavedenie funkčnej cirkulárnej ekonomiky, ktorá znižuje
energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť. Vláda SR podporí zlepšenie finančnej gramotnosti
občanov a ako kľúčový faktor vníma prechod na vzdelanostnú spoločnosť.
Sektor bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva predstavuje neodmysliteľnú súčasť národného
hospodárstva každej krajiny, preto mu PVV venuje aj samostatnú pozornosť. Správne fungujúci sektor
si vyžaduje transparentné a vyvážené pravidlá s legislatívnou úpravou, preto vláda SR plánuje posilniť
stabilitu a predvídateľnosť právneho poriadku, presadí, aby návrhy zákonov s vplyvom na
podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
zaväzuje sa vypracovať nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. Vláda SR
plánuje zjednodušiť odvodový a daňový systém, podporiť kybernetickú bezpečnosť či zlepšiť finančnú
gramotnosť. Aj Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa vo svojich
premisách v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov zaoberá otázkami kybernetickej bezpečnosti a
finančnej gramotnosti. V rámci inovácií finančného sektora PVV, ako aj sektorová rada, rieši otázky
automatizácie, robotizácie a digitalizácie. V súvislosti s marginalizovanými skupinami vláda SR zavedie
čiastkovú inováciu vo forme vytvorenia účtu v banke, na zlepšenie sebestačnosti a integrácie, napríklad
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pri vyplácaní sociálnych dávok alebo príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám. Vláda SR
plánuje reformu pilierov dôchodkového systému, čím chce zabezpečiť ich lepšiu finančnú udržateľnosť
a zvýšiť dôchodky občanov, pre poistencov do 35 rokov zavedie automatický vstup do druhého piliera.
Vláda SR vo svojom vyhlásení spomína aj záväzky týkajúce sa oblasti štátneho bývania, taktiež z PVV
vyplýva možná podpora nových finančných nástrojov, možností spolupráce alebo dialógov štátu
a súkromného sektora.
K prosperite krajiny vo veľkej miere napomáha sektor informačných technológií a telekomunikácií.
Transformačný potenciál vplýva na celú národnú ekonomiku a jeho úloha je previazaná naprieč
všetkými sektormi národného hospodárstva. PVV sa vo veľkej miere zhoduje v prioritných oblastiach
so strategickou víziou definovanou Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie.
Sektorová rada vo svojej Stratégii rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 identifikovala šesť oblasti
(budovanie a rozširovanie cloudov, softverizácia, dôveryhodný a bezpečný virtuálny svet, digitálna
transformácia širšej ekonomiky, umelá inteligencia, oblasť EDGE a internet vecí a konektivity). Vláda
SR uvádza v PVV prípravu a realizáciu stratégie prechodu Slovenska k “Smart Country” krajine inovácií
pre ľudí, k inteligentnej a transparentnej krajine. V tejto súvislosti deklaruje aj nový štátny informačný
model. Vláda SR chce technológiou napomôcť v integrácii regiónov do funkčných celkov so vzájomnou
spoluprácou a digitalizáciu agendy všetkých úradov ústrednej aj regionálnej štátnej správy. Zabezpečí,
aby Slovensko bolo neoddeliteľnou súčasťou Digitálnej stratégie EÚ. PVV predpokladá podporu
investícií do “know how”, technológií a pracovnej sily, ktorá má skúsenosti s kybernetickou a
informačnou bezpečnosťou. Vláda SR pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným
hrozbám. Podporí budovanie sietí novej generácie a poskytovanie vysokorýchlostných služieb
elektronických komunikácií, ktoré sú podmienené efektívnym využívaním frekvenčného spektra. Pri
implementácii 5G technológie bude prikladať osobitný dôraz na bezpečnostné aspekty prevádzky sietí
novej generácie.

1.3 Ekonomické opatrenia európskych krajín a Európskej komisie na
zmiernenie dopadov pandémie COVID 19 a stimuláciu hospodárstva
Pandémia COVID-19 je neočakávané ohrozenie, ktoré testuje solidaritu celej spoločnosti. Jej dôsledky
postupne zasiahli jednotlivé štáty, ktoré sa s pandémiou museli popasovať, aby jej dopady na
hospodárstvo krajiny a ich obyvateľov boli čo najšetrnejšie. Pri prvotnom prepuknutí pandémie sa štáty
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sústreďovali najmä na zabránenie šíreniu nákazy, s čím súviseli rozhodnutia so zamedzením pohybu
osôb, čo následne spôsobilo zastavenie mnohých výrobných procesov, poskytovanie služieb a ďalšie
aktivity.
Zavádzané obmedzenia spôsobili problémy fungovania naprieč všetkými sektormi hospodárstva, na čo
reagovali jednotlivé štáty, ale aj Európska únia rôznymi podpornými opatreniami, a to napríklad
zavedením:
▪

dočasného rámca, ktorý umožnil členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách
štátnej pomoci na podporu hospodárstva;

▪

súhlasu s dočasným odpustením ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných
prostriedkov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie;

▪

špeciálnej online sekcie „Boj s dezinformáciami“, ktorá je súčasťou webstránky o opatreniach EÚ v
reakcii na nepravdy a mýty spojené s COVID-19, stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch
a je pravidelne aktualizovaná (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/fighting-disinformation_sk);

▪

podpory pre osem vybraných výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky
infekcií spôsobených ochorením COVID-19. Objem finančnej podpory stále rastie príspevkami od
darcov z celého sveta;

▪

platformy „Fit for Future“, ide o skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii
zjednodušiť proces tvorby právnych predpisov E;

▪

Fondu solidarity EÚ;

▪

balíka opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a
podnikom v celej EÚ.

Podpora ekonomiky vybraných krajín EÚ
Z celkového pohľadu dôsledkov pandémie COVID - 19 možno konštatovať, že jednotlivé štáty zápasia
s rovnakými, prípadne podobnými problémami, ako napríklad: oslabenie priemyslu, pozastavenie
výroby v priemyselných podnikoch, vzdelávania, poskytovania služieb, kultúrnych podujatí,
obmedzenie dopravy a prepravy a ďalšie. Na základe týchto podobností sú opatrenia jednotlivých
štátov naprieč všetkými sektormi hospodárstva obdobné, líšia sa len výškou určenej štátnej pomoci
pre hospodárstvo:
▪

Rakúsko do výšky 38 miliárd eur;
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▪

Švédsko do výšky 300 miliárd švédskych korún;

▪

Slovinsko vo výške 0.9% HDP (0,4 miliárd eur);

▪

Litva 10% HDP na opatrenia pomoci;

▪

Poľsko do výšky 47 miliárd eur;

▪

Slovensko presunulo 1,2 miliardy eur z eurofondov.

Opatrenia na podporu udržateľnosti pracovných miest a kompenzácií straty príjmu vybraných krajín
EÚ
Najvýraznejšie zasiahnuté subjekty pandémiou COVID – 19 sú výrobné podniky a poskytovatelia
rôznych služieb. Vlády jednotlivých štátov rýchlo reagovali na vzniknutú situáciu pomocou ktorá bola
prioritne zameraná na podporu a zachovanie zamestnanosti a spočívala najmä v kompenzácii nákladov
na mzdy zamestnancov. Nižšie sa uvádzajú príklady z vybraných krajín.
Česká republika:
▪

kompenzuje podnikom s nariadenou karanténou zamestnancov 80% mzdy zamestnávateľovi a
60% mzdy zamestnancovi. Ak mal podnik dôsledkom pandémie obmedzené vstupy (suroviny,
výrobky, služby) zamestnanec dostane 80% mzdy a zamestnávateľ 50% vyplatenej mzdy, ak je
dôvodom obmedzenie dopytu po službe zamestnanec dostane 60% a zamestnávateľ 50% mzdy.

Dánsko:
▪

súkromným spoločnostiam uhradí 75% platov zamestnancov, ak nebudú prepúšťať, s platnosťou
do 9. júna 2020 a s možnosťou predlženia na ďalšie tri mesiace v maximálnej výške 23-tisíc
dánskych korún (3077,66 eura) mesačne, kým samotné firmy zaplatia zvyšných 25 %.

Veľká Británia:
▪

uhradí 80% hrubej mzdy každému, kto prišiel v dôsledku pandémie o prácu, firmám najviac do
výšky 2 500 eur na zamestnanca.

Belgicko:
▪

zvýšilo dávky v nezamestnanosti o 5% po dobu 3 mesiacov;
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▪

Flámsko nahradí 4 000 eur spoločnostiam, ktoré museli povinne ukončiť činnosť. Od 21. dňa
zatvorenej prevádzky za každý deň 160 EUR (denná náhrada).

▪

Valónsko odškodní spoločnosti s povinným ukončením činnosti výškou 5 000 eur a 2 500 eur
spoločnostiam v čiastočne ovplyvnených odvetviach (napr. kaderníctva).

Slovensko:
▪ Projekt „Prvá pomoc“ realizované sú 4 opatrenia:
•

Opatrenie č. 1:
Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo
výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

•

Opatrenie č. 2:
Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného
stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.

•

Opatrenie č. 3:
Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou.

•

Opatrenie č. 4:
Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden
iný príjem.

•

Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
najviac vo výške 1 100,00 eur.

•

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami
zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške
menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní
reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

•

V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé
z opatrení.

•
▪

Celková výška pomoci pre jedného žiadateľa je 800 000 €.

v prvom kole vyčlenil Slovak Investment Holding pre banky na tzv. Antikorona záruku 38 mil. €,
Slovenská záručná a rozvojová banka 40 mil. €, Eximbanka 30 mil.€, ktoré sa rozdelili podľa podielu
bánk na trhu poskytnutých úverov pre malé a stredné firmy v roku 2019, t.j. medzi 9 bánk, ktoré
prejavili záujem o spoluprácu;
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▪

uplatnilo nariadenie dovolenky zamestnancom so sedemdňovým predstihom s úpravou Zákonníka
práce od 4.4.2020 (štandardne 14 dní);

▪

umožnilo čerpanie konta pracovného času tzv. „flexi konta“. (Ide o zaplatené hodiny, ktoré si
zamestnanec odpracuje v budúcnosti);

▪

predĺžilo dávky v nezamestnanosti o dva mesiace;

▪

umožnilo odklad platby sociálnych a zdravotných odvodov z marca 2020, pričom je ich možné
zaplatiť najneskôr do júla 2020. Opatrenie je platné pre zamestnávateľov a SZČO pri poklese
príjmov o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Opatrenia podpory pre bankový a sociálny sektor vybraných krajín EÚ
Vlády jednotlivých krajín prijali aj opatrenia na podporu bankového sektoru alebo sociálnych výdavkov,
ktoré majú značný vplyv na fungovanie podnikov a domácností. Medzi takéto opatrenia patria
napríklad:
Veľká Británia:
▪

zaručila sa miestnym firmám za pôžičky sumou až 330 miliárd libier, zamestnanci si môžu na
nemocenskú dávku nárokovať už od prvého dňa choroby, nie od štvrtého, ako to bolo doteraz.

Nemecko:
▪

zabezpečilo 600 miliárd eur pomoci prostredníctvom Štátnej rozvojovej banky KfW, 156 miliárd
eur pomoci na sociálne výdavky a podporu živnostníkov. Dodatočných 500 miliárd má KfW
pripravených na podporu likvidity nemeckých firiem.

Česká republika:
▪

odpustila SZČO minimálne zálohy na sociálne poistenie od marca, a to na 6 mesiacov a príspevok
na OČR je vyplácaný vo výške cca 13 eur denne po dobu 31 dní.

Maďarsko:
▪

uvalilo moratórium na splácanie existujúcich úverov a pôžičiek do konca roka 2020 pre fyzické i
právnické osoby. Do 31. decembra 2020 dlžník nemusí platiť žiadny kapitál, úroky ani poplatky.
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Poľsko:
▪

pre SZČO a osoby podnikajúce na základe občianskoprávnych dohôd vytvorilo podmienky na
získanie jednorazovej „pohotovostnej dávky“ vo výške 80% minimálnej mzdy za rok 2020.

Francúzsko:
▪

zaviedlo odklad termínov na úhradu sociálnych odvodov i bankových úverov. Vláda sa zaručila za
pôžičky pre malé a stredné podniky v hodnote 300 miliárd eur.

Slovensko:
▪

zaviedlo dočasnú zmenu podmienok pre čerpanie sociálnych transferov, nemocenského a
ošetrovného (preplácanie nemocenského z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo
izolácie od prvého dňa vo výške 55 % predošlého príjmu);

▪

predĺžilo dávky v nezamestnanosti o dva mesiace;

▪

umožnilo bezodplatný odklad splátok bankového úveru až o 9 mesiacov, pri iných spoločnostiach
odklad o 3 mesiace s možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace;

▪

zaviedlo úver so zárukou realizovaný prostredníctvom piatich programov cez tri inštitúcie
(SIH,EXIMBANKA SR, SZRB);

▪

zvýšilo limit pri bezkontaktných platbách z 20 € na 50 €.

Opatrenia na zamedzenie sankcií z omeškania
Francúzsko zadefinovalo COVID - 19 ako “vyššiu moc”, čo znamená, že na žiadne verejné zákazky sa
nebudú uplatňovať sankcie alebo omeškania. Obdobne reagovala aj Česká republika, ktorá vydáva
„OSVEDČENIE O ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI”, ide o certifikát firmám, ktoré nemohli splniť svoje záväzky voči
svojmu obchodnému partnerovi. Ministerstvo financií SR poskytne pomoc pre mikropodniky, malé a
stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom.
Opatrenia vo verejných službách
Orgány verejnej správy štátov Vyšehradskej štvorky obmedzili alebo úplne zakázali vstup občanov do
úradov verejnej správy. Zjednodušili administratívne požiadavky a úrady prešli čo v najväčšej možnej
miere na digitálnu formu komunikácie, ktorá umožňuje vybraným zamestnancom prácu z domu. Táto
kríza ukázala pripravenosť (resp. nepripravenosť) niektorých častí verejnej správy a úradov na
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elektronickú komunikáciu, digitálne zručnosti zamestnancov a vybavovanie online agendy s občanmi.
Štátne inštitúcie obmedzili prevádzku pracovísk pre verejnosť, aby zabránili zhromažďovaniu veľkého
počtu ľudí a predlžili lehoty termínov pre administratívne úkony.
Usmernenia prijaté v rámci zníženia finančnej a administratívnej náročnosti zlepšujú čerpania EÚ
fondov, dávajú možnosť predĺžiť trvanie projektov alebo pozastaviť realizáciu počas trvania
mimoriadneho stavu bez uplatňovania sankcií. Zjednodušili sa podmienky v oblasti finančného riadenia
projektov jednotlivých prijímateľov s cieľom zabezpečenia ich likvidity. V príprave je zákon, v rámci
ktorého by sa počas trvania mimoriadneho stavu mohlo určiť neplynutie lehôt, úprava dohôd o
splátkach a odklade plnenia alebo zjednodušiť vykazovanie čerpania prostriedkov.
Opatrenia na stimuláciu jednotlivých sektorov hospodárstva.
Pandémia COVID – 19, v rámci ekonomických dopadov, zasiahla v rôznej miere sektory národného
hospodárstva, čo diferencuje aj množstvo prijatých opatrení vedúcich k zabráneniu šírenia tejto
nákazy, podpory zachovania zamestnanosti a opätovného naštartovania ekonomiky. Nižšie sa uvádzajú
sektorové opatrenia a medzinárodné porovnanie prijatých opatrení.
Sektor priemyslu
Výrobným firmám v období zasiahnutom pandémiou COVID – 19 nepostačujú zavedené podporné
opatrenia a žiadali o zavedenie tzv. “kurzarbeit”. Ide o systém, v ktorom sa zamestnávatelia a
zamestnanci dohodnú (alebo ide o nariadenie) na redukcii pracovného času a vyplatenej mzdy, so
zapojením štátu, ktorý pokrýva časť mzdy zamestnancov. Kurzarbeit vznikol v r. 1918 v Nemecku a jeho
hlavným prínosom je zamedzenie prepúšťania. Počas hospodárskej recesie v rokoch 2008 a 2009 v
Nemecku zabránil strate 500-tisíc pracovných miest.
Firmy považujú kurzarbeit za rýchlo aplikovateľné opatrenie, ktoré zabráni prepúšťaniu, firmy si udržia
kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov, zamestnanci dostávajú väčšinu príjmu a po skončení
krízovej situácie sa firmy vedia rýchlejšie vrátiť k plnej prevádzke. Plusom je aj využiteľnosť v menších
prevádzkach. Pozitívne skúsenosti majú v Nemecku a Rakúsku. V čase koronavírusu môžu nemecké
firmy zaviesť kurzarbeit aj spätne k 1.3.2020, za podmienok, ak 10 % zamestnancov hrozí zníženie mzdy
o viac ako o 10 % alebo majú súhlas odborového zväzu, prípadne zamestnaneckej rady, ak vo firme
pôsobia. Dotknutým zamestnancom pokrýva 60 % náhrady čistej mzdy (67 %, ak má zamestnanec
aspoň 1 dieťa). Odvody zo mzdy platí štát. Firmy môžu sociálnu pomoc využívať najviac 12 mesiacov a
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môžu ju aplikovať aj na dočasne pridelených zamestnancov. Systém kurzarbeit bol aplikovaný v
Nemecku aj pred koronakrízou, za plnenia prísnejších podmienok.
Automobilový priemysel
Problémy spôsobené pandémiou COVID – 19, v rámci priemyslu zažíva hlavne automobilový priemysel
pozastavenou produkciou automobilov na celom svete. Kríza v automobilovom priemysle zasiahla až
50% priemyselnej produkcie Slovenska. Množstvo malých a stredných firiem produkuje komponenty
práve pre automobilový priemysel a vyváža ich k výrobcom do Európy, Ázie či Severnej Ameriky.
Predpovede IHS Markit hovoria o cca 10% poklese pre Čínu, 15,3% pre USA a 13,6 % pre Európu v počte
vyrobených automobilov. Od začiatku roka 2020 do konca apríla poklesol automobilový trh v Nemecku
o 31 %, v Spojenom kráľovstve o 43 %, vo Francúzsku o 48 %, v Španielsku o 49 % a v Taliansku o 51 %.
Až dve tretiny nemeckých priemyselných firiem s viac ako 1 000 zamestnancami zastavili alebo
obmedzili plánované investície vplyvom pandémie. Nemecký automobilový trh bojuje, okrem
dôsledkov pandémie, aj so slabším zahraničným dopytom, prísnejšími emisnými pravidlami,
elektrifikáciou, čo narúša globálny dodávateľský reťazec. Priaznivý vývoj pandémie a uvoľňovanie
opatrení v jednotlivých krajinách zabezpečili opätovné spustenie výroby za prísnejších hygienických
opatrení. Výrobné kapacity v slovenských automobilkách, po štyroch až šiestich týždňoch zastavenia
výroby, postupne nabiehajú na 50% až 80% výrobných kapacít. Automobilky a ich široká dodávateľská
sieť budú po zápase s reštartovaním produkcie bojovať aj s kľúčovou otázkou, ako sa zmení nákupné
správanie spotrebiteľov.
Chemický a farmaceutický priemysel
V dôsledku prijatých protiepidemiologických opatrení zažíva chemický a farmaceutický sektor zvýšený
dopyt najmä po ochranných a dezinfekčných prostriedkoch. Slovensko zakázalo od 23. 3. 2020 vývoz
liekov a zdravotných pomôcok do zahraničia a podobný zákaz zaviedlo aj Česko. Susedné Rakúsko
poskytlo 1 milión eur na výskum spojený s COVID 19. Francúzsko 5.marca uviedlo do praxe vyhlášku s
obmedzením ceny dezinfekčného gélu. Poľsko stanovilo výnimku, na zmenu pravidiel verejného
obstarávania pri nákupe medicínskeho materiálu. Vyčlenilo podporu 350 mil. PLN na zvýšenie
medicínskych materiálových rezerv. Bulharské ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo prostriedky v
hodnote 7 miliónov BGN, s cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia a účinnú reakciu na
epidemiologickú situáciu.
Energetický priemysel
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Sektor energetiky zaznamenáva vo väčšine krajín EÚ pokles o 10 – 20 % v spotrebe elektrickej energie
v období medzi 28. 3. 2020 a 26. 4. 2020, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
Najvýraznejší pokles zaznamenalo Taliansko -27%, Slovensko sa nachádzalo na úrovni -12%

v

rovnakom období. Cyprus znížil podnikateľom v turizme náklady na elektrinu. Francúzsko a Litva
pozastavili platby pre elektrinu a plyn. Zvýšenú spotrebu energií zaznamenali v čase koronakrízy
slovenské domácnosti, a to o 10% pri elektrine a 7 % pri plyne.
Sektor dopravy a logistiky
Opatrenia prijaté v sektore dopravy a logistiky majú medzinárodný dopad. Najvýraznejším opatrením
bolo uzatvorenie vnútorných hraníc krajín a zákaz vstupu cudzincov do nich. Slovensko toto opatrenie
zaviedlo 13. 3. 2020, susedné krajiny, ako napríklad Poľsko od 15.3.2020, Maďarsko od 17.3.2020,
Česko od 27. 4. 2020. Toto opatrenie so sebou prinieslo aj rôzne výnimky (napr. povinná karanténa,
negatívny test na COVID-19) v závislosti od konkrétnej krajiny. V dôsledku priaznivého vývoja
epidemiologickej situácie dochádza k uvoľňovaniu tohto opatrenia (aktuálny stav uvoľňovania opatrení
na korona.gov.sk). Od 4. júna 2020 Rakúsko zrušilo systematické hraničné a zdravotné kontroly na
vstupe z krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, Lichtenštajnsko a
Slovinsko so zrušením povinnosti negatívneho testu na COVID 19 alebo 14-dňovej domácej karantény.
Na hraničných priechodoch budú vykonávané iba námatkové kontroly. Od 5.6.2020, Slovensko
umožnilo bez časového obmedzenia, povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na
COVID 19 vstup do krajiny všetkým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom. Takýto vstup majú
umožnený aj osoby susedných krajín, a to Českej republiky, Maďarska a Rakúska.
Cestná a železničná doprava
Slovenská republika pozastavila medzimestské vlaky od 12.3.2020, zrušila osobnú železničnú dopravu
na cezhraničných úsekoch od 14. 3. 2020, zmenila grafikon vnútroštátnych vlakov, pozastavila
medzinárodné autobusové linky, aj čo sa týka prechodu cez územie SR, do odvolania. Epidemiologická
situácia umožnila obnoviť( od 08.06.2020) cestnú a železničnú dopravu s krajinami, s ktorými Slovensko
otvorilo hraničný režim. Česká republika zriadila pruhy pre prioritné transfery, povolila kamiónovú
dopravu cez nedeľu a sviatky do skončenia núdzového stavu, toto opatrenie zaviedla aj Maďarská
republika, Poľsko či Rakúsko. Českej verejnej vnútroštátnej dopravy sa obmedzenia nedotkli a vláda
vyčlenila 100 miliónov CZK na dezinfekciu vozidiel. Poľsko zaviedlo predĺženie platnosti licencií v
cestnej doprave, ktorých platnosť uplynie počas epidémie resp. budú ešte platiť 60 dní od dátumu jej
ukončenia. Maďarská štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú
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dopravu so susediacimi krajinami. Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci
Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové
spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky
autobusové spojenia s danými krajinami. V Poľsku stále platí zákaz tranzitu fyzických osôb a
medzinárodná železničná doprava je pozastavená do odvolania.
Letecká doprava
Slovensko v rámci opatrení pozastavilo civilné lety. V Českej republike je v rámci leteckej dopravy k
dispozícii iba Letisko Václava Havla v Prahe. Na území Maďarska je letecká preprava obmedzená na
minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a
neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý
resp. prechodný pobyt. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a
cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko
späť do krajiny odletu, resp. je im umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej
premávke - tzn. iba odlet z Maďarska. Letecké spoločnosti v Európe začali opäť lietať, konkrétne Wizz
Air od 1. mája 2020 a Ryanair od 1. júla 2020.
Opatrenia v sektore dopravy sa rýchlo menia v závislosti od denného vývoja epidemiologickej situácie
v konkrétnom štáte.
Sektor cestovného ruchu
Cestovný ruch zažil vplyvom pandémie COVID 19 najvýraznejšie následky, ktoré sa podpísali na
zatvorení hotelov, múzeí, turistických atrakcií, pozastavili sa kultúrne a športové podujatia či veľtrhy.
Predpokladaný pokles medzinárodného cestovného ruchu je 45 až 70 % s možnou stratou 75 miliónov
pracovných miest a 6,4 milióna pracovných miest v rámci EÚ. Viaceré členské krajiny EÚ oznámili
zavedenie pomocných balíkov vo forme opatrení, napríklad predĺženie lehoty na platby sociálnych
výdavkov, zavedenie dotácií na mzdy či daňové moratóriá. Podľa pravidiel EÚ za zrušené cestovné lístky
(vlak, lietadlo, autobus, trajekt) alebo balík cestovných služieb majú cestujúci právo vybrať si medzi
úhradou hotovosti a poukazmi, ktoré by boli v tejto situácii vítanou alternatívou. EK pripravila spoločný
rámec postupu obnovovania cestovného ruchu pre krajiny s podobnou epidemiologickou situáciou.
Každá krajina sa s následkami pandémie snaží vysporiadať rozličnými podpornými opatreniami,
niektoré krajiny znárodnili spoločnosti zasiahnuté pandémiou. Taliansko prevzalo plné vlastníctvo
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spoločnosti Alitalia, Spojené kráľovstvo čiastočne znárodnilo svoje železnice, Francúzsko zmenilo
podmienky zrušenia cestovných rezervácií, Švédsko ponúka leteckým spoločnostiam úverové záruky.
Dánsko zriadilo „Pracovnú skupinu korona“, v ktorej majú zastúpenie zástupcovia vlády a
podnikateľských združení s úlohou pripraviť konkrétne návrhy týkajúce sa najmä problémov
turistického ruchu, dopravy a podnikania v oblasti zážitkovej ekonomiky. EK sa zameriava aj na
podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že zachová pracovné miesta poskytnutím
finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd eur.
Slovensko v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenalo zníženie celkového počtu
návštevníkov o 65%. Na reštart cestovného ruchu po skončení pandémie bude vláda SR využívať už
zavedený príspevok na rekreáciu, ktorým sa bude snažiť o stimuláciu dopytu po domácom cestovnom
ruchu. Ďalším opatrením je posúdenie zníženia dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom
ruchu. Vláda SR bezodkladne po skončení pandémie, pripraví koncept podpory založený na finančnej
podpore z rozpočtu verejnej správy, pri prenájme súkromných izieb v rodinných domoch s kapacitou
do 10 lôžok vo vidieckych turistických oblastiach Slovenska.

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu
Kultúra patrí k najviac zasiahnutým sektorom. Kultúrne služby a podujatia patria medzi posledné
oblasti, ktoré sa budú uvoľňovať spod opatrení naprieč všetkými krajinami. EK prijala súbor opatrení
súvisiacich aj s programom EK „Kreatívna Európa“, ktoré slúžia na podporu kultúry a audiovizuálneho
sektora a zriadila 2 platformy na riešenie situácie. Nemecká vláda poskytuje tzv.“ fond solidarity“,
ktorého žiadateľmi sú aj umelci. Francúzsko tiež zriadilo podporné fondy pre tento sektor a pozastavilo
výber daní z predaja vstupeniek. Taliansko prijalo opatrenia prostredníctvom balíka „Cura Italia“, s
podporou 25 miliárd eur. Rakúsko navýšilo Fond sociálneho poistenia o 5 mil. eur s možnosťou čerpania
aj pre umelcov a kultúrnych pedagógov, ktorí nie sú oprávnení požiadať o čerpanie z Núdzového fondu.
Poľsko tiež v rámci podpory spustilo pomoc umelcom z Fondu na podporu kultúry. České ministerstvo
vyhlásilo súťaž na dotácie v rámci programu Kultúrne aktivity, kde vláda schválila 440 miliárd CZK na
tento program. Aktuálna situácia na Slovensku umožnila od 3.6.2020 múzea a galérie. Pre divadelné,
hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia prevádzku s povinnosťou šachovnicového sedenia.
Sektor stavebníctva
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Podľa analýz spoločnosti CEES Research, sa v slovenskom stavebnom priemysle očakáva pokles
stavebnej produkcie o 13% v tomto roku a o 2% nasledujúci rok. Zavedené protiepidemiologické
opatrenia sa dotkli hlavne organizácie práce, ktorú ovplyvnila obmedzená mobilita pracovníkov (hlavne
pracovníkov zo zahraničia). Stavebné spoločnosti pristúpili k prioritizácii zákaziek, aby minimalizovali
straty. Podľa prezidenta ZSPS, živnostníci a malé firmy do 5 zamestnancov najviac zápasia s poklesom
príjmov, ktoré klesajú zastavením investícií občanov do menších zákaziek a renovácií z dôvodu výpadku
ich príjmu. Poľsko zaviedlo zmeny v zjednodušení procesu získania stavebného povolenia, povolenia
na výstavbu a využívanie pôdy. Belgicko schválilo odškodné za pozastavenie výstavby a činností s tým
spojených vo výške 70 % platu zamestnanca, maximálne do výšky 2754,76 eur. Česká republika prijala
uznesenie, že na stavbách kritickej infraštruktúry (dopravná, vodná a energetická) náleží zhotoviteľom
príplatok vo výške 7 až 10% za práce vykonané v sťažených podmienkach.
Sektor poľnohospodárstva a obchodu
Česká vláda plánuje špeciálne podporiť v sektore poľnohospodárstva poľnohospodárov, výrobcov
potravín postihnutých pandémiou, odložením splátok komerčných pôžičiek poskytnutých z Fondu
podpory, záručných fariem a lesníctva. Slovensko zriadilo krízový štáb MPRV SR pre sektor
poľnohospodárskej a potravinárskej výroby za účasti zástupcov samosprávnych organizácií. Zrušilo
povinnú certifikáciu potravinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu, vyrobených v SR
počas obmedzenej činnosti príslušných štátnych orgánov v priebehu mimoriadnej situácie, a to až do
doby obnovenia ich činnosti v plnom rozsahu. Každá potravinárska prevádzka, podľa jej charakteru, má
vypracovaný krízový plán ako postupovať v prípade, že dôjde k výskytu ochorenia COVID – 19 u
zamestnancov. Poľsko dovolilo reštauráciám, kaviarňam a barom predávať jedlo, ale objednávky sa
môžu vyzdvihnúť osobne alebo dodávať. EÚ sa spolu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej
organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia.
Koronakríza navždy zmení aj sektor obchodu hlavne oblasť online predaja. Pod vplyvom množstva
informácií o pandémii COVID-19 a správ z najviac postihnutých regiónov začali aj Slováci, po vzore iných
krajín, nakupovať do zásoby. Tržby rýchloobrátkového tovaru (potraviny, drogéria) v 11. týždni (t. j. od
9. do 15.3.2020) vyskočili nahor, a to o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu roku. Nakupovať cez
internet začali aj tí, ktorí virtuálne obchodovanie doteraz nevyužívali. Podľa prieskumov až 41%
Američanov uviedlo, že v čase koronakrízy nakupovalo online prvýkrát. Prvotný nedostatok rúšok
spôsobil zvýšený záujem o kúpu šijacích strojov či vreciek do vysávačov. Výrazne sa zvýšil záujem o
mrazničky na uchovávanie väčších zásob jedla. Zvýšený záujem o online nákupy so sebou priniesol
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problémy s logistikou. Meškanie balíkov zasiahlo podľa prieskumu šesť z desiatich slovenských eshopov. Takmer 80 % z nich sa vyjadrilo, že ich balíky smerom ku zákazníkom meškali v priemere 1 až
6 dní. Aktuálne sa prísne opatrenia v rámci kamenných obchodov zmiernili (zrušenie vyhradeného času
pre dôchodcov, zníženie minimálnej plochy na jedného zákazníka a iné).
Sektor zdravotníctva
Jedným z prvých opatrení každého štátu zasiahnutého pandémiou COVID – 19, bolo zabezpečiť
zamedzenie šírenia nákazy a poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Nástup pandémie bol rýchly
v mnohých krajinách, ktoré zápasili s nedostatkom zdravotníckych a ochranných pomôcok. Medzi
základné opatrenie vo väčšine krajín patrilo nosenie rúšok, meranie teploty a dezinfekcia. Slovensko
zaviedlo povinnosť (aj s výnimkami) mať na verejnosti zakryté ústa a nos. Vplyvom priaznivého vývoja
pandémie táto povinnosť prešla do fázy dobrovoľnosti s rozostupom 2 metrov od cudzích osôb. V
interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy táto povinnosť platí (aktuálny stav uvoľňovania
opatrení na korona.gov.sk). Vláda SR prijala množstvo ďalších opatrení v oblasti zdravotníctva. z
ktorých spomenieme napríklad:
▪

zavedenie zákazu všetkých návštev vo všetkých nemocniciach na území SR;

▪

obmedzenie plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí
život a zdravie osôb;

▪

zavedenie drive – thru odberov pred každou nemocnicou. Ide o testovacie body na koronavírus z
áut;

▪

Ministerstvo zdravotníctva určilo po jednej nemocnici na východe, strede Slovenska a v Bratislave,
ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento
účel vyšpecifikované celé pavilóny.

Maďarsko zaviedlo pre zdravotníckych pracovníkov v epidemiologickom období možnosť využívať
neobmedzenú medzimestskú verejnú dopravu. Írsko zvýšilo rozpočet na zdravotnú starostlivosť v roku
2020 na 435 mil. eur.
Sektor školstva
V dôsledku šírenia ochorenia Covid-19, pristúpili všetky členské štáty EÚ vrátane krajín V4, k zatvoreniu
všetkých škôl a školských zariadení v sektore školstva. Uzavretím škôl došlo zároveň k prerušeniu
všeobecného vzdelávania, výučby v rámci praktického vyučovania, ako neoddeliteľnej súčasti
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odborného vzdelávania a prípravy. V prípade všeobecného vzdelávania bola aplikovaná náhrada, a to
dištančné vzdelávanie. Momentálna epidemiologická situácia na Slovenku umožnila niektorým
zariadeniam pre deti a mládež otvorenie od 1.6.2020 za prísnych hygienických opatrení. Aktuálne
znenie uvoľňujúcich sa opatrení je na. V čase prvotného prepuknutia pandémie, krajiny vytvárali online
prostredia, kde dochádza k suplovaniu fyzickej výučby žiakov a študentov prostredníctvom online
nástrojov vzdelávania. Vzniknutá situácia preverila stav digitálnych zručností učiteľov, žiakov,
študentov, ale aj rodičov a zároveň priniesla zvýšený tlak na nutnú propagáciu a rozvoj nástrojov a
foriem e-learningu vo vyučovaní v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania. Poľsko zaviedlo
dištančnú formu vzdelávania, využíva aj e-learningovú platformu Navoica a portál Epodreczniki.pl, na
ktorom sú umiestnené bezplatné vzdelávacie materiály. Aj v rámci praktického vyučovania sa našli
možnosti, príkladom je Španielsko, ktoré odsúhlasilo flexibilitu praxe ako zložky niektorých programov,
ktorá predlžuje kalendár pracovných stáží, a to aj so zreteľom na prijímacie skúšky na univerzity.
Taliansko propaguje skúsenosti z praxe prostredníctvom simulovaných podnikov. V Nemecku sa
využíva platforma connect2company na komunikáciu s partnermi v duálnom vzdelávaní.
Európsky investičný fond (EIF) a EK spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k
financovaniu zručností a vzdelávania. Projekt s rozpočtom 50 miliónov eur podporí financovanie pre
študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a
organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt sa spúšťa v rámci riešenia
nezamestnanosti a ako reakcia na meniace sa potreby európskeho hospodárstva, najmä v súvislosti s
pandémiou COVID - 19.
Opatrenia v marginalizovaných rómskych komunitách
Po vypuknutí epidemiologickej situácie v Európe, Slovensko zaznamenalo zvýšený návrat Rómov zo
zahraničia. Permanentný krízový štáb pripravil zoznam vysoko ohrozených osád a lokalít, ktoré sú
špecifické svojou hustotou a počtom obyvateľstva, ako aj zlými životnými podmienkami. Odbery
klinických vzoriek pomáhali zabezpečovať odberové skupiny príslušníkov Ozbrojených síl SR, za
asistencie polície a mimovládnych organizácií. Vláda SR prijala konkrétne opatrenia stabilizácie
pandémie COVID - 19 a odstránenia následkov v marginalizovaných rómskych komunitách. V prvej fáze
ide o poskytnutie osobitnej potravinovej a materiálovej pomoci a druhá fáza je zameraná na
komplexné intervenčné opatrenia v základných oblastiach ich znevýhodnenia v súlade s cieľmi
stratégie pre integráciu Rómov.
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Vzhľadom na dennú zmenu vývoja šírenia pandémie COVID – 19 sa zavedené opatrenia menia naprieč
všetkými štátmi, ktoré k uvoľňovaniu reštrikcií pristupujú pomaly a zodpovedne. Snahou každého štátu
je vrátiť život hospodárstva a obyvateľov do fungovania, aké bolo pred pandémiou aj napriek
neodstrániteľným stopám. Pre lepšiu dostupnosť aktuálnych informácií v krajine v súvislosti s vývojom
pandémie slúži občanom SR portál korona.gov.sk.

1.4 Činnosť Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru SRI
Aliancia sektorových rád
Aliancia v sledovanom období v rámci realizácie projektu SRI zhodnotila svoje ročné pôsobenie.
Z doterajších evidovaných aktivít išlo najmä o:
Prvé rokovanie aliancie – 25.4.2019 v Bratislave zamerané na inštitucionálnu stabilizáciu členov,
predstavenie cieľov projektu a harmonogram aktivít, podstatná časť rokovania sa venovala plánovanej
činnosti sektorových rád, rozdeleniu ich garancie na tripartitnej úrovni a výberu predsedov a garantov
sektorových rád.
Druhé rokovanie aliancie – 17.9.2019 v Bratislave bolo mimoriadne zvolané vzhľadom na vážne
nedostatky v dokumente OECD National Skills Strategy for Slovakia, ktorý pripravoval Inštitút
vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR. Aliancia vyzvala svojich členov na prepracovanie obsahu a
pripomienky boli konzultované s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR. Zároveň bol prezentovaný zámer
urýchlenia inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti nad rámec aktuálne
realizovaných prác v rámci projektu SRI.
Spoločné rokovanie aliancie, Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“), garantov a predsedov
sektorových rád - 21. – 22. 10. 2019 v Novom Smokovci zamerané na zhodnotenie činnosti sektorových
rád, predstavenie harmonogramu činnosti na rok 2020 a riešenie inštitucionalizácie aliancie.
Štvrté rokovanie aliancie – 12.12.2019 v Bratislave zamerané na prerokovanie pripomienok k návrhu
stanov aliancie a zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnických osôb, stanovenie ďalšieho
postupu nutného k založeniu záujmového združenia právnických osôb a určeniu pozície riaditeľa
a tajomníka záujmového združenia právnických osôb.
Registrácia združenia právnických osôb Aliancia sektorových rád Slovenska, ktorá sa uskutočnila dňa
4.3.2020 podpisom zakladateľskej zmluvy medzi MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, AZZZ SR, APZ, RÚZ a KOZ SR.
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V sledovanom období, v mesiaci apríl, boli členovia záujmového združenia právnických osôb Aliancia
sektorových rád Slovenska vyzvaní na nomináciu zástupcov do všetkých orgánov združenia, a to do:
▪

Členskej schôdze,

▪

Správnej rady,

▪

Dozornej rady.

Vzhľadom na vypuknutie krízovej situácie a zmenu politickej situácie obdržala tajomníčka nominácie
z:
▪

AZZZ SR:
-

RNDr. Oto Nevický MBA. – zástupca do Členskej schôdze a člen Správnej rady (menovací
dekrét je Prílohou č. 1 tejto správy)

-

JUDr. Daniel Širhal – zástupca do Dozornej rady (menovací dekrét je Prílohou č. 2 tejto
správy)

▪

MPSVR SR:
-

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. - zástupca do Členskej schôdze a člen Správnej rady (menovací
dekrét je Prílohou č. 3 tejto správy)

-

Mgr. Boris Sloboda – zástupca do Dozornej rady (menovací dekrét je Prílohou č. 4 tejto
správy)

▪

APZ
-

▪

RÚZ
-

▪

Mgr. Andrej Lasz - zástupca do Členskej schôdze a člen Správnej rady

Ing. Mário Lelovský - zástupca do Členskej schôdze a člen Správnej rady

KOZ SR
-

Ing. Marián Magdoško - zástupca do Členskej schôdze a člen Správnej rady
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V mesiaci apríl bolo naplánované aj prvé rokovanie Členskej schôdze za účelom nastavenia foriem
práce, obsahu a harmonogramu činnosti na rok 2020 a najmä harmonizácie činnosti „projektovej
aliancie“ a združenia Aliancia sektorových rád Slovenska. Vzhľadom na pandemickú situáciu
a mimoriadne opatrenia týkajúce sa nákazy Covid 19 boli všetky rokovania odložené na jeseň 2020.
Na základe dohody s výkonnou viceprezidentkou aliancie bude v mesiaci september 2020 zvolané
rokovanie aliancie za účasti všetkých predsedov sektorových rád s nasledovným programom:
1.

Otvorenie rokovania

2.

Predstavenie princípov fungovania aliancie a sektorových rád ministrovi práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

3.

Výber kľúčových opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ĽZ do pripravovanej stratégie MPSVR
SR Práca 4.0

4.

Procesy posudzovania a schvaľovanie NŠZ alianciou, harmonogram tvorby a revízie NŠZ do
roku 2022

5.

Diskusia

6.

Závery z rokovania

Inštitucionálne a personálne zmeny v Aliancii sektorových rád
S tohtoročnou politickou zmenou v SR sa postupne začali uskutočňovať aj personálne zmeny na
významných postoch v rámci verejnej správy, ktorá má svoje kľúčové zastúpenie aj v odborných tímoch
SRI. Realizačný tím SRI v sledovanom období zabezpečoval prípravu a distribúciu nominačných listov
na tie inštitúcie, ktoré sú zastúpené v aliancii a bola zaznamenaná informácia o personálnej zmene.
V sledovanom období boli vytvorené a distribuované nominačné listy na nižšie uvedené inštitúcie:
▪

MH SR
-

▪

ŠIOV
-

▪

nominácia nového zástupcu za Ing. Alenu Janátovú, uvedená v Prílohe č. 5 tejto správy;

nominácia zástupcu za Ing. Michala Němca, uvedená v Prílohe č. 6 tejto správy;

MK SR
- nominácia zástupcu do aliancie za JUDr. Michala Bartóka, uvedená v Prílohe č. 7 tejto správy;
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- nominácia zástupcu na post predsedu Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo za JUDr.
Michala Bartóka, uvedená taktiež v Prílohe č. 7 tejto správy;
▪

SPPK
- nominácia zástupcu na post predsedu Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov za Ing. Juraja Mačaja;

▪

MŠVVaŠ SR
- nominácia zástupcu za Mgr. Oľgu Nachtmannovú, PhD., uvedená v Prílohe č. 8 tejto správy;
- nominácia zástupcu za Mgr. Moniku Korkošovú, uvedená taktiež v Prílohe č. 8 tejto správy.

Keďže v rámci nominácií zástupcov subjektov verejnej správy je nastavené pravidlo, že o nomináciu
žiada prezident aliancie, resp. ním poverený zástupca, v sledovanom období výkonná viceprezidentka
aliancie žiadala nomináciu aj za:
▪

BSK
- nominácia za Mgr. Janu Zápalovú do Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu, šport,
uvedená v Prílohe č. 9 tejto správy;
- nominácia za Ing. Ivetu Stavrovskú do Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu, uvedená taktiež v Prílohe č. 9 tejto správy;

▪

MH SR
- nominácia za Ing. Andreu Farkašovú do Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo a do Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, uvedená taktiež
v Prílohe č. 5 tejto správy.

Na základe vyššie uvedených žiadostí obdržal v sledovanom období Realizačný tím SRI nasledovné
nominácie:
▪

MH SR
- nominácia nového zástupcu do aliancie za Ing. Alenu Janátovú, a to Ing. Anny Čaplovičovej,
uvedená v Prílohe č. 10 tejto správy;
- nominácia za Ing. Farkašovú, a to JUDr. Vladimíra Riška, LL.M. do Sektorovej rady pre
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, uvedená taktiež v Prílohe č. 10 tejto správy;
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- nominácia za Ing. Farkašovú, a to RNDr. Adriána Krajňáka, PhD. do Sektorovej rady pre
automobilový priemysel a strojárstvo, uvedená taktiež uvedená v Prílohe č. 10 tejto správy;
▪

ŠIOV
- požiadal o predĺženie termínu na predloženie nominácie do konca mesiaca jún 2020,
vzhľadom na prebiehajúce personálne zmeny a optimalizáciu procesov v organizácii;

▪

MK SR
- nominácia zástupcu do aliancie za JUDr. Michala Bartóka, a to PhDr. Alexandry Homoľovej
a tiež jej nominácia na post predsedníčky Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo,
uvedená v Prílohe č. 11 tejto správy;

▪

SPPK
- nominácia zástupcu na post predsedu Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov za Ing. Juraja Mačaja, a to Ing. Jozefa Artima, uvedená v Prílohe č. 12a tejto správy.

▪

BSK
- nominácia za Mgr. Janu Zápalovú do Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu, šport a za Ing.
Ivetu Stavrovskú do Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, a to PaedDr.
Igora Mariančíka, uvedená v Prílohe č. 12b tejto správy.

Realizačný tím SRI nominantov oslovil, informoval o projekte a harmonograme prác na najbližšie
obdobie, o štatútoch príslušných odborných tímov, prípadne realizoval aj osobné stretnutia a na
základe odsúhlasenia výkonnej viceprezidentky aliancie pripravil menovacie dekréty. Išlo o:
▪

menovací dekrét člena aliancie pre Ing. Annu Čaplovičovú, uvedený v Prílohe č. 13 tejto správy;

▪

menovací dekrét členky aliancie a predsedníčky Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo pre
PhDr. Alexandru Homoľovú, uvedený v Prílohe č. 14 tejto správy;

▪

menovací dekrét predsedu Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov pre
Ing. Jozefa Artima, uvedený v Prílohe č. 15 tejto správy.

Tabuľka č. 1

Aktuálne zloženie Aliancie sektorových rád k 17.6.2020
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Funkcia v inštitúcii

Meno a priezvisko

Funkcia v aliancii Inštitúcia

neobsadená pozícia

prezident

MPSVR SR

Danica Lehocká

výkonná
viceprezidentka

MPSVR SR

generálna riaditeľka Sekcie práce

Milan Muška

člen

ZMOS

výkonný podpredseda ZMOS

Jozef Turčány

člen

ZMOS

výkonný podpredseda ZMOS

Monika Uhlerová

členka

KOZ SR

viceprezidentka

neobsadená pozícia

člen

KOZ SR

neobsadená pozícia

člen

KOZ SR

Mário Lelovský

člen

RÚZ

prvý viceprezident RÚZ

Igor Patráš

člen

RÚZ

člen Prezídia RÚZ

Peter Molnár

člen

RÚZ

výkonný sekretár RÚZ

Oto Nevický

člen

AZZZ SR

generálny sekretár AZZZ SR

Adriana Tantošová

členka

AZZZ SR

projektová manažérka

Ján Žačko

člen

AZZZ SR

generálny tajomník Únie dopravy, pôšt a
telekomunikácií

Andrej Lasz

člen

APZ

generálny sekretár APZ

Jaroslav Holeček

člen

APZ

člen APZ

Július Hron

člen

APZ

Auto-Impex, spol. s r.o.

Zuzana Dzurendová

členka

ÚV SR

generálna riaditeľka Sekcie štátnej
služby a verejnej služby

neobsadená pozícia

členka

MŠVVaŠ SR

Monika Korkošová

členka

MŠVVaŠ SR

riaditeľka Odboru celoživotného
vzdelávania

Emília Achbergerová

členka

MDaV SR

Odbor ľudských zdrojov

96

Funkcia v inštitúcii

Meno a priezvisko

Funkcia v aliancii Inštitúcia

Anna Čaplovičová

členka

MH SR

Sekcia podnikateľského prostredia a
inovácií

Anton Kulich

člen

MV SR

riaditeľ Centra vzdelávania a psychológie
Sekcie personálnych a sociálnych
činností a osobného úradu

Jaroslav Gudába

člen

MPRV SR

generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka
a priamych platieb

Monika Jankechová

členka

MZ SR

poverená riaditeľka Odboru
zdravotníckeho vzdelávania

Ivan Chrappa

člen

ŠÚ SR

riaditeľ Odboru štatistiky práce a
vzdelávania

Boglárka Ivanegová

členka

MŽP SR

Odbor politiky životného prostredia

Marián Valentovič

člen

Ústredie PSVR generálny riaditeľ

Alexandra Homoľová

členka

MK SR

neobsadená pozícia

člen

MF SR

Géza Mihály

člen

Trexima

generálny riaditeľ

Lucia Lednárová
Dítětová

tajomníčka

Trexima

manažérka úseku trhu práce a ľudských
zdrojov

zástupkyňa generálnej riaditeľky
Slovenskej národnej galérie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Riadiaci výbor SRI
Kľúčovou úlohou členov RV SRI, v jednotlivých etapách projektu SRI, posúdenie, pripomienkovanie a
odsúhlasovanie výstupov predkladaných Realizačným tímom SRI. Časový harmonogram týchto aktivít
je RV SRI odsúhlasený na ročnej báze. Doteraz (apríl 2019 – marec 2020) RV SRI posúdil,
spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 6 správ, a to Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 5.
V sledovanom období išlo najmä o práce, ktoré sa týkali posúdenia výstupu za šiestu realizačnú etapu,
a to:
▪

16.3.2020 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 5 na pripomienky členom RV SRI,

▪

18.3.2020 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 5 členmi RV SRI,
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▪

18.3.2020 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 5 a spracovanie prehľadu
pripomienkového konania, ktorý je súčasťou finálnej verzie správy, zaslanie finálnej verzie
Priebežnej správy č. 5 členom RV SRI na per rollam schválenie,

▪

19.3.2020 schválenie Priebežnej správy č. 5 per rollam jednomyseľne.

K priebežnej správe č. 5 bolo celkovo predložených 26 pripomienok, z čoho bolo 25 Realizačným tímom
SRI akceptovaných a do správy zapracovaných. Pri jednej pripomienke, išlo o vysvetlenie postupu pri
uvádzaní internetového odkazu na iný realizovaný projekt. Pripomienky zaslali zástupcovia:
▪

Ústredia PSVR,

▪

MH SR,

▪

MZ SR,

▪

MDaV SR.

Aj v prípade RV SR bolo potrebné riešiť v sledovanom období nomináciu nového zástupcu, a to za MH
SR. Za Ing. Andreu Farkašovú (žiadosť o nomináciu je uvedená v Prílohe č. 5 tejto správy) bol
nominovaný Ing. Jozef Velebný. Jeho nominácia je uvedená v Prílohe č. 10 a vystavený menovací
dekrét výkonnou viceprezidentkou v Prílohe č. 16.
Tabuľka č. 2

Aktuálne zloženie Riadiaceho výboru SRI k 17.6.2020

Meno a priezvisko

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

Funkcia v inštitúcii

Danica Lehocká

predsedníčka RV

MPSVR SR

generálna riaditeľka
Sekcie práce

Katarína Lanáková

členka RV

MPSVR SR

riaditeľka Odboru politiky
trhu práce

Mária Príkopská

členka RV

MPSVR SR

Odbor politiky trhu práce

Ján Dutko

člen RV

MV SR

riaditeľ Odboru
živnostenského
podnikania

František Priesol

člen RV

MŠVVaŠ SR

riaditeľ odboru

Ing. Jaroslav Gudába

člen RV

MPaRV SR

Zuzana Dzurendová

členka RV

ÚV SR
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generálny riaditeľ Sekcie
rozvoja vidieka a
priamych platieb
generálna riaditeľka
Sekcie štátnej služby
a verejnej služby

Meno a priezvisko

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

Funkcia v inštitúcii

Jozef Velebný

člen RV

MH SR

Odbor priemyslu a
inovácií

Hana Blažíčková

členka RV

MK SR

tajomníčka Rady vlády SR
pre kultúru, MK SR

Miloslava Kováčová

členka RV

MZ SR

Osobný úrad MZ SR

Ľudmila Ivančíková

členka RV

ŠÚ SR

generálna riaditeľka
Sekcie sociálnej štatistiky
a demografie

Andrej Lasz

člen RV

APZ

generálny sekretár

Oto Nevický

člen RV

AZZZ SR

generálny sekretár

Martin Hošták

člen RV

RÚZ

tajomník RÚZ

Monika Uhlerová

členka RV

KOZ SR

viceprezidentka

Jozef Turčány

člen RV

ZMOS

výkonný podpredseda
ZMOS

Helena Furindová

členka RV

Ústredie PSVR

riaditeľka Odboru AOTP

Iveta Šimonovičová

členka RV

MDaV SR

generálna riaditeľka
Osobného úradu

Géza Mihály

člen RV

TREXIMA

generálny riaditeľ

Lucia Lednárová Dítětová

tajomníčka RV

TREXIMA

manažérka projektu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 3

Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022

Typ výstupu

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

Schvaľovanie výstupov NP SRI

osobne
na rokovaní
RV SRI

schválenie
výstupu per
rollam

Úvodná správa

17.05.2019

20.05.2019

20.05.2019

Priebežná správa č. 1

17.06.2019

19.06.2019

x

20.06.2019

Priebežná správa č. 2

17.07.2019

19.07.2019

x

22.07.2019

Priebežná správa č. 3

16.10.2019

18.10.2019

21.10.2019
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Typ výstupu

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

Schvaľovanie výstupov NP SRI

osobne
na rokovaní
RV SRI

Priebežná správa č. 4

18.01.2020

21.01.2020

x
19.03.2020

Priebežná správa č. 5

16.03.2020

18.03.2020

Priebežná správa č. 6

16.06.2020

18.06.2020

Priebežná správa č. 7

17.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

Priebežná správa č. 8

18.01.2021

20.01.2021

x

Priebežná správa č. 9

marec 2021

(zrušené
rokovanie - Covid 19)

schválenie
výstupu per
rollam

22.01.2020
19.3.2020
19.06.2020
21.01.2021

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

1.5 Činnosť sektorových rád a ich pracovných skupín
1.5.1 Prierez aktivít sektorových rád a ich pracovných skupín v siedmom realizačnom období
Realizácia prác na napĺňaní úloh NP SRI predložením aktuálnej Priebežnej správy č. 6 vstúpila do
siedmej etapy. Znamená to, že z celkového počtu 18 realizačných etáp do konca realizačného obdobia
(koniec roku 2022) sa absolvovalo už 33 %. Obdobie vykazovania aktivít jednotlivých odborných tímov
NP, označované ako sledované obdobie je na účely výstupného dokumentu – Priebežnej správy č. 6
ohraničené časom od 17. marca 2020 do 17. júna 2020.
V súvislosti s horeuvedeným časovým ohraničením je potrebné pri bilancii plnenia úloh brať do úvahy
významné spoločenské zmeny, ktoré nastali v SR po voľbách uskutočnených 29. februára 2020.
Opodstatnenosť spoločenskej objednávky na monitoring zmien v potrebách jednotlivých odvetví
hospodárstva ovplyvnených novými technológiami, inováciami, digitalizáciou a ďalšími modernými
procesmi je však stále aktuálna. Globálne ekonomické výzvy a vývoj v európskom a celosvetovom
priestore potvrdzujú naliehavosť požiadavky na sektorové strategické plánovanie rozvoja ľudských
zdrojov, aby SR zostala konkurencieschopná. V úzkej nadväznosti na inovačné zmeny v jednotlivých
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sektoroch hospodárstva je potrebné identifikovať ich požiadavky na zodpovedajúcu kvalifikovanosť
pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Inovácie ako
fenomén modernej spoločnosti avizujú potrebu definovania kvalifikačných požiadaviek na
novovznikajúce zamestnania a zároveň potrebu rekvalifikácie tých zamestnancov, ktorí pod ich
vplyvom prídu o svoju prácu a musia si hľadať nové pracovné uplatnenie.
Sektorovo riadené inovácie premietnuté do monitorovania a predvídania potrieb trhu práce postupne
nachádzajú miesto v určení sektorových strategických zámerov na zabezpečenie takej úrovne
odbornej prípravy zamestnancov, aká je požadovaná slovenským trhom práce. Sprostredkovateľom
prenosu požiadaviek zamestnávateľov do systému celoživotného vzdelávania sú sektorové rady.
Sektorové rady, ako profesijné združenia odborníkov z jednotlivých odvetví hospodárstva, boli
vytvorené hlavne z expertov zamestnávateľských organizácií, profesijných združení, organizácií rezortu
školstva, štátnej správy, samosprávy. Popri ďalších odborných tímoch, ktoré sa podieľajú na realizácii
NP SRI sú sektorové rady dôležitým výkonným subjektom, ktorý vo významnej miere prispieva
k naplneniu nosného cieľa projektu – pružnému prenosu nových inovačných prvkov uplatňovaných
v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva
do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou Informačného systému NSP/SRI.
V sledovanom období sa počet sektorových rád (24) z hľadiska početnosti nezmenil. V čase
predkladania Priebežnej správy č. 6 v nich pôsobilo 662 expertov (fyzických osôb), pričom niektorí
z nich vykonávali aktivity aj vo viacerých sektorových radách. Ich činnosť z hľadiska realizácie úloh NP
SRI koordinujú tajomníci sektorových rád, ktorí sú členmi Realizačného tímu SRI.
V zmysle štatútu sektorovej rady reprezentatívnosť jej zloženia a inštitucionálnu a personálnu
aktualizáciu zabezpečujú garant a predseda, ktorí sú vymenovaní na základe konsenzu sociálnych
partnerov. Garancia sektorových rád bola zverená nominantom nasledovných sociálnych partnerov:
▪

Konfederácia odborových zväzov SR;

▪

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR;

▪

Republiková únia zamestnávateľov;

▪

Asociácia priemyselných zväzov;

▪

Združenie miest a obcí Slovenska.
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Okrem týchto subjektov garanciu, vzhľadom na špecifičnosť odvetvia, má v kompetencii
aj Ministerstvo kultúry SR (Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo).
V priebehu sledovaného obdobia nastali dve zmeny na poste predsedov sektorových rád, a to
Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a Sektorovej rady pre kultúru
a vydavateľstvo. Ide o:
▪

Ing. Jozefa Artima (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) na poste predsedu
Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktorý nahradil Ing. Juraja
Mačaja, ktorý sa vzdal funkcie vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť,

▪

PhDr. Alexandru Homoľovú (Slovenská národná galéria) na poste predsedníčky Sektorovej rady
pre kultúru a vydavateľstvo, ktorá nahradila Mgr. Michala Bartóka, ktorý bol odvolaný z funkcie
riaditeľa Národného osvetového centra.

Podstatne viac zmien nastalo v personálnom zložení členskej základne sektorových rád. Z celkového
počtu 24 sektorových rád sa v sledovanom období zaznamenali zmeny v 15-tich sektorových radách.
Dôvodom na zmenu bola najčastejšie výrazná pracovná zaťaženosť členov. Aktuálny počet členov
sektorových rád a zmeny v ich personálnom zložení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
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Tabuľka č. 4

Aktualizácia stavu členov v sektorových radách v siedmom realizačnom období

Aktuálny
Zmena na
počet členov
poste
P. č.
sektorovej
Názov sektorovej rady
predsedu
SR
rady v čase
sektorovej
predkladania
rady
PS6
1 Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
áno
22
2 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
nie
19
3 Sektorová rada pre potravinárstvo
nie
28
4 Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
nie
20
5 Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
nie
22
6 Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
nie
22
7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
nie
29
8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
nie
27
9 Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
nie
17
10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
nie
22
11 Sektorová rada pre elektrotechniku
nie
22
12 Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
nie
27
13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
nie
23
14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
nie
28
15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
nie
24
16 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
nie
28
17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
nie
28
18 Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
nie
25
19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
áno
24
20 Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
nie
28
21 Sektorová rada pre verejné služby a správu
nie
38
22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
nie
23
23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
nie
29
24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
nie
29
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V priebehu
sledovaného
obdobia sa členská
základňa znížila o
počet členov (-)

V priebehu
sledovaného
obdobia sa členská
základňa zvýšila o
počet členov (+)

-3
0
0
0
-1
0
0
-3
-2
-3
0
-1
0
-1
0
-1
-1
0
-1
-2
-1
-1
-2
-2

1
0
0
0
1
0
1
3
2
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

V zmysle štatútu môže v prípade potreby vytvoriť sektorová rada pracovnú skupinu/pracovné skupiny
ako svoje poradné orgány, pričom ich činnosť je limitovaná obdobím, na ktoré boli vytvorené alebo
splnením zadanej úlohy. Prax ukázala, že sektorové rady pri plnení úloh volia rôzne prístupy:
▪

úlohy sú rozdelené medzi všetkých členov,

▪

úlohy sú pridelené vybraným členom a po ich realizácii je zabezpečené pripomienkovanie všetkými
členmi,

▪

na plnenie úloh sú vytvorené pracovné skupiny z členov sektorov rady, a to spravidla podľa
pracovnej činnosti a oblasti v ktorej pôsobia,

▪

členovia pracovnej skupiny, resp. členovia sektorovej rady poverení úlohami prizvú k plneniu úlohy
experta/expertov z externého prostredia.

Napr. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport vytvorila päť pracovných skupín:
▪

Pracovná skupina – materské školy + základné školy;

▪

Pracovná skupina – stredné školy;

▪

Pracovná skupina – vysoké školy;

▪

Pracovná skupina – celoživotné vzdelávanie;

▪

Pracovná skupina – výchova, šport.

Pri tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov operatívne kreovala aj ďalšie pracovné
skupiny, pracujúce vzhľadom na krízu spôsobenú vírusom COVID-19 v on-line priestore. Na
spracovávanie jednotlivých kapitol a odborných textov stratégie boli vyberaní členovia , ktorí sa danou
problematikou bližšie zaoberajú vo svojom pracovnom živote, prípadne majú ďalšie informácie z
domáceho alebo zahraničného prostredia a operatívne vytvorili pracovné skupiny, do ktorých prizývali
expertov z externého prostredia.
Sektorová rada pre stavebníctvo tiež využívala pracovné skupiny, ako nástroj na zefektívnenie práce
pri tvorbe sektorovej stratégie a vytvorila ich výlučne z radov členov sektorovej rady. Na tento účel boli
vybraní členovia rozdelení do pracovných skupín, podľa príslušnosti k predmetnej premise a boli
zodpovední za vypracovanie obsahu príslušných cyklov stratégie. Po sfinalizovaní predmetných častí
stratégie bola činnosť týchto pracovných skupín zrušená.
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Štvrté rokovania sektorových rád
V sledovanom období sa uskutočnili v poradí štvrté rokovania sektorových rád. Základné údaje o ich
priebehu sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka č. 5
P.č.

1

Harmonogram realizovaných štvrtých rokovaní sektorových rád
Sektorová rada

Termín
štvrtého
rokovania

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

14.5.2020

2
3

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
pre potravinárstvo

26. - 27.5.
2020
27.5.2020

4
5
6

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

27.5.2020
21.5.2020
7.5.2020

7

pre chémiu a farmáciu

8
9
10
11
12

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

18.5.2020
27. - 28.5.
2020

13
14
15
16

pre vodu, odpad a životné prostredie
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
pre dopravu, logistiku, poštové služby

22.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
5.5.2020
18.5.2020
12.5.2020
21.5.2020
20.5.2020
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Skúšobné online
rokovanie termín

Skúšobné
online
rokovanie
forma

4.5.2020-o 10.00
11.5. 2020 o 15,30 a
19,00
12.5.2020 o 8,00
13.5.2020 o 12,30

MS Teams

Hotel Hrádok, Jelšava
online MS Teams
videonahrávka rokovania +
hlasovanie per rollam
online, MS Teams
online, MS Teams
videonahrávka rokovania +
hlasovanie per rollam

X
20. 5.2020 o 12:50

x
MS Teams

X
4.5.2020 o14.00
29.4. 2020 o 14:00

x
MS Teams
MS Teams

X

x

Hotel Hrádok, Jelšava

X

x

online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams
online, Webex
videonahrávka rokovania +
hlasovanie per rollam
online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams

15.5.2020 o 16,00
13.5.2020 o 14:00
29.4.2020 o 14.00
16.4.2020 o 14.00

MS Teams
MS Teams
MS eams
Webex

X
5.5.2020 o 14.00
20.5.2020 o 14:00
11.5.2020 o 11.30

x
MS Teams
MS Teams
MS Teams

Miesto/forma rokovania

online, MS Teams

P.č.

17

Sektorová rada

pre informačné technológie a telekomunikácie

18
pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
19
pre kultúru a vydavateľstvo
20
pre vzdelávanie, výchovu a šport
21
pre verejné služby a správu
22
pre administratívu, ekonomiku, manažment
23
pre zdravotníctvo, sociálne služby
24
pre remeslá a osobné služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Termín
štvrtého
rokovania
2.6.2020
10.6.2020
28.5.2020
25.5.2020
14.5.2020
29.5.2020
26.5.2020
19.5.2020
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Skúšobné online
rokovanie termín

Miesto/forma rokovania

online, Webex
prezentácia +hlasovanie per
rollam
online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams
online, MS Teams

Skúšobné
online
rokovanie
forma

X

x

X
14.5.2020 o 14:00
18.5.2020 o 10:00
07.5.2020 o 13:00
21.5.2020 o 14:00
21.5.2020 o 14:00
12. 5. 2020 o 12:50

x
MS Teams
ZOOM
MS Teams
MS Teams
MS Teams
MS Teams

Všetci tajomníci sektorových rád venovali organizačno-technickej príprave štvrtých rokovaní
mimoriadnu pozornosť, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že ich bolo potrebné realizovať za sťažených
podmienok súvisiacich s pandémiou COVID-19. Zvažovali výber webkonferenčných nástrojov určených
na realizáciu videokonferencií. Obzvlášť významnú pozornosť museli tajomníci venovať špecifickému
riešeniu technických otázok, keď značná časť členov sektorovej rady nemala na online formu rokovania
technické vybavenie a možnosť na využitie vhodných aplikácií.
Tajomník Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo napr. v záujme voľby efektívnej formy rokovania
vykonal testovanie funkcionality a limitov viaceré aplikácie:
▪

Zoom,

▪

Microsof Teams,

▪

Webex,

▪

Jitsy Meet by WebSupport.

Ako technicky najspoľahlivejšie sa tajomníkom počas testovania preukázali prvé dve aplikácie.
Vzhľadom na časovo neobmedzené trvanie online schôdzí vo freeware verzii bola ako najvhodnejšia
zvolená aplikácia Microsoft Teams. Potvrdzujú to aj údaje uvedené v horeuvedenej tabuľke, z ktorých
vyplýva, že túto aplikáciu využili 2/3 sektorových rád.
Z prehľadu tiež vyplýva, že sektorové rady v súvislosti s nedostatkom skúseností členov sektorových
rád s používaním aplikácie organizovali skúšobné online rokovania na otestovanie pripojenia
a funkcionalít aplikácie. Na testovacie rokovania pripravili pre členov názorné návody na prvé
pripojenie sa k online schôdzi, na nastavenie zariadení (mikrofón, kamera) a používanie funkcionalít.
Väčšina sektorových rád využila skúšobné, testovacie rokovania.
V sledovanom období niektoré sektorové rady uskutočňovali aj viaceré online rokovania pracovných
skupín najmä v súvislosti s tvorbou sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.
Medzi hlavné body štvrtých rokovaní sektorových rád, ktoré odsúhlasovali členovia sektorových rád
patrilo najmä:
▪

znenie finálnych verzií sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov,

▪

zmeny v zozname národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) garantovaných
jednotlivými sektorovými radami,
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▪

predstavenie nových funkcionalít IS SRI,

▪

harmonogram tvorby a revízie NŠZ, vrátane priradenia autorstva k vypracovaniu/revízii NŠZ.

V nadväznosti na realizované online rokovania tajomníci zasielali členom závery z rokovaní s
harmonogramom úloh na ďalšie obdobie aj s príslušnými dokumentami. Závery z rokovaní boli
následne schvaľované formou per rollam.
Možno konštatovať, že napriek zložitým technickým podmienkam prejavili účastníci štvrtých rokovaní
sektorových rád zodpovedný prístup k prerokovávanej problematike a rokovania všetkých sektorových
rád mali úspešný priebeh, o čom svedčia aj Informácie tajomníkov sektorových rád k Priebežnej správe
č. 6, ktoré tvoria jej prílohu.
Jedným z kľúčových výstupov NP SRI sú jednoznačne sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Ich
tvorba patrila v celom doterajšom období realizácie NP medzi prioritné úlohy.
Členovia sektorových rád už na prvých rokovaniach – v júni 2019 získavali základné informácie k ich
obsahovému zameraniu a postupu ich tvorby. Tieto otázky riešil Realizačný tím SRI tvorbou
Metodického manuálu na vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a konzultáciami
s odborníkmi pôsobiacimi v Riadiacom výbore SRI a Aliancii sektorových rád a uznávanými expertami
s praxou v oblasti strategického plánovania. V záujme jednotného postupu sektorových rád v procese
tvorby sektorových stratégií Realizačný tím SRI priebežne metodicky usmerňoval tajomníkov
sektorových rád.
Tvorba strategických dokumentov prebiehala realizáciou cyklov, počnúc určením základných premís
smerovania jednotlivých sektorov hospodárstva, identifikáciou kľúčových inovačných trendov
ovplyvňujúcich sektor a dopadov na ľudské zdroje. Významným krokom uvedeného vstupného cyklu
bol monitoring aktuálnych národných a medzinárodných strategických dokumentov, ako aj ďalších
informačných materiálov s odkazom na ich zdroje. Monitoring uvedených dokumentov bol priebežnou,
stálou úlohou sektorových rád počas celého realizačného obdobia tvorby sektorových stratégií.
Druhý cyklus bol zameraný na vonkajšiu analýzu prostredia (SWOT analýza), ako aj vnútornú analýzu
sektorov prostredníctvom skúmania ekonomických ukazovateľov na základe informačných zdrojov ŠÚ
SR, MPSVR SR, identifikácie kľúčových a kritických činiteľov a vývojových tendencií z hľadiska
dodatočnej potreby pracovných síl v jednotlivých sektoroch hospodárstva v budúcich rokoch, t. j.
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expanzného a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách (zdroje štatistických informácií
a prognostické modely Trexima Bratislava).
Tretí a štvrtý cyklus tvorby stratégií patril v siedmom realizačnom období medzi najnáročnejšie etapy,
v ktorých sa v nadväznosti na expertmi sektorových rád nadefinované premisy a dopady na ľudské
zdroje formovali sektorové strategické zámery a akčné plány stratégií. V sektorových radách bolo
nasadené úsilie všetkých členov, organizované boli početné pracovné stretnutia formou online
konzultácií v záujme odstraňovania duplicít a formovania dokumentu sektorovej stratégie
s možnosťou vyjadrenia a posúdenia všetkých doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov. Väčšina
doručených návrhov bola zapracovaná a zvýšila tak kvalitu vypracovanej stratégie.
Príklad jedného zo strategických zámerov a akčných plánov sektorovej stratégie, ktorý v siedmej
realizačnej etape vypracovala Sektorová rada pre ťažbu a úpravu nerastných surovín:

Premisa č. 2
Dopad na ľudské zdroje

Ekonomicky efektívna ťažba
Potreba odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pre ťažobné
podnikanie na hlbinných a povrchových ložiskách nerastov. Potreba
inžinierov pre plánovanie procesov ťažby a zabezpečenie povrchovej a
hlbinnej ťažby nerastov a získavania surovín

Oblasť strategického
opatrenia
Strategické opatrenie
Aktivita č. 13 na splnenie
opatrenia
Zodpovednosť
Termín plnenia
Forma monitoringu aktivity

vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa
Príprava a akreditácia nového študijného programu pod názvom: –
Ťažba nerastov a získavanie surovín
Pri najbližšej akreditácii vytvoriť korpus a obsah nového študijného
programu „Ťažba nerastov a získavanie surovín“, pod študijným
odborom "Získavanie a spracovanie zemských zdrojov".
Fakulta BERG TUKE
12/2021
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Na vypracovanie finálnych dokumentov sektorových stratégií bola Realizačným tímom SRI stanovená
a sektorovými radami akceptovaná nasledovná obsahová štruktúra:
I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SEKTORE A KOMPONENTY DEFINOVANIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

▪

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
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▪

Strategická analýza prostredia vonkajšia (SWOT analýza)

▪

Strategická analýza sektora

▪

Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

II.

SEKTOROVÝ STRATEGICKÝ ZÁMER A AKČNÝ PLÁN STRATÉGIE NA ZABEZPEČENIE ĽUDSKÝCH
ZDROJOV PRE ÚSPEŠNÉ A KONKURENCIESCHOPNÉ SLOVENSKO 2030

▪

Premisy vývoja v sektore

▪

Dopady na ľudské zdroje

▪

Oblasti strategických opatrení

▪

Strategické opatrenia

▪

Aktivity na splnenie strategických opatrení

▪

Zodpovednosť za splnenie aktivít

▪

Termíny plnenia aktivít

▪

Forma monitoringu plnenia aktivít

Sektorové rady vypracovali a odsúhlasili finálne verzie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
s vysokým odborným nasadením. Kvalita a rozsah spracovaných tém v jednotlivých častiach
dokumentov potvrdzujú adekvátne zastúpenie expertov v členských základniach sektorových rád.
Jedinečným a unikátnym znakom takto vytváraných sektorových stratégií je autorstvo požiadaviek
a potrieb zmien a smerovania vzdelávacieho systému v horizonte 2030 v celom komplexe
celoživotného vzdelávania. Je to potvrdené zadefinovaním jednotlivých oblastí strategických opatrení,
do ktorých smerujú konkrétne aktivity navrhnuté expertmi sektorových rád. Ako ukazuje nižšie
uvedený prehľad je to priestor začínajúci v predprimárnom vzdelávaní naprieč ďalšími stupňami
vzdelávania, nevynímajúc oblasť poradenstva, rekvalifikácie až po nastavenie zásadných procesných
a systémových zmien vo vzdelávaní detí, mládeže a dospelých. Ide o oblasti:
▪

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.
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Podrobné kvantifikácie počtu navrhnutých dopadov na ľudské zdroje, sektorových opatrení a aktivít na
ich splnenie za jednotlivé sektorové rady sú zapracované do analýzy, ktorá hodnotí funkčnosť
a efektívnosť sektorových rád v nasledujúcej časti tejto priebežnej správy.
Finálne verzie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, schválené jednotlivými sektorovými
radami sú uvedené v prílohách č. 17 až č. 40 tejto priebežnej správy.
Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami
Ako bolo uvedené vyššie, medzi hlavné body štvrtých rokovaní sektorových rád, ktoré odsúhlasovali
ich členovia, patrili aj zmeny v zozname NŠZ garantovaných jednotlivými sektorovými radami.
V nasledujúcej tabuľke sú uvádzané zmeny počtov garantovaných NŠZ k obdobiu: 10. jún 2020.
Predposledný stĺpec zobrazuje konkrétny prírastok alebo úbytok garantovaných NŠZ oproti Priebežnej
správe č. 5 a v poslednom stĺpci je uvedený aktuálny stav garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové
rady na konci sledovaného obdobia.
Rozdiel v garantovaných NŠZ v rámci všetkých sektorových rád oproti Priebežnej správe č. 5 je: +43
NŠZ. Je možné konštatovať, že v sledovanom období bol zaznamenaný najvyšší nárast v súvislosti so
zmenou v garanciách NŠZ v rámci národného hospodárstva za všetky sledované obdobia od začiatku
NP SRI. Zároveň ide o nárast takmer 2,4% zamestnaní oproti stavu v Priebežnej správe č. 5.
Na konci sledovaného obdobia je teda evidovaných 1963 garantovaných NŠZ. Ostatné návrhy na zmeny
v garantovaných NŠZ do tohto obdobia ešte neboli sektorovými radami odsúhlasené. Ak sa tak stane,
budú zaevidované v Priebežnej správe č .7.
V sledovanom období bol najväčší nárast garantovaných NŠZ zaznamenaných v Sektorovej rade pre
informačné technológie a telekomunikácie (+ 12 NŠZ). Naopak najväčší úbytok garantovaných NŠZ
eviduje Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (- 5 NŠZ). U 7-mich sektorových rád nenastala
žiadna zmena v počte garancie NŠZ oproti Priebežnej správe č. 5.
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Tabuľka č. 6

Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady

NSP II
NSP III
P.č.
Počet
Počet
sektorovej
garantovaných
garantovaných
rady
NŠZ
NŠZ

12

Stav k 10. 1.
202011

Stav k 10. 3.
202012

Zmena v počte
garantovaných NŠZ –
stav k 10. 6. 2020

Aktualizovaný počet
garantovaných NŠZ –
stav k 10. 6. 2020

71

0/71

+6/77

0/77

-1/76

-1

75

2

47

48

-1/47

+6/53

+3/56

-5/51

0

51

3

52

52

0/52

0/52

+1/53

0/53

0

53

0/56

-1/55

-2/53

0

53

4

73

59

-3/56

5

58

67

+1/68

0/68

0/68

0/68

0

68

6

30

30

0/30

0/30

0/30

0/30

0

30

7

23

27

0/27

+10/37

-2/35

+10/45

0

45

8

50

50

0/50

0/50

0/50

0/50

0

50

9

47

53

0/53

0/53

0/53

0/53

+8

61

10

56

56

0/56

0/56

+6/62

0/62

-2

60

11

26

35

0/35

0/35

0/35

-2/33

+2

35

+2/76

0/76

+4/80

-1

79

12

71

74

0/74

13

53

53

0/53

+4/57

-2/55

-1/54

+1

55

14

64

69

0/69

+2/71

0/71

0/71

+8

79

15

110

98

-6/92

-2/90

-2/88

-6/82

+5

87

16

99
41

101
42

0/101

0/101

0/101

0/101

+6
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0/42

+1/43

0/43

0/43

+12

55

80
0

87

0/87

0/87

0/87

0/87

+2

89

149

0/149

+7/156

+4/160

-4/156

+2

158

19

11

Stav k 10. 10.
201910

71

18

10

Stav ku
15. 7.
20199

1

17

9

SRI

Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
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NSP II
NSP III
P.č.
Počet
Počet
sektorovej
garantovaných
garantovaných
rady
NŠZ
NŠZ

SRI
Stav ku
15. 7.
20199

Stav k 10. 10.
201910

Stav k 10. 1.
202011

Stav k 10. 3.
202012

Zmena v počte
garantovaných NŠZ –
stav k 10. 6. 2020

Aktualizovaný počet
garantovaných NŠZ –
stav k 10. 6. 2020

20

0

142

0/142

-29/113

-30/83

-3/80

-5

75

21

0

175

0/175

+2/177

-6/171

+1/172

-2

170

22

102

103

0/103

+1/104

0/104

0/104

+6

110

23
24

0

227

0/227

+4/231

+2/233

-2/231

+4

235

77

84

0/84

0/84

+1/85

0/85

-2

83

Spolu
1230
Zdroj: TREXIMA Bratislava

1952

13

-9 /1943

14

+14 /1957

15

-26 /1931

13

16

-11 /1920

zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2
15
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3
16
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4
17
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5
14
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17

+43

1963

1.5.2 Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a analýza dosiahnutých
výsledkov v tejto oblasti
1.5.2.1 Vyhodnotenie inštitucionálneho zloženia sektorových rád
Tabuľka č. 7

Inštitucionálne zloženie sektorových rad (počet subjektov)
Celkový počet členov Sektorovej rady
Zamestnávatelia
Zamestnávateľské/profesijné združenia
Ústredné orgány štátnej správy
Stredné školy
Vysoké školy
Vedecké inštitúcie
ŠIOV
Orgány územnej samosprávy
Odborové zväzy/organizácie
Úrady PSVR
Materské a základné školy, ZUŠ

553
151*
137
51
40
48
14
24
28
32
24
4

*Bez zamestnávateľov Sektorovej rady pre verejné služby a správu v počte 16 (sú započítaní v ústredných orgánoch štátnej správy).

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V sledovanom období sa vo vyhodnotení inštitucionálneho zloženia sektorových rád preukázala
rôznorodosť zastúpenia subjektov, čo je v súlade so zložením sektorových rád v zmysle štatútu.
Najpočetnejšou skupinou sú zamestnávatelia, ktorí v nadväznosti na stav a inovačné trendy
predkladajú najreálnejšie požiadavky na kvalifikačné požiadavky (kompetencie, odborné vedomosti a
odborné zručnosti) zamestnancov. Návrhy na potrebné zmeny v systéme celoživotného vzdelávania
preukázali aj v uplynulých realizačných etapách NP SRI v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov. Zamestnávatelia spolu so zamestnávateľskými/profesijnými združeniami sa na
celkovom počte subjektov podieľajú 52%. Najvyšší počet subjektov reprezentujúcich zamestnávateľov
má Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby s počtom 12 a Sektorová rada pre
energetiku, plyn a elektrinu s počtom 11. Najnižšie zastúpenie zamestnávateľských subjektov (2) má
v čase predkladania Priebežnej správy č.6 Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.
V pozícii zamestnávateľských/profesijných združení pôsobí s najvyšším počtom 15 subjektov v
Sektorovej rade pre remeslá a s počtom 14 v Sektorovej rade pre potravinárstvo. Výnimočné a
špecifické postavenie v inštitucionálnom zložení má Sektorová rada pre verejné služby a správu, kde
v pozícii zamestnávateľov vystupuje 20 orgánov štátnej správy a samosprávy. Táto Sektorová rada je
zároveň najväčšou sektorovou radou skladajúcou sa z 39 členov.
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14 % podielom sa v inštitucionálnom zložení podieľajú vedecké inštitúcie, ktoré sú zastúpené len v 11
sektorových radách. Významnú úlohu vo výskume a vývoji však majú aj vzdelávacie inštitúcie rezortu
školstva. Zástupcovia stredných a vysokých škôl sa tiež aktívne zúčastňovali na tvorbe sektorových
stratégií. Stredné a vysoké školy predstavujú na celkovom počte subjektov v sektorových radách 16 %.
Orgány územnej samosprávy majú významné miesto v štruktúre sektorových rád, pretože práve v nich
majú priestor na riešenie regionálnych potrieb v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami. Sú
zastúpené vo všetkých sektorových radách s výnimkou Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a polygrafický priemysel.
Graf č. 1

Zobrazenie podielu zastúpenia subjektov v sektorových radách
Zamestnávatelia
1%
6%
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Zamestnávateľské združenia/ profesijné
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3%

Stredné školy

Vysoké školy

9%

Vedecké inštitúcie
7%

ŠIOV

25%

9%

Orgány územnej samosprávy
Odborové zväzy/organizácie
Úrady PSVR
Materské a základné školy, ZUŠ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vyhodnotenie reprezentatívnosti zloženia podľa veľkostných skupín zamestnávateľov
Tabuľka č. 8
1000 a viac
40

Počet zamestnávateľských subjektov v sektorových radách podľa veľkostných skupín
(počet zamestnancov)
500-999
27

250-499
33

100-249
25

50-99
13

20-49
9

10-19
7

1-9
9

Nezistený počet
4

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pri zostavovaní zamestnávateľského zastúpenia sektorových rád boli oslovené relevantné spoločnosti
v rámci každého sektora. Najvýraznejšie zastúpenie zamestnávateľov patrí kategórii 1000 a viac
zamestnancov. Zamestnávatelia tejto veľkostnej kategórie sa najviac stretávajú s rôznorodými
alebo podrobnejšími požiadavkami na kvalifikáciu zamestnancov, preto majú ich zástupcovia silné
postavenie v prezentovaní názorov. Rovnako dôležité je v sektorových radách aj zastúpenie nižších
116

veľkostných kategórií zamestnávateľov. Malé a stredné podniky majú často vlastné špecifické
kvalifikačné požiadavky na obsadenie pracovných miest a zvýšenie kvalifikačnej úrovne svojich
zamestnancov z hľadiska ich spôsobilostí, odborných vedomostí a odborných zručností. Pri tvorbe NŠZ
v niektorých sektorových radách je ich zastúpenie preto nevyhnutnosťou, aby požiadavky trhu práce
ako celku boli adekvátne predkladané na riešenie vzdelávaciemu systému.
Najvyšší počet zamestnávateľov z hore uvedenej veľkostnej kategórie má Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby v počte 7. Patria medzi nich Slovenská pošta, a.s., Volkswagen Slovakia, a.s.,
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železnice Slovenskej republiky. Z hľadiska počtu
zamestnancov je na druhom mieste veľkostná kategória 250-499 zamestnancov. Je zastúpená v
Sektorovej rade pre administratívu, ekonomiku, manažment, v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu
a v Sektorovej rade pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v počte 3 organizácie na sektorovú radu.
10% všetkých zamestnávateľov spadá do veľkostnej kategórie 19 a menej zamestnancov.
Graf č. 2

Zobrazenie podielu zastúpenia veľkostných kategórií zamestnávateľských subjektov
v sektorových radách
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vyhodnotenie reprezentatívnosti zloženia sektorových rád podľa zastúpených sekcií SK NACE Rev. 2
Významným štatistickým nástrojom je Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev.,
ktorá je určená na kategorizáciu údajov súvisiacich s ekonomickými subjektmi. Jej predmetom sú
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všetky pracovné činnosti, ktoré ekonomické subjekty vykonávajú. V súvislosti s touto štatistickou
klasifikáciou je potrebné uviesť jej plnú kompabilitu s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú
pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20.
decembra 2006.
V rámci klasifikácie ide o päť klasifikačných úrovní:
▪

sekcia,

▪

divízia,

▪

skupina,

▪

trieda,

▪

podtrieda.

Sekcia je prvou úrovňou označovanou abecedným znakom (celkom je v klasifikácii 21 abecedných
znakov). V sektorových radách je z hľadiska klasifikácie ekonomických činností zastúpených 18 sekcií (s
výnimkou sekcie L, T a U). Zastúpenie sekcií ekonomických činností v sektorových radách je zobrazené
na nasledujúcom grafe a v tabuľke.
Graf č. 3

Zobrazenie % podielu zastúpenia sekcií SK NACE Rev. 2 v sektorových radách na
celkovom počte zamestnávateľov

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 9

Počet zamestnávateľských subjektov sektorových rád podľa sekcií SK NACE REV. 2
Názov sekcie
Počet zamestnávateľských
subjektov v sekcii
A-poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
7
B-ťažba a dobývanie
5
C-priemyselná výroba
62
D-dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
9
E-dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd,
5
odpady a služby odstraňovania odpadov
F-stavebníctvo
5
G-maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
9
H-doprava a skladovanie
9
I- ubytovacie a stravovacie služby
1
J-informácie a komunikácia
10
K- finančné a poisťovacie činnosti
3
M-odborné vedecké a technické činnosti
8
N- administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
3
pomocné činnosti
O-verejná správa a obrana, povinné sociálne
17
zabezpečenie
P- vzdelávanie
4
R- umenie, zábava a rekreácia
4
S-ostatné činnosti
5
Q-zdravotníctvo a soc. pomoc
1
Spolu
167

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Slovensko patrí k silne priemyselne zameraným krajinám. Platí to aj na zastúpenie subjektov
v sektorových radách. Svedčí o tom najvyšší počet - 53 priemyselných podnikov zapojených do činnosti
sektorových rád v sekcii C - priemyselná výroba. Druhou sekciou s počtom 17 subjektov je sekcia O –
verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie. Túto sekciu zastrešujú subjekty len
zo Sektorovej rady pre verejné služby a správu a jeden subjekt zo Sektorovej rady pre vzdelávanie,
výchovu a šport. Najnižšie zastúpenie má sekcia I a sekcia S, ktoré sú reprezentované jedným
zamestnávateľským subjektom.
Prehľad divízií SK NACE Rev. 2 v sektorových radách
V nižšie uvedenom prehľade sú uvedené informácie, ktoré divízie SK NACE Rev. 2 majú zastúpenie v
jednotlivých sektorových radách. Najvyšším počtom zastúpených divízií disponuje Sektorová rada pre
dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre elektrotechniku s počtom 7 divízií.
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel: 2 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.
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel: 18 Tlač a reprodukcia
záznamových médií, 17 Výroba papiera a papierových výrobkov, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu.
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby: 86 Zdravotníctvo, 88 Sociálna práca bez
ubytovania.
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie: 61 Telekomunikácie, 43
Špecializované stavebné práce, 58 Nakladateľské činnosti, 62 Počítačové programovanie poradenstvo
a súvisiace služby, 73 Reklama a prieskum trhu.
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo: 64 Finančné služby, okrem
poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia.
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo: 60 činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90
tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 91 činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych
zariadení, 85 vzdelávanie.
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu: 35 dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu, 71 architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 38 zber, spracúvanie
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.
Sektorová rada pre elektrotechniku: 71 architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie
a analýzy, 46 veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 27 výroba elektrických zariadení,
26 výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 29 výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov, 25 výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 82 administratívne, pomocné
kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo: 45 veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov, 25 výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28
výroba strojov a zariadení, 29 výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov.

120

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie: 36 zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej
vody, 01 pestovanie zeleniny, melónov, 37 čistenie a odvod odpadových vôd.
Sektorová rada pre potravinárstvo: 10 výroba potravín, 11 výroba nápojov.
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby: 96 ostatné osobné služby, 25 výroba kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení.
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu: 20 výroba chemikálií a chemických produktov, 46
veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 19 výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov, 21 výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, 22 výroba
výrobkov z gumy a plastu.
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože: 14 výroba odevov, 15 výroba kože a
kožených výrobkov, 69 právne a účtovnícke činnosti, 74 ostatné odborné, vedecké a technické činnosti.
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch: 79

činnosti

cestovných

agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 93 športové, zábavné a rekreačné
činnosti, 46 veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 maloobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov, 73 reklama a prieskum trhu, 55 ubytovanie.
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo: 25 výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení, 24 výroba a spracovanie kovov, 08 iná ťažba a dobývanie.
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu: 05 ťažba uhlia a lignitu, 07 dobývanie kovových
rúd, 08 iná ťažba a dobývanie, 09 pomocné činnosti pri ťažbe.
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby: 52 skladové a pomocné činnosti v doprave, 49
pozemná doprava a doprava potrubím, 62 počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby,
50 vodná doprava, 53 Poštové služby a služby kuriérov, 84 verejná správa a obrana povinné sociálne
zabezpečenie, 29 výroba motorových vozidiel návesov a prívesov.
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu: 41 výstavba budov, 46 veľkoobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov, 62 počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby, 43
špecializované stavebné práce, 47 maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov.
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Sektorová rada pre verejné služby a správu: 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie.
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport: 62 počítačové programovanie poradenstvo a
súvisiace služby, 85 vzdelávanie, 84 verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment: 69 právne a účtovnícke činnosti ,
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poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 27 výroba
elektrických zariadení, 61 telekomunikácie, 24 výroba a spracovanie kovov, 78 sprostredkovanie práce.
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov: 01 pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 46 veľkoobchod okrem motorových vozidiel.
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály: 24

výroba

a

spracovanie kovov, 23 výroba ostatných minerálnych nekovových výrobkov.

1.5.2.2 Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
Prehľad o strategických dokumentoch identifikovaných sektorovými radami
Sumarizácia strategických dokumentov národného i medzinárodného charakteru bola jedným z prvých
krokov pri začatí prác na formovaní sektorových stratégií. Dokumenty slúžili ako dôležitý podkladový
materiál pri vypracovávaní ich špecifických častí.
Tabuľka č. 10 Celkový počet strategických dokumentov identifikovaných sektorovými radami
Počet
Dokumenty
spolu
1059

Medzinárodné a nadnárodné
321

Národné

Informačné
322

416

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Ako je zrejmé z hore uvedeného prehľadu, experti sektorových rád v procese tvorby sektorových
stratégií identifikovali viac ako 1000 strategických dokumentov a informačných materiálov. Realizačný
tím SRI usmerňoval sektorové rady, aby v zozname dokumentov figurovali len aktuálne dokumenty.
Tajomníci sektorových rád na rokovaniach upozorňovali členov na potrebu priebežného doplňovania
ďalších dokumentov, aby ich databáza bola čo najobsažnejšia a vhodná na využitie v strategickom
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plánovaní. Databáza strategických dokumentov má špecifické miesto v Informačnom systéme NSP/SRI
a jej aktualizácia je dostupná všetkým expertom zapojeným do aktivít NP SRI.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad o počte a druhu dokumentov identifikovaných jednotlivými
sektorovými radami. S najvyšším počtom národných a nadnárodných dokumentov (129) pracovali
experti Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. Najnižší počet sa po analýze
vyhodnotil v Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo. V rámci národných
dokumentov najvyšší počet (32) identifikovali členovia zo Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a
geológiu. Opakom je Sektorová rada pre hutníctvo, zlievárenstvo, kováčstvo s 3 identifikovanými
dokumentami. Z hľadiska infomačných dokumentov miesto s najvyšším počtom (112) má Sektorová
rada pre informačné technológie a telekomunikáciu. Členovia 3 sektorových rád, konkrétne pre
Sektorovú radu pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorovú radu pre automobilový
priemysel a strojárstvo a pre Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku, manažment nepredložili
žiadne informačné dokumenty.
Tabuľka č. 11 Počet strategických dokumentov identifikovaných sektorovými radami
Dokumenty Medzinárodné a
Informačné
Názov sektorovej rady
Národné
spolu
nadnárodné
Sek. rada pre lesné hospodárstvo a
28
13
15
0
drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský a
66
14
12
40
polygrafický priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo, sociálne
27
17
9
1
služby
Sek. rada pre informačné technológie a
129
11
6
112
telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo, finančné
27
7
5
15
služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a vydavateľstvo
28
8
17
3
Sek. rada pre energetiku, plyn a
41
15
23
3
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
54
26
21
7
Sek. rada pre automobilový priemysel a
strojárstvo
7
0
7
0
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
16
5
11
0
Sek. rada pre potravinárstvo
24
4
4
16
Sek. rada pre remeslá a osobné služby
20
9
3
8
Sek. rada pre verejné služby a správu
53
7
23
23
Sek. rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
67
41
9
17
Sek. rada pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály
18
1
9
8
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Názov sektorovej rady
Sek. rada pre vzdelávanie, výchovu a
šport
Sek. rada pre vodu, odpad a životné
prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu
Spolu

Dokumenty Medzinárodné a
spolu
nadnárodné

Národné

Informačné

19

11

5

3

43
74

11
22

17
11

15
41

42

15

16

11

51

14

30

7

23

9

3

11

49

13

32

4

50

34

12

4

103
1059

14
321

22
322

67
416

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Výsledky procesu tvorby sektorových stratégií – dopady na ľudské zdroje.
V nadväznosti na premisy budúceho rozvoja jednotlivých odvetví hospodárstva a inovačné zmeny
sektorové rady navrhovali ich dopady na ľudské zdroje v horizonte 2030. V priebehu
niekoľkomesačného obdobia členovia sektorových rád absolvovali jednak rokovania sektorových rád a
ich pracovných skupín, ale aj množstvo pripomienkových konaní. Tajomníci sektorových rád realizovali
rad osobných a online stretnutí s garantmi, predsedami, členmi a pracovnými skupinami sektorových
rád, na ktorých sa opakovane hľadali riešenia na formulovanie adekvátnych dopadov na ľudské zdroje.
Práve v súvislosti s takýmto postupom vznikali aj duplicitné návrhy a tiež kumulácie, ktoré sa
odzrkadľujú v diferencii navrhnutých a schválených dopadov na ľudské zdroje - navrhnutých bolo 652
dopadov, z toho 438 bolo schválených a 214 neschválených.
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Graf č. 4

Zobrazenie podielu schválených a neschválených dopadov sektorovými radami

33%

Počet schválených dopadov
67%

Počet neschválených dopadov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 12 Počet dopadov na ľudské zdroje za jednotlivé sektorové rady

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel
Sek. rada pre celulózopapierenský a polygrafický
priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sek. rada pre informačné
technológie a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a osobné
služby
Sek. rada pre verejné služby a
správu
Sek. rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

Počet
Počet dopadov
navrhnutých
schválených
dopadov
sektorovou
sektorovou radou
radou

21

Podiel
schválených
dopadov na
počte
navrhnutých
v%

16

% podiel dopadov
schválených
sektorovou radou
na počte dopadov
navrhnutých
všetkými
sektorovými radami
2,45

76,19
1,84
34

12

35,29

44

24

54,55

53

41

77,36

30

7

23,33

53

27

50,94

17
33

13
22

76,47
66,67

20

16

80,00

15
81

13
41

86,67
50,62

16

16

100,00

23

22

95,65

12

12

100,00

3,68
6,29
1,07
4,14
1,99
3,37
2,45
1,99
6,29
2,45
3,37
1,84
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Počet
Počet dopadov
navrhnutých
schválených
dopadov
sektorovou
sektorovou radou
radou

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a
životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože
Sek. rada pre obchod,
marketing, gastronómiu a
cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Podiel
schválených
dopadov na
počte
navrhnutých
v%

% podiel dopadov
schválených
sektorovou radou
na počte dopadov
navrhnutých
všetkými
sektorovými radami
1,84

12

12

100,00

28

28

100,00

7
12

7
12

100,00
100,00

12

10

83,33

25

19

76,00

23

23

100,00

35

23

65,71

10

8

80,00

36
652

14
438

38,89
67,20

4,29
1,07
1,84
1,53
2,91
3,53
3,53
1,23
2,15
X

V nadväznosti na definovanie dopadov na ľudské zdroje sa sektorové rady zaoberali určovaním
stratégie - konkretizáciou sektorového strategického zámeru. V tomto procese bolo potrebné
definovať strategické opatrenia a adekvátne oblasti, ktoré sa predpokladajú na realizáciu týchto
opatrení. Uvedený proces podliehal taktiež schvaľovaniu v sektorových radách. Výsledok je zobrazený
v nasledujúcom grafe.
Graf č. 5

Zobrazenie podielu schválených a neschválených opatrení sektorovými radami

9%

Počet schválených opatrení
Počet neschválených opatrení
91%

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 13 Počet strategických opatrení navrhnutých a schválených v sektorových radách
% podiel opatrení
Podiel
Počet
Počet
schválených
schválených
strategických strategických
sektorovou radou
strategickýc
opatrení
opatrení
na počte opatrení
Názov sektorovej rady
h opatrení
navrhnutých
navrhnutých schválených
na počte
všetkými
sektorovou
sektorovou
navrhnutých
sektorovými
radou
radou
v%
radami
Sek. rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo, sociálne
služby
Sek. rada pre informačné technológie
a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový priemysel
a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a osobné služby
Sek. rada pre verejné služby a správu
Sek. rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie, výchovu a
šport
Sek. rada pre vodu, odpad a životné
prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

42

42

100,00

3,83

74

48

64,86

4,38

73

54

73,97

4,93

120

100

83,33

9,12

32
62

22
62

68,75
100,00

2,01
5,66

30
79

30
58

100,00
73,42

2,74
5,29

19

19

100,00

1,73

33
48
38
26

33
48
38
26

100,00
100,00
100,00
100,00

3,01
4,38
3,47
2,37

30

30

100,00

2,74

26

26

100,00

2,37

63

63

100,00

5,75

18
35

18
31

100,00
88,57

1,64
2,83

22

22

100,00

2,01

34

34

100,00

3,10

40

40

100,00

3,65

38

38

100,00

3,47

71

71

100,00

6,48

43
1096

43
996

100,00
90,88

3,92
X
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že sektorové rady z celkového počtu 1096 sektorových opatrení
schválili celkom 996, čo predstavuje 90,88%. Všetky navrhnuté opatrenia boli schválené v 18
sektorových radách. Výnimkou sú: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie, Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, Sektorová rada
pre elektrotechniku a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu. Nižší podiel schválených sektorových
opatrení oproti počtu navrhnutých je výsledkom komunikačného a pripomienkového procesu
v uvedených sektorových radách.
Vo štvrtom cykle tvorby sektorových stratégií vypracovávali sektorové rady akčné plány stratégií,
v ktorých navrhovali a následne pripomienkovali a schvaľovali konkrétne aktivity na splnenie
strategických opatrení, subjekty, ktoré zodpovedajú za splnenie, termíny plnenia a formu monitoringu
plnenia aktivít, resp. subjekty, ktoré budú monitoring realizovať.
Prehľad o výsledkoch schvaľovania aktivít v jednotlivých sektorových radách je zaznamenaný
v nasledujúcom grafe.
Graf č. 6

Zobrazenie podielu schválených a neschválených aktivít sektorovými radami

3%

Počet schválených aktivít
Počet neschválených aktivít

97%

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 14 Počet aktivít na splnenie strategických opatrení navrhnutých a schválených
v jednotlivých sektorových radách
Podiel aktivít % podiel aktivít
Počet aktivít
Počet aktivít
na plnenie
schválených
na splnenie
na splnenie
strategických
sektorovou
strategických strategických
opatrení
radou na počte
Názov sektorovej rady
opatrení
opatrení
schválených
aktivít
navrhnutých
schválených
sektorovou
navrhnutých
sektorovou
sektorovou
radou na počte
všetkými
radou
radou
navrhnutých v
sektorovými
%
radami
Sek. rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sek. rada pre informačné
technológie a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a osobné
služby
Sek. rada pre verejné služby a
správu
Sek. rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a
životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu

48

48

100,00

2,60

74

51

68,92

2,77

104

96

92,31

5,21

302

287

95,03

15,56

80

64

80,00

3,47

141

141

100,00

7,65

36

36

100,00

1,95

84

67

79,76

3,63

28

28

100,00

1,52

46

46

100,00

2,49

153

153

100,00

8,30

75

75

100,00

4,07

71

71

100,00

3,84

35

35

100,00

1,90

32

32

100,00

1,74

111

111

100,00

6,02

54

54

100,00

2,88

59

59

100,00

3,15

27

27

100,00

1,46

58

57

98,28

3,09

51

51

100,00

2,77

44

44

100,00

2,39
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Názov sektorovej rady

Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Počet aktivít
na splnenie
strategických
opatrení
navrhnutých
sektorovou
radou

Počet aktivít
na splnenie
strategických
opatrení
schválených
sektorovou
radou

Podiel aktivít % podiel aktivít
na plnenie
schválených
strategických
sektorovou
opatrení
radou na počte
schválených
aktivít
sektorovou
navrhnutých
radou na počte
všetkými
navrhnutých v
sektorovými
%
radami

101

101

100,00

5,48

60

60

100,00

3,25

1874

1794

95,73

X

V procese tvorby sektorových stratégií sektorové rady navrhli 1874 aktivít v rámci akčného plánu
stratégie. Z tohto počtu bolo na rokovaniach sektorových rád, resp. formou per rollam schválených
1794 aktivít, čo predstavuje takmer 96%. Prevažná väčšina sektorových rád (18) schválila všetky
navrhnuté aktivity. Výnimkou boli: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie, Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, Sektorová rada
pre elektrotechniku a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch.
Dominantnou sektorovou radou z aspektu navrhnutých aj schválených aktivít na splnenie sektorových
opatrení je Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, ktorej experti navrhli 302
aktivít a 287 z nich schválili.
V nasledovnom grafe sú zobrazené podiely jednotlivých oblastí strategických opatrení, do ktorých
smerujú aktivity akčných plánov v jednotlivých sektorových radách. Z grafu vyplýva že najvyšší podiel
aktivít bol schválený v oblasti Procesné a systémové zmeny, Stredoškolské vzdelávanie, Vzdelávanie
dospelých a Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa.

130

Graf č. 7

Zobrazenie podielu strategických oblastí schválených aktivít
Predškolské vzdelávanie
1%

Vzdelávanie v základných školách

2%

5%
28%
22%

Výchovné a karierové
poradenstvo
Stredoškolské vzdelávanie

2%
22%

Vysokoškolské vzdelávanie I., II.,
III., stupňa

18%

Vzdelávane dospelých
Rekvalifikácie
Procesné a systémové zmeny

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 15 Počet navrhnutých aktivít na splnenie strategických opatrení podľa strategických oblastí v jednotlivých sektorových radách

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sek. rada pre informačné
technológie a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn
a elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a osobné
služby
Sek. rada pre verejné služby
a správu
Sek. rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

Predškolské
vzdelávanie

Vzdelávanie v Výchovné a
Vysokoškolské
Stredoškolské
Vzdelávane
základných
karierové
vzdelávanie I.,
Rekvalifikácie
vzdelávanie
dospelých
školách
poradenstvo
II., III., stupňa

Procesné a
systémové
zmeny

0

1

1

12

5

15

3

11

0

2

0

14

11

13

3

8

1

1

0

8

5

21

0

60

0

27

5

65

52

40

5

93

0

2

0

8

11

12

0

31

6

8

3

26

27

30

0

41

0

1

1

15

8

4

1

6

0

0

6

24

16

9

0

12

4

4

1

7

5

1

1

5

4

8

0

11

6

9

3

5

2

2

0

19

38

40

0

52

3

5

0

28

0

17

2

20

0

0

0

8

6

37

0

20

0

1

0

9

9

7

0

9
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Názov sektorovej rady

Sek. rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a
životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Predškolské
vzdelávanie

Vzdelávanie v Výchovné a
Vysokoškolské
Stredoškolské
Vzdelávane
základných
karierové
vzdelávanie I.,
Rekvalifikácie
vzdelávanie
dospelých
školách
poradenstvo
II., III., stupňa

Procesné a
systémové
zmeny

0

2

1

7

7

8

0

7

2

2

0

15

28

53

0

11

1

1

9

9

11

7

0

16

0

2

14

11

12

9

0

11

0

4

0

10

0

4

2

7

0

6

3

10

9

11

3

15

1

3

1

12

12

7

4

11

1

4

0

17

17

2

3

0

2

8

0

28

15

23

0

25

0

2

0

13

18

8

0

19

27

96

45

386

328

387

30

495
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Najviac aktivít, až 495, bolo navrhnutých v oblasti Procesné a systémové zmeny. Z toho vyplýva, že
experti sektorových rád považujú za najvýznamnejšie realizovať radikálne zmeny v nastavení systému
celoživotného vzdelávania, v právnom systéme a ďalších súvisiacich spoločenských procesoch. Takmer
rovnakú dôležitosť a závažnosť zaznamenali aj v procese zmien v Stredoškolskom vzdelávaní, vo
Vzdelávaní dospelých a vo Vysokoškolskom vzdelávaní. Najmenej aktivít navrhli v oblasti Predškolské
vzdelávanie, avšak viaceré navrhnuté aktivity v tejto oblasti budú na základe ich realizácie významnou
platformou na prípravu kvalifikovaných pracovných síl v ďalších stupňoch vzdelávacieho procesu.

1.5.2.3 Vyhodnotenie prác na prevzatí garancie NŠZ
Tabuľka č. 16 Vyhodnotenie garancie NŠZ jednotlivými sektorovými radami
Počet NŠZ
garantovaných
Počet
Počet novo
Počet NŠZ
sektorovou
preradených
Počet
navrhnutých
Názov sektorovej
garantovaných
radou na
NŠZ do
zrušených
NŠZ
rady
sektorovou
celkovom
iných
NŠZ
sektorovou
radou
počte
sektorových
radou
garantovaných
rád
NŠZ v %
Sek. rada pre lesné
hospodárstvo a
drevospracujúci
priemysel
Sek. rada pre celulózopapierenský a
polygrafický priemysel
Sek. rada pre
zdravotníctvo, sociálne
služby
Sek. rada pre
informačné technológie
a telekomunikácie
Sek. rada pre
bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Sek. rada pre
energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre
elektrotechniku
Sek. rada pre
automobilový priemysel
a strojárstvo
Sek. rada pre
administratívu,
ekonomiku, manažment

68

3,46

0

0

0

30

1,53

0

0

0

235

11,97

2

1

6

55

2,80

0

0

12

89

4,52

0

0

2

158

8,05

12

0

10

79

4,02

4

0

5

35

1,78

8

0

6

60

3,06

4

0

3

110

5,60

0

1

4
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Názov sektorovej
rady

Sek. rada pre
potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a
osobné služby
Sek. rada pre verejné
služby a správu
Sek. rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo,
keramiku, minerálne
výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre
vzdelávanie, výchovu a
šport
Sek. rada pre vodu,
odpad a životné
prostredie
Sek. rada pre chémiu a
farmáciu
Sek. rada pre textil,
odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod,
marketing, gastronómiu
a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a
úpravu surovín,
geológiu
Sek. rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby
Sek. rada pre
stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Počet NŠZ
garantovaných
Počet
Počet novo
Počet NŠZ
sektorovou
preradených
Počet
navrhnutých
garantovaných
radou na
NŠZ do
zrušených
NŠZ
sektorovou
celkovom
iných
NŠZ
sektorovou
radou
počte
sektorových
radou
garantovaných
rád
NŠZ v %
53

2,70

0

0

0

83

4,23

2

0

4

170

8,66

5

5

3

75

3,82

8

1

7

61

3,11

0

0

8

75

3,82

0

1

7

55

2,80

4

0

3

45

2,29

2

0

9

53

2,70

10

3

7

87

4,43

18

4

10

50

2,55

0

0

0

51

2,60

6

0

9

107

5,45

4

0

10

79
1963

4,02
X

0
89

1
17

9
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Z hore uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac NŠZ má v garancii Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby (235), čo predstavuje takmer 12% z celkového počtu garantovaných NŠZ za všetky
sektorové rady. Na druhom mieste je Sektorová rada pre verejné služby a správu so 170 garantovanými
NŠZ (8,66% z celkového počtu) a Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo s počtom 158 NŠZ
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v garancii a viac ako 8%-ným podielom na NŠZ garantovanými všetkými sektorovými radami. Najmenej
NŠZ – 30 garantuje Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, čo súvisí
s aktuálnym postavením tohto sektora s ďalšími priemyselnými odvetviami viac zameranými na
moderné technologické zmeny a inovačné trendy.
V súvislosti s plánovanou revíziou klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 boli experti sektorových rád
vyzvaní k tomu, aby po dôkladnom zvážení všetkých vplyvov a zmien, predložili tajomníkom návrhy na
zmenu zoznamu garantovaných NŠZ. Sektorové rady navrhli vykonať 240 zmien, ktoré v sebe zahŕňajú
zrušenie, preradenie a novú tvorbu NŠZ, čo je podľa jednotlivých sektorových rád uvedené
v predchádzajúcej tabuľke.
Graf č. 8

Podiel NŠZ garantovaných jednotlivými sektorovými radami na celkovom počte
garantovaných NŠZ
Sek. rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
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Sek. rada pre celulózo-papierenský a polygrafický
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Sek. rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

4%

4%

3%

9%
4% 3%

6%

2%

Sek. rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch
Sek. rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 9

Zobrazenie počtu zmien v rámci zrušených, preradených a novo navrhnutých NŠZ
oproti roku 2015
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Sektorové rady v súčasnosti realizovanom NP SRI nadviazali na výsledky NP NSP III. Na svojich
rokovaniach diskutovali o aktuálnej situácii v jednotlivých sektoroch a odsúhlasovali zmeny v garancii
NŠZ. Aktuálne je z počtu garantovaných NŠZ priradených konkrétnym autorom (expertom sektorových
rád) 1688, čo predstavuje takmer 86%. Proces priraďovania autorstva k NŠZ priebežne pokračuje aj
v súčasnom období a očakáva sa aj v ďalších fázach realizácie NP SRI v nadväznosti na zaznamenávanie
inovačných trendov v sektoroch a s tým súvisiaci dopad na tvorbu NŠZ.
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Tabuľka č. 17 Vyhodnotenie autorstva k NŠZ v sektorových radách

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo, sociálne
služby
Sek. rada pre informačné technológie a
telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo

Z počtu
Počet NŠZ
Z počtu garantovaných garantovaných NŠZ
garantovaných
NŠZ počet priradených
počet
sektorovou
autorom
nepriradených
radou
autorom
68

68

0

30

30

0

235

196

39

55

34

21

89

42

47

158

158

0

77

2

35

23

12

60

35

25

110

95

15

Sek. rada pre potravinárstvo

53

51

2

Sek. rada pre remeslá a osobné služby

83

81

2

Sek. rada pre verejné služby a správu
Sek. rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály
Sek. rada pre vzdelávanie, výchovu a
šport
Sek. rada pre vodu, odpad a životné
prostredie

170

141

29

75

75

0

61

61

0

75

63

12

55

41

14

Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu

45

34

11

53

53

0

87

67

20

50

50

0

51

51

0

107

92

15

79

70

9

1963

1688

275

Sek. rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový priemysel a
strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment

Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Graf č. 10

Zobrazenie podielu priradených a nepriradených NŠZ autorom v sektorových radách

14%

Podiel garantovaných NŠZ
priradených autorom
Podiel garantovaných NŠZ
nepriradených autorom

86%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.5.2.4 Vyhodnotenie podielu prác na revízii Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
Tabuľka č. 18 Vyhodnotenie návrhov sektorových rád na aktualizáciu národnej klasifikácie SK
ISCO-08

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sek. rada pre celulózopapierenský a polygrafický
priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sek. rada pre informačné
technológie a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a
vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo

Celkový
počet
návrhov na
aktualizáciu
SK ISCO-08

Počet návrhov
Počet
na doplnenie Počet návrhov na návrhov na
nového
doplnenie nového
vyradenie
zamestnania
zamestnania do zamestnania
do SK ISCO - 08
SK ISCO - 08
z SK ISCO -08

4

0

3

1

0

0

0

0

22

16

4

2

12

12

0

0

2

2

0

0

8

8

0

0

9
23

5
6

1
9

3
8

5

4

1

0

0
1

0
1

0
0

0
0
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Názov sektorovej rady

Sek. rada pre remeslá a osobné
služby
Sek. rada pre verejné služby a
správu
Sek. rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové
materiály
Sek. rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a
životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sek. rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Celkový
počet
návrhov na
aktualizáciu
SK ISCO-08

Počet návrhov
Počet
na doplnenie Počet návrhov na návrhov na
nového
doplnenie nového
vyradenie
zamestnania
zamestnania do zamestnania
do SK ISCO - 08
SK ISCO - 08
z SK ISCO -08

90

78

4

8

14

7

1

6

18

7

3

8

8

8

0

0

6

4

2

0

1
0

1
0

0
0

0
0

27

14

11

2

31

29

2

0

0

0

0

0

3

2

1

0

37

24

6

7

18
339

18
246

0
48

0
45

Členovia sektorových rád sa v sledovanom období zaoberali aj témou revízie zoznamu garantovaných
NŠZ v súvislosti s aktualizáciou národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Hlavný vplyv na
navrhované zmeny v oblasti trhu práce a ľudských zdrojov majú zavádzané inovácie a nové
technológie, digitalizácia, modernizácia a transformácia sektorov. Experti sektorových rád sa v rámci
rokovaní kvalifikovane zapájali do riešenia tejto problematiky a odovzdali tajomníkom celkom 339
návrhov na aktualizáciu vrátane doplnenia, revízie alebo vyradenia zamestnania. Tieto návrhy boli
taktiež predmetom schvaľovania sektorovými radami. Najviac návrhov na aktualizáciu NŠZ predložili
členovia zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby v počte 90.
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Graf č. 11

Podiel návrhov na aktualizáciu SK ISCO-08 za všetky sektorové rady

13%
14%

Počet návrhov na doplnenie nového
zamestnania do SK ISCO-08

73%

Počet návrhov na revíziu názvu
zamestnania v SK ISCO-08

Počet návrhov na vyradenie
zamestnania z SK ISCO-08

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.5.2.5 Vyhodnotenie propagácie sektora a činnosti sektorovej rady
Propagácia činností sektorových rád je zastrešená prostredníctvom tajomníkov v spolupráci s členmi,
ktorí vyvíjajú snahu na zvýšenie povedomia o fungovaní a aktivitách sektorových rád. V rámci
aktuálneho diania v sektore, v pravidelných intervaloch tajomníci sektorových rád spracovávajú články
a príspevky o aktualitách zverejňovaných v periodickej tlači, prípadne na internetových stránkach
v spojitosti so sektorom. Najvyšší počet takýchto príspevkov (4) v sledovanom období má Sektorová
rada pre chémiu a farmáciu. Ďalším spôsobom prezentovania činností je účasť na rôznych národných
a medzinárodných odborných podujatiach, čo tvorí 51% zo všetkých propagačných aktivít. Najvyšší
počet propagačných aktivít (4) má Sektorová rada pre energetiku plyn a elektrinu a Sektorová rada pre
dopravu, logistiku, poštové služby. V rámci medzinárodných odborných podujatí možno uviesť napr.
účasť a zastupovanie tajomníkom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Sektorovej
rady pre automobilový priemysel a strojárstvo na medzinárodnej konferencii v Bruseli počas
bruselského autosalónu a účasť a zastupovanie tajomníkom Sektorovej rady pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo na konferencii Banking Summit 2019 – Powered by PEOPLE v Bratislave.
Konkrétne propagačné aktivity tajomníkov a ďalších členov sektorových rád sa nachádzajú v kapitole
Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, v informáciách o aktuálnej situácii
v organizačno-technickom zabezpečení jednotlivých sektorových rád v súvislosti s prípravou
Priebežnej správy č. 6, ktoré tvoria prílohy uvedenej správy.
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Tabuľka č. 19 Prezentácia činností sektorových rád

Názov sektorovej rady

Sek. rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel
Sek. rada pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel
Sek. rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sek. rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Sek. rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo
Sek. rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sek. rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sek. rada pre elektrotechniku
Sek. rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sek. rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Sek. rada pre potravinárstvo
Sek. rada pre remeslá a osobné služby
Sek. rada pre verejné služby a správu
Sek. rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sek. rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
nekovové materiály
Sek. rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sek. rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sek. rada pre chémiu a farmáciu
Sek. rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sek. rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch
Sek. rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sek. rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Sek. rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sek. rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Spolu
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Príspevky, publikačná
činnosť v periodickej
tlači a na
internetových
stránkach

Vystúpenia na
medzinárodných a
národných odborných
podujatiach (semináre,
rokovania, konferencie,
prezentácie)

0

3

2
0
0

0
2
3

0
2
0
0
1
0
3
3
0
0

2
1
4
1
1
0
0
1
3
0

0
1
0
4
0

0
2
0
0
3

1
0
0
1
2
20

2
1
1
4
3
37

Graf č. 12

Podiel počtu činností na reprezentovanie sektorových rád

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zhodnotenie informácií o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 24 sektorových rád
sa nachádza v prílohách č. 41 až č. 64 tejto správy.

1.6 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter
prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce
Nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť
Medzi kľúčové zmeny, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľového stavu zamestnanosti v roku
2020 podľa Národnej stratégie zamestnanosti patrí nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym
vplyvom na zamestnanosť.
Politiky podpory zamestnanosti realizované v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva realizuje tri politiky, ktoré priamo podporujú zamestnanosť na Slovensku:
▪

regionálna investičná pomoc podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci18 a

18

ZÁKON Č. 57/2018 Z. Z. ZÁKON O REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete: https://www.epi.sk/zz/2018-57
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▪

významné investície.

Regionálna investičná pomoc
O regionálnu investičnú pomoc môže požiadať každý podnikateľský subjekt registrovaný na Slovensku,
ktorého investičný zámer spĺňa zákonné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Investičný
zámer musí úspešne prejsť procesom posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania
regionálnej investičnej pomoci. Na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci nie je právny nárok19.
Informácie počte žiadostí, ktoré boli doručené MH SR nie sú k dispozícii. Verejnosť sa dostane k
informácii o zvažovaní investičnej pomoci až vtedy, keď sa návrh na poskytnutie investičnej pomoci
zverejní na webovom sídle slov-lex.sk, keď začne medzirezortné pripomienkové konanie. O návrhu
rozhoduje vláda SR a následne MH SR vydáva rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci. Čerpanie,
resp. nečerpanie investičnej pomoci, o poskytnutí ktorej bolo rozhodnuté, závisí od samotného
žiadateľa. Výška podpory je podmienená viacerými faktormi, napr. oblasť podnikania (priemyselná
výroba, technologické centrá, centrá podnikových služieb), prioritné oblasti v rámci jednotlivých
oblastí podnikania či miesto realizácie.
Tabuľka č. 20 Maximálna miera investičnej pomoci podľa regiónov
Priemyselná výroba
Región
západné
Slovensko
stredné
Slovensko
východné
Slovensko

Technologické centrum

Centrum podnikových
služieb
prioritné
ostatné
oblasti
oblasti

prioritné
oblasti

ostatné
oblasti

prioritné
oblasti

ostatné
oblasti

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

Zdroj: Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z., vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ako je možné z nasledujúcej tabuľky sledovať, v prípade jednotlivých investičných pomocí sa dajú
analyzovať viaceré kritériá, ktoré sú zaujímavé z pohľadu zamestnanosti, ako:
▪

územie- obec, okres, kraj,

▪

SK NACE a triedu podniku,

19

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR. 2018. Regionálna investičná pomoc. Ministerstvo hospodárstva SR,
2018.
20
s.
[online].
[cit.
2020-05-19]
Dostupné
na
internete:
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/LWEPlnF5.pdf
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▪

priemernú hrubú mesačnú mzdu,

▪

potrebné vzdelanie na úrovni: základného, stredoškolského či vysokoškolského a

▪

počet obsadzovaných voľných pracovných miest.

Tabuľka č. 21 Vyhodnotenie schválenej investičnej pomoci vládou SR v rokoch 2018 – 2020
Priemerná
Vzdelanie
hrubá
Pracovné
Okres
SK NACE
Trieda
mesačná
miesta
ZŠ
SŠ
VŠ
mzda
Opracovanie a
KošicePriemyselná
povrchová úprava
1 123 €
95,45 % 4,55 %
110
okolie
výroba
kovov
Počítačové
Informácie a programovanie,
Košice I
2 703 €
100 %
196
komunikácia
poradenstvo a
súvisiace služby
Výroba kovových
Bardejov
konštrukcií a ich
1 108 €
7,5 %
82,5 %
10 %
40
častí
Michalovce
Výroba sladu
1 075 €
80 %
20 %
5
Výroba upínadiel,
Bardejov
889 €
20 %
70 %
10 %
99
strojných skrutiek
Výroba strojov a
Nitra
2 182 €
100 %
70
zariadení i. n.
Nové
Výroba strojov a
Mesto nad
2 409 €
24 %
76 %
34
zariadení i. n.
Váhom
Výroba plastových
Trebišov
1 064 €
27 %
53 %
20 %
15
Priemyselná
výrobkov
výroba
Výroba ostatných
dielov a
Detva
926 €
30 %
60 %
10 %
239
príslušenstva pre
motorové vozidlá
Výroba ostatných
výrobkov z dreva;
výroba výrobkov z
Lučenec
936 €
82,36 % 11,76 % 5,88 %
17
korku, slamy a
prúteného
materiálu
Výroba kovových
Košicekonštrukcií a ich
1024 €
67,5 %
32,5 %
40
okolie
častí
Informácie a
Počítačové
Prešov
1 505 €
20 %
80 %
75
komunikácia programovanie.
Výroba ostatných
dielov
Kežmarok Priemyselná
832 €
80,4 %
19,6 %
504
a príslušenstva pre
výroba
motorové vozidlá
Žarnovica
Obrábanie
1 073 €
23 %
68 %
9%
215

145

Okres

SK NACE

Trieda

Výroba ostatných
dielov
Prievidza
a príslušenstva pre
motorové vozidlá.
Opracovanie a
Lučenec
povrchová úprava
kovov
Výroba ostatného
Sabinov
textilu i. n.
Výroba ostatných
dielov a
Lučenec
príslušenstva pre
motorové vozidlá
Rezanie,
Rimavská
tvarovanie
Sobota
a konečná úprava
kameňa
Ostatný výskum a
Odborné,
experimentálny
vedecké a
Trnava
vývoj v oblasti
technické
prírodných a
činnosti
technických vied
Výroba ostatných
dielov a
Levice
príslušenstva pre
motorové vozidlá
Nové
Výroba ostatných
Mesto nad
plastových
Priemyselná
Váhom
výrobkov
výroba
Považská
Výroba iných
Bystrica
výrobkov z gumy
Výroba ostatných
dielov a
Topoľčany
príslušenstva pre
motorové vozidlá

Priemerná
hrubá
mesačná
mzda
1 423 €

704 €
595 €

Vzdelanie
ZŠ

SŠ

38,86 % 33,43 %

-

80 %

23,08 % 61,54 %

VŠ

Pracovné
miesta

27,71 %

350

20 %

10

15,38 %

13

832 €

-

100 %

-

105

570 €

12 %

80 %

8%

25

2 384 €

14 %

16 %

70 %

50

1 710 €

5%

75 %

20 %

750

1 343 €

66 %

25 %

9%

77

1 180 €

13 %

67 %

20 %

150

1 205 €

25 %

64 %

11 %

120

Zdroj: jednotlivé rokovania vlády SR20 a k nim prislúchajúce uznesenia na rokovania.gov.sk, vlastné spracovanie
Realizačným tímom SRI

Tabuľka č. 22 Formy investičnej pomoci a miesta investičnej pomoci na jedno vytvorené pracovné
miesto

20

ÚRAD VLÁDY SR. 2020. Portál otvorenej vlády. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material
.
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Okres

Košice-okolie
Košice I
Bardejov
Michalovce
Bardejov
Nitra
Nové Mesto nad
Váhom
Trebišov
Detva
Lučenec
Košice-okolie
Prešov
Kežmarok
Žarnovica
Prievidza
Lučenec
Sabinov
Lučenec
Rimavská Sobota
Trnava
Levice
Nové Mesto nad
Váhom
Považská Bystrica
Topoľčany

Formy investičnej pomoci
príspevok na
úľava na
dotácia na
vytvorené
dani z
DHM a DNM
pracovné
príjmov
miesta
200 000 €
2 971 000 €
678 010 €
3 089 845 €
300 000 €
800 000 €
550 000 €
2 000 000 € 3 000 000 €
1 500 000 € 1 500 000 €
-

Spolu
investičná
pomoc

Investičná
pomoc na
pracovné
miesto

3 171 000 €
3 767 855 €
1 100 000 €
550 000 €
5 000 000 €
3 000 000 €

28 827 €
19 224 €
27 500 €
110 000 €
50 505 €
42 857 €

2 000 000 €

-

-

2 000 000 €

58 824 €

220 000 €
36 670 €
300 000 €
5 338 896 €
1 620 750 €
191 666 €
259 700 €
767 000 €
600 000 €
130 000 €
-

2 499 000 €
46 500 €
600 000 €
367 236 €
5 873 104 €
2 500 000 €
6 504 250 €
38 334 €
383 000 €
150 000 €
632 282 €
4 250 000 €

134 830 €
450 000 €
3 736 000 €
1 397 500 €
40 300 €
500 000 €
-

220 000 €
2 499 000 €
218 000 €
900 000 €
817 236 €
14 948 000 €
3 897 500 €
8 125 000 €
230 000 €
300 000 €
1 150 000 €
750 000 €
1 262 282 €
4 250 000 €

14 667 €
10 456 €
12 824 €
22 500 €
10 896 €
29 659 €
18 128 €
23 214 €
23 000 €
23 077 €
10 952 €
30 000 €
25 246 €
5 667 €

-

1 050 000 €

-

1 050 000 €

13 636 €

-

1 950 000 €
1 550 000 €

-

1 950 000 €
1 550 000 €

13 000 €
12 917 €

Zdroj: jednotlivé rokovania vlády SR21 a k nim prislúchajúce uznesenia na rokovania.gov.sk, vlastné spracovanie
Realizačným tímom SRI

Status významnej investície
V zmysle zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných
investícií22 je významnou investíciou stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so
sídlom na území Slovenskej republiky, ak sú splnené kumulatívne nasledovné kritériá:

21

ÚRAD VLÁDY SR. 2020. Portál otvorenej vlády. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material
22

ZÁKON Č. 175/1999 Z. Z. ZÁKON O NIEKTORÝCH OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA PRÍPRAVY VÝZNAMNÝCH
INVESTÍCIÍ A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete:
https://www.epi.sk/zz/1999-175
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▪

finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov €
investičných nákladov,

▪

je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300
nových pracovných miest a

▪

vláda SR o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Získaním štatútu významnej investície má žiadateľ možnosť zjednodušene usporiadať vlastnícke vzťahy
potrebné na prípravu stavieb.
Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu
stavieb, ktoré sú významnou investíciou a postup orgánov štátnej správy pri vydávaní osvedčenia o
významnej investícii.
Ako je možné z nasledovnej tabuľky sledovať, determinanty na schválenie významnej investície je
počet vytvorených pracovných miest a výška investičných nákladov, vzhľadom na dôvody na schválenie
tohto statusu.
Tabuľka č. 23 Vyhodnotenie schválených významných investícií v rokoch 2018 – 2020
Číslo
Vytvorené
Investičný
Okres
Stavba
uznesenia pracovné
náklad
vlády
miesta
Košice-okolie Vybudovanie strategického parku Haniska 187/2018
Založenie nového výrobného závodu v
Kežmarok
149/2019
504
51 000 000 €
Kežmarku
Košice-okolie Vybudovanie strategického parku Haniska 150/2019
Zdroj: jednotlivé rokovania vlády SR23 a k nim prislúchajúce uznesenia na rokovania.gov.sk, vlastné spracovanie
Realizačným tímom SRI

Koordinácia politík na najvyššej úrovni
Na koordináciu politík s cieľom dosiahnuť ciele Európa 2020 je každoročne vypracovaný jednotlivými
štátmi Národný program reforiem, ktorý popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré chce vláda SR
realizovať. Medzi najväčšie pretrvávajúce výzvy Slovenska sú stanovené školstvo, zdravotníctvo a trh
práce. Týmto okruhom sú prispôsobené aj jednotlivé opatrenia vlády v predmetnom programe a tomu

23

ÚRAD VLÁDY SR. 2020. Portál otvorenej vlády. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete:
https://rokovana.gov.sk/RVL/Material

148

zodpovedajúcom Akčnom pláne k Národnému programu reforiem. Uznesením vlády SR sa ukladá
zainteresovaným subjektom plniť akčný plán a dvakrát ročne ho aktualizovať.
Koordinácia politík na národnej úrovni nastáva v prípade realizácie špecifických politík, ktoré sú
prierezové. Ako je možné z nasledovnej tabuľky analyzovať, prierezovosť politík zamestnanosti má
MPSVR SR spolu s MH SR, keďže MH SR má realizovať podporu malého a stredného podnikania
a taktiež stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia.
MPSVR SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy24 realizuje stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce.
Aj zákon ukladá ministerstvám povinnosť, aby pri plnení svojich úloh úzko spolupracovali, vymieňali si
potrebné informácie a podklady a prerokúvali s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.
Ako je možné z nasledovnej tabuľky analyzovať, za posledné obdobie bolo schválených mnoho
uznesení vlády, ktoré koordinovali politiku zamestnanosti na národnej úrovni v rôznych oblastiach
hospodárstva.
Tabuľka č. 24 Opatrenia a plány ústredných orgánov štátnej správy, ktoré slúžia aj na koordináciu
politík zamestnanosti
Číslo
Počet
uznesenia
Názov
Predkladateľ
Oblasť
Zdroj
opatrení
vlády
1. akčný plán pre
realizáciu opatrení
https://rokov
vyplývajúcich zo
Ministerstvo
Rozvoj ľudského
ania.gov.sk/R
605/2019
Stratégie
hospodárstva
6
kapitálu
VL/Material/
hospodárskej politiky
SR
24386/1
Slovenskej republiky
do roku 2030
Bariéra č.1: Akútny
Opatrenia na
nedostatok
odstránenie bariér
kvalifikovanej
pre trvalo udržateľný
pracovnej sily
https://rokov
Ministerstvo
rozvoj
podľa potrieb
ania.gov.sk/R
185/2019
hospodárstva
4
automobilového
priemyslu,
VL/Material/
SR
priemyslu na
Bariéra č.2:
23740/1
Slovensku vrátane
Nedostatok
dodávateľskej siete
kvalifikovanej
pracovnej sily
24
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Číslo
uznesenia
vlády

51/2019

525/2018

461/2018

300/2018

228/2018

Názov

Opatrenia na
zlepšenie
podnikateľského
prostredia III.
Opatrenia na
posilnenie
uplatnenia
marginalizovaných
skupín na trhu práce
Akčný plán
inteligentného
priemyslu SR
Stratégia
hospodárskej politiky
Slovenskej republiky
do roku 2030
Opatrenie na
zlepšenie
podnikateľského
prostredia II.

Predkladateľ

Ministerstvo
hospodárstva
SR

Oblasť
podľa potrieb trhu
práce, generovaný
vzdelávacím
systémom
Opatrenia
Ministerstva práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Úrad vlády
Slovenskej
republiky

Počet
opatrení

Zdroj

2

https://rokov
ania.gov.sk/R
VL/Material/
23539/1

3

https://rokov
ania.gov.sk/R
VL/Material/
23349/1

Ministerstvo
hospodárstva
SR

Trh práce a
vzdelávania

14

Ministerstvo
hospodárstva
SR

Rozvoj ľudského
kapitálu

13

Ministerstvo
hospodárstva
SR

Opatrenia
Ministerstva práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

3

https://rokov
ania.gov.sk/R
VL/Material/
23259/1
https://rokov
ania.gov.sk/R
VL/Material/
23019/1
https://rokov
ania.gov.sk/R
VL/Material/
22933/1

Zdroj: jednotlivé rokovania vlády SR25 a k nim prislúchajúce uznesenia na rokovania.gov.sk, vlastné spracovanie
Realizačným tímom SRI

Podpora najmenej rozvinutých okresov
Nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť je identifikovaná aj v prípade
podpory najmenej rozvinutých okresov. Zámerom zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov26 je upraviť podmienky, systém a formy podpory najmenej rozvinutým okresom.
Vďaka tomuto zákonu došlo k rozšíreniu pôsobnosti Úradu vlády SR a oslabeniu pôsobnosti ústredných
orgánov štátnej správy pri prijímaní opatrení na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých
okresov. V akčnom pláne najmenej rozvinutého okresu dochádza ku koordinácii politík, ktoré majú
pozitívny vplyv na zamestnanosť. Tento plán: ,,obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho

25

ÚRAD VLÁDY SR. 2020. Portál otvorenej vlády. [online]. [cit. 2020-05-19] Dostupné na internete:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material
26
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a sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového
potenciálu, návrh opatrení a na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový
harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.
Akčný plán zároveň integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a obsahuje návrhy
na odstránenie prekážok na ich využívanie.“27
Na realizáciu akčného plánu sa vypracovávajú ročné priority, ktoré obsahujú zoznam financovaných
alebo spolufinancovaných projektov aj s informáciou o účele poskytnutia regionálneho príspevku
s uvedením, či sa má projektom priamo alebo nepriamo podporiť tvorba pracovných miest, a taktiež
informácia o počte priamo podporených pracovných miest a počet nepriamo podporených pracovných
miest.
V prípade podpory najmenej rozvinutých okresov sa dá zamerať na vyhodnocovanie miery podpory na
vytvorené pracovné miesto.28

1.7 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu
inovácií do NŠZ
Podľa Uznesenia vlády SR č. 239 zo dňa 19. apríla 2020 k návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na
obdobie rokov 2020 - 2024, ktoré bolo schválené v NR SR dňa 30. apríla 2020 29, je nevyhnutné cielene
napomáhať transformácii slovenskej ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie
a nástupu nových obchodných modelov, vrátane zdieľanej ekonomiky. Moderná spoločnosť sa podľa
základného strategického dokumentu vlády SR nezaobíde bez technológií, ktoré uľahčujú prechod na
klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, a to so zameraním na oživenie jednotlivých odvetví

27

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. 2020. Príprava a obsahové náležitosti
akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
2020.
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na
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ekonomických činností po negatívnom dopade súčasnej pandémie koronavírusu. V rámci Národného
strategického plánu bude vláda SR cez prizmu vplyvu na životné prostredie, ako centrálneho piliera
stratégie rozvoja krajiny, podporovať rozvíjanie vyspelého priemyslu založeného na automatizácii,
vysokej produktivite práce, finálnej montáži, ako aj trhových služieb, digitálnej ekonomiky, inovácií,
technologických noviniek, výskumu a vývoja. Vláda SR bude podľa svojho programového vyhlásenia
rovnako podporovať rozvoj sektora služieb, ako dôležitého hospodárskeho odvetvia s vysokou
pridanou hodnotou. V rámci Národného strategického plánu vláda SR stanoví priority tak, aby bol
využitý rozvojový potenciál SR, jej regiónov, miest a obcí, a to s dôrazom na trvalo udržateľný
regionálny rozvoj.
Stimulovanie rozvojového potenciálu SR, konkurencieschopnosti a efektívnej alokácie zdrojov na
zvyšovanie inovačnej výkonnosti, rozvíjanie nového stupňa výrobných vzťahov v jednotlivých
podnikoch, organizáciách a sektoroch národného hospodárstva, kladie nové požiadavky na vedomosti,
zručnosti a spôsobilosti pracovných síl zabezpečujúcich pracovné úlohy v rámci procesov základného
i aplikovaného výskumu a vývoja, a to s osobitným významom realizácie Implementačného plánu
Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorý bol v SR prijatý konsenzom
všetkých sociálnych partnerov zastúpených na najvyššej úrovni v Hospodárskej a sociálnej rade SR 30.
Nadväzne na identifikáciu vzájomných funkčných väzieb jednotlivých ekonomických činností
a výdavkov na podnikový výskum a vývoj v rámci piatich domén inteligentnej špecializácie SR,
publikovanú v predchádzajúcich priebežných správach SRI, sú v aktuálne vypracovanej Priebežnej
správe č. 6 uvedené charakteristiky vývoja počtu zamestnaných osôb vo výskume a vývoji
v podnikateľskom sektore SR, a to v členení podľa príslušných domén inteligentnej špecializácie SR
a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 za roky 2009 až 2018.
Príslušné charakteristiky sú realizované na základe relevantných databázových zdrojov Štatistického
úradu EÚ (Eurostatu) za sledovanú oblasť výskumu a vývoja. Jednotlivé údaje o zamestnanosti sú
vyjadrené jednak prostredníctvom nominálneho počtu osôb pracovne zaradených vo výskume a vývoji
bez ohľadu na dĺžku pracovného času, ako aj prostredníctvom človekorokov ekvivalentných k plnému
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ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online].
2017. [cit. 2020-05-15]. 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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pracovnému času, v rámci ktorých je počet osôb pracujúcich na kratší pracovný čas prepočítaný na
plne zamestnaných (t. j. FTE – Full-time equivalent).31
Ekvivalent plného pracovného času je pri charakteristikách zamestnanosti v oblasti výskumu a vývoja
osobitne dôležitý, keďže značné počty kvalifikovaného personálu realizujú výskum a vývoj len ako
určitú časť svojho ročného fondu pracovného času a popritom plnia štandardné pracovné úlohy
a povinnosti bez charakteru výskumu a vývoja. Výskumno-vývojové činnosti si taktiež často vyžadujú
značný rozsah zanietenej práce nadčas, avšak na druhej strane sa osobitne u starších zamestnancov
mnohokrát uplatňuje pracovný pomer uzatvorený na kratší pracovný čas.
Z hľadiska nominálnych početností osôb zamestnaných vo výskume a vývoji, t. j. bez ohľadu na
ekvivalent plného pracovného času, pripadal v rámci celej SR v roku 2018 na podnikateľský sektor
približne 26,0 %-ný podiel osôb zamestnaných vo výskume a vývoji. Väčšinový podiel tvoril sektor
vysokých škôl, a to približne 55,4 %, vládny sektor zamestnával približne 18,0 % a neziskové organizácie
približne 0,6 % osôb zamestnaných vo výskume a vývoji bez zohľadnenia dĺžky pracovného času.
V ekvivalente plného pracovného času predstavoval počet človekorokov odpracovaných vo výskume
a vývoji v podnikateľskom sektore za rok 2018 približne 32,2 % z celkového počtu človekorokov
odpracovaných vo výskume a vývoji v SR, pričom výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore
tvorili viac ako polovicu, t. j. približne 54,1 % z celkových výdavkov na výskum a vývoj v SR. Približne
47,5 % človekorokov bolo odpracovaných vo výskume a vývoji v SR v sektore vysokých škôl, pričom
výdavky na výskum a vývoj v tomto segmente predstavovali približne 24,3 % z celkových výdavkov na
výskum a vývoj v SR. Ďalších približne 18,0 % človekorokov výskumu a vývoja v SR pripadalo na vládny
sektor a približne 0,3 % na neziskové organizácie. Z hľadiska výdavkov na vládny sektor pripadalo
približne 21,2 % finančných prostriedkov a na neziskové organizácie to bolo približne 0,4 %.
Z aspektu efektívnej participácie podnikateľskej sféry na tvorbe a aktualizácii NSP má osobitný význam
štruktúra zamestnanosti v podnikovom výskume a vývoji v rámci jednotlivých domén inteligentnej
špecializácie SR, ako významných akcelerátorov inovácií a determinantov štandardných nárokov na
odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti ľudských zdrojov, nevyhnutných na vykonávanie
pracovných činností priamo v podnikoch.
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EUROSTAT. Eurostat database. Total research and development personnel and researchers in business
enterprise sector by NACE Rev. 2 activity and sex. [online]. 2020. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na internete:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_p_bempoccr2&lang=en
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Doména inteligentnej špecializácie „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“
Doména s názvom „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, pokrývajúca ekonomické činnosti
realizované za divíziu SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov a za divíziu
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, sa vyznačuje v rámci podnikateľského sektora SR
relatívne vysokým podielom osôb zamestnaných vo výskume a vývoji, čo súvisí najmä s dlhodobým
rozvojom automobilového priemyslu a pridružených ekonomických činností v podmienkach SR. Na
zvýšení zamestnanosti v podnikovom výskume a vývoji v sledovanom období rokov 2009 až 2018 sa
dominantne podieľala divízia ekonomických činností 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov
a návesov, v rámci ktorej bola výskumná a vývojová aktivita orientovaná najmä na získavanie a tvorivé
využívanie nových poznatkov v oblasti výroby osobných automobilov.
Pre divíziu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
je príznačné, že počas rokov 2009 až 2018 došlo k viac ako 13-násobnému zvýšeniu výskumnovývojovej zamestnanosti bez ohľadu na dĺžku pracovného času, a to na 1 264 osôb v roku 2018, pričom
priemerný ročný počet zamestnaných osôb vykonávajúcich podnikový výskum a vývoj v sledovanom
období bol 590 osôb. Počet človekorokov odpracovaných v podnikovom výskume a vývoji v rámci
divízie kontinuálne stúpal počas celého sledovaného obdobia, pričom práve na jeho konci dosiahol
zatiaľ najvyššiu hodnotu, a to 1 180 človekorokov v ekvivalente plného pracovného času. V časovom
intervale rokov 2009 až 2018 nastalo viac ako 26-násobné zvýšenie počtu človekorokov odpracovaných
vo výskume a vývoji v podnikateľskom sektore v danej divízii. Priemerné ročné kapacity ľudských
zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity podnikateľských subjektov v divízii 29 Výroba
motorových vozidiel, prívesov a návesov predstavovali približne 521 človekorokov.
V rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
bolo za sledované obdobie rokov 2009 až 2018 zaznamenané taktiež značné zvýšenie aktivity
v podnikovom výskume a vývoji, avšak v porovnaní s divíziou 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov
a návesov bol prírastok výskumno-vývojovej zamestnanosti v podnikateľskom sektore podstatne nižší.
Počet zamestnaných osôb vo výskume a vývoji sa zvýšil približne o 28,8 %, a to na 188 osôb.
V ekvivalente plného pracovného času bol počet človekorokov odpracovaných v podnikovom výskume
a vývoji za rok 2018 približne o 85,9 % vyšší, ako tomu bolo za rok 2009, pričom absolútna hodnota za
rok 2018 predstavovala približne 145 človekorokov. Ročné priemery za celé obdobie rokov 2009 až
2018 predstavovali 154 zamestnaných osôb a približne 102 človekorokov v ekvivalente plného
pracovného času.
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Doména inteligentnej špecializácie „Priemysel pre 21. storočie“
Doména nazvaná „Priemysel pre 21. storočie“ obsahuje hlavné relevantné ekonomické činnosti
SK NACE Rev. 2 v divíziách 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 v divízii 35 Dodávka
elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorá je však aktuálne bez údajového pokrytia
zamestnanosti v podnikovom výskume a vývoji. Výskumno-vývojové aktivity, ktoré sú sprevádzané
taktiež aktívnejším uplatňovaním nových patentov a ochranných známok, sa v rámci domény
zameriavajú najmä na sféru nových, progresívnych materiálov, metalurgie, mechatroniky
a komplexných výrobných technológií.
Divízia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií a chemických produktov za roky
2009 až 2018 zaznamenala zvýšenie počtu zamestnaných osôb vo výskume a vývoji zo 137 na 154 osôb,
t. j. približne 12,4 %-né zvýšenie zamestnanosti v absolútnych počtoch osôb. Z hľadiska počtu
odpracovaných človekorokov však došlo k zníženiu výskumno-vývojovej aktivity v rámci divízie, a to
približne o 19,6 %, na približne 86 človekorokov za rok 2018. Priemerný ročný počet osôb zameraných
na podnikový výskum a vývoj v období 2009 až 2018 predstavoval 145 osôb a priemerný ročný počet
človekorokov odpracovaných v podnikovom výskume a vývoji v divízii SK NACE Rev. 2 20 Výroba
chemikálií a chemických produktov bol na úrovni približne 101 človekorokov.
Z hľadiska ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktoré sú klasifikačne zatriedené v rámci divízie
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, bolo v sledovanom období zaznamenané značne výrazné
zvýšenie počtu zamestnaných osôb alokovaných na podnikový výskum a vývoj, a to zo 115 osôb v roku
2009 na 391 osôb v roku 2018. To znamenalo absolútny nárast početnosti o 276 osôb, t. j. zvýšenie
približne o 240,0 %. V ekvivalente plného pracovného času sa počet človekorokov odpracovaných na
výskumno-vývojových úlohách počas sledovaného obdobia zvýšil z 85 človekorokov v roku 2009 na
291 človekorokov v roku 2018, t. j. približne o 242,4 %. Priemerné ročné počty osôb zameraných na
podnikový výskum a vývoj v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu počas rokov 2009 až 2018
dosiahli úroveň 219 osôb, čo v ekvivalente plného pracovného času predstavovalo v priemere približne
161 odpracovaných človekorokov.
Z pohľadu divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie kovov je z dôvodu
dostupnosti relevantných údajov mierne odlišné sledované obdobie vývoja zamestnanosti alokovanej
na podnikový výskum a vývoj, pričom ide o roky 2010 až 2018, t. j. o jeden rok menej v porovnaní
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s ďalšími divíziami v rámci domény „Priemysel pre 21. storočie“. V divízii 24 Výroba a spracovanie
kovov nastalo zníženie zamestnanosti v podnikovom výskume a vývoji zo 107 osôb v roku 2010 na
94 osôb v roku 2018, čo predstavovalo pokles o viac ako 12,1 %. V ekvivalente plného pracovného času
bol počet odpracovaných človekorokov so zameraním na podnikový výskum a vývoj v podnikateľskom
sektore v roku 2018 približne o 6,2 % nižší, ako tomu bolo v roku 2010, a to s evidovaným poklesom z
približne 81 človekorokov v roku 2010 na približne 76 človekorokov v roku 2018. Priemerné ročné
počty osôb zameraných na podnikový výskum a vývoj v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov boli
v období rokov 2010 až 2018 na úrovni približne 95 osôb, čo v ekvivalente plného pracovného času
predstavovalo približne 72 človekorokov.
V rámci ekonomických činností SK NACE Rev. 2 klasifikačne zaradených do divízie 25 Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení bolo za celé sledované obdobie rokov 2009 až 2018
identifikované zvýšenie podnikovej zamestnanosti orientovanej na výskum a vývoj z 222 osôb v roku
2009 na 251 osôb v roku 2018. To znamenalo absolútny nárast o 29 osôb, t. j. približne 13,1 %-né
zvýšenie fyzickej početnosti. V ekvivalente plného pracovného času boli alokácie podnikov určené na
výskum a vývoj za rok 2018 na úrovni približne 171 človekorokov, t. j. približne o 34,6 % vyššie, ako za
rok 2009. Priemerné ročné počty ľudských zdrojov určených na podnikový výskum a vývoj v divízii
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení boli počas rokov 2009 až 2018 na úrovni
približne 188 zamestnaných osôb, čo prostredníctvom vyjadrenia v ekvivalente plného pracovného
času znamenalo približne 116 odpracovaných človekorokov.
Značne pozitívny vývoj bol zaznamenaný taktiež v rámci divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
27 Výroba elektrických zariadení, kde nastalo v období rokov 2009 až 2018 zvýšenie podnikovej
zamestnanosti určenej na výskum a vývoj z 287 zamestnaných osôb na 710 osôb, čo predstavovalo
nárast o viac ako 147,4%. V ekvivalente plného pracovného času boli alokácie na podnikový výskum
a vývoj v rámci divízie v roku 2018 približne o 154,5 % vyššie, ako tomu bolo v roku 2009, a to
konkrétne 570 človekorokov odpracovaných podnikovými výskumníkmi a vývojármi v roku 2018.
Priemerné ročné počty osôb určených na podnikový výskum a vývoj v divízii 27 Výroba elektrických
zariadení boli v období rokov 2009 až 2018 na úrovni 519 osôb, resp. približne 409 odpracovaných
človekorokov.
Ešte výraznejšie ako v divízii 27 Výroba elektrických zariadení, uvedenej vyššie, nastal značný nárast
výskumno-vývojových aktivít v podnikoch klasifikačne zaradených v divízii 28 Výroba strojov
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a zariadení i. n.32 Za sledované obdobie rokov 2009 až 2018 tu bolo zaznamenané zvýšenie podnikovej
zamestnanosti vo výskume a vývoji z 347 osôb v roku 2009 na 1 314 osôb v roku 2018, čo znamenalo
relatívny nárast o viac ako 278,6 %. V ekvivalente plného pracovného času boli odpracované kapacity
výskumu a vývoja za rok 2018 približne na úrovni 769 človekorokov, t. j. o 234,3 % vyššie, ako tomu
bolo v predmetnej divízii ekonomických činností za rok 2009. V priemere podnikový výskum a vývoj
v divízii 28 Výroba strojov a zariadení i. n. počas rokov 2009 až 2018 zamestnával 700 osôb ročne, a to
v ekvivalente plného pracovného času predstavovalo priemernú ročnú kapacitu na úrovni približne
457 odpracovaných človekorokov.
Doména inteligentnej špecializácie „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“
Doména s pomenovaním „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ zahrňuje v rámci hlavných
relevantných činností dve divízie SK NACE Rev. 2, ktoré sú zahrnuté v štruktúre zdrojových údajov
o výskume a vývoji, a to divíziu 26 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov a divíziu
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby. Údaje o výskumno - vývojovej
zamestnanosti v podnikateľskom sektore za ostatné divízie SK NACE Rev. 2 zahrnuté v doméne
aktuálne neboli publikované, preto súvisiace ukazovatele charakterizujúce dynamiku rozvoja
kreatívneho priemyslu v kultúre budú predmetom hĺbkových rozborov a identifikácie ekonomických
činností v rámci prenosu inovácií do NŠZ v nasledujúcom realizačnom období.
V divízii ekonomických činností SK NACE Rev. 2 26 Výroba počítačov, elektronických a optických
výrobkov bolo za obdobie rokov 2009 až 2018 zaznamenané zvýšenie počtu zamestnaných osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj zo 49 osôb v roku 2009 na 401 osôb v roku 2018, čo predstavovalo
relatívny nárast o približne 718,4 %. Kapacity pracovného času uplatnené vo výskume a vývoji v rámci
divízie boli v roku 2018 na úrovni približne 226 človekorokov, čo bolo približne o 545,7 % viac, ako tomu
bolo v roku 2009. Priemerný počet zamestnaných osôb orientovaných na podnikový výskum a vývoj
pripadajúci na jeden rok bol v divízii 26 Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov
v období rokov 2009 až 2018 na úrovni 215 osôb, a to vykvantifikované prostredníctvom ekvivalentu
plného pracovného času predstavovalo približne 140 odpracovaných človekorokov.

32

Pozn.: i. n. - „Inde neuvedený / Inde nezaradený“. Divízia pokrýva širší rad činností zameraných najmä na
výrobu motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle, čerpadiel, kompresorov, pecí, horákov,
ložísk,
ozubených
kolies,
prevodových
a ovládacích
prvkov,
zdvíhacích,
manipulačných,
chladiarenských, ventilačných zariadení, strojov na tvarovanie kovov a obrábanie, strojov pre poľnohospodárstvo
a lesníctvo a ostatných strojov na špeciálne účely.
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Pri pohľade na divíziu ekonomických činností SK NACE Rev. 2 62 Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby je v rámci domény sledované obdobie z dôvodu dostupnosti údajovej
základne o jeden kalendárny rok kratšie, t. j. pokrýva roky 2010 až 2018. V tomto časovom intervale
bolo zaznamenané veľmi výrazné zvýšenie počtu výskumníkov a vývojárov v podnikateľskom sektore,
a to z 207 osôb v roku 2010 na 1 789 osôb v roku 2018. Takéto výrazné zvýšenie znamenalo absolútny
nárast o 1 582 osôb, t. j. viac ako osemnásobné zvýšenie počtu osôb určených na podnikový výskum
a vývoj. V človekorokoch, ktoré zohľadňujú ekvivalent plného pracovného času, boli podnikové
kapacity určené na výskum a vývoj vynaložené za rok 2018 približne o 733,0 % vyššie, ako tomu bolo
za rok 2010, a to približne 1 175 človekorokov. Priemerné ročné pracovné kapacity vynakladané na
podnikový výskum a vývoj v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby počas
obdobia rokov 2010 až 2018 dosiahli úroveň približne 595 človekorokov, a to pri priemernom ročnom
zapojení približne 800 zamestnaných osôb.
Doména inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“
Hlavné relevantné činnosti realizované v rámci domény inteligentnej špecializácie SR nazvanej
„Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ predstavujú tie činnosti, ktoré sú podľa klasifikácie
SK NACE Rev. 2 zaradené v sekcii Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc, pričom aktuálne dostupné
agregované údaje o podnikovom výskume a vývoji sú dostupné za obdobie rokov 2012 až 2018.
Početnosť zamestnaných osôb participujúcich na podnikovom výskume a vývoji je v doméne „Zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ pri porovnaní s ostatnými doménami inteligentnej
špecializácie SR pomerne nízka, keďže výskumno-vývojové aktivity v tejto oblasti sú z hľadiska
klasifikačného zatriedenia uskutočňované prevažne prostredníctvom inštitúcií vládneho sektora, resp.
prostredníctvom sektora vysokých škôl. 33
V rámci domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ nastalo počas sledovaného
obdobia rokov 2012 až 2018 zvýšenie počtu osôb zapojených vo výskume a vývoji v podnikateľskom
sektore z 51 osôb v roku 2012 na 65 osôb v roku 2018. Na rozdiel od tendencií v doménach
inteligentnej špecializácie SR „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, „Priemysel pre 21. storočie“
a „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ však bolo v ekvivalente plného pracovného času
zaznamenané zníženie počtu človekorokov odpracovaných vo výskume a vývoji v podnikateľskom
sektore, a to z približne 25 človekorokov v roku 2012 na približne 14 človekorokov v roku 2018.
33

EUROSTAT. Eurostat database. Total research and development personnel and researchers in business
enterprise sector by NACE Rev. 2 activity and sex. [online]. 2020. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na internete:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_p_bempoccr2&lang=en
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Priemerný ročný objem kapacít pracovného času v oblasti podnikového výskumu a vývoja bol
v doméne na úrovni približne 14 človekorokov, a to pri priemernom zapojení 41 zamestnaných osôb.
V priemere tak jedna zamestnaná osoba venovala výskumu a vývoju približne jednu tretinu svojho
ročného fondu pracovného času.
Doména inteligentnej špecializácie „Zdravé potraviny a životné prostredie“
Doména inteligentnej špecializácie SR nazvaná „Zdravé potraviny a životné prostredie“ zahrňuje ako
svoje hlavné relevantné divízie štatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 2 divíziu 01 Pestovanie plodín
a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a divíziu 02 Lesníctvo a ťažba dreva, pričom obidve
divízie sú zaradené v sekcii A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, za ktorú sú aktuálne dostupné
agregované údaje o podnikovom výskume a vývoji za časové obdobie rokov 2009 až 2018. Podobne
ako v doméne inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ bolo
v sledovanom období zaznamenané zníženie rozsahu pracovného času využívaného na podnikový
výskum a vývoj a došlo tu taktiež k zníženiu počtu zamestnaných osôb realizujúcich príslušné
výskumno-vývojové úlohy.
Za obdobie rokov 2009 až 2018 bolo zaznamenané zníženie zamestnanosti v oblasti podnikového
výskumu a vývoja z 88 osôb v roku 2009 na 52 osôb v roku 2018, t. j. o viac ako 40 %. Zníženie počtu
človekorokov odpracovaných v podnikovom výskume a vývoji, ktoré už zohľadňujú ekvivalent plného
pracovného času, predstavovalo približne 36 človekorokov, a to z úrovne približne 75 človekorokov
odpracovaných v roku 2009 na približne 39 človekorokov v roku 2018. Priemerné ročné kapacity
určené na podnikový výskum a vývoj boli počas rokov 2009 až 2018 na úrovni približne 51 človekorokov
a personálne zapojenie predstavovalo v priemere 63 zamestnaných osôb.
Z vyššie uvedených charakteristík vývoja počtu zamestnaných osôb a pracovného času v oblasti
podnikového výskumu a vývoja v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR vyplýva, že
ťažisko výskumných a vývojových úloh riešených v podnikateľských subjektoch je v rámci domény
„Dopravné prostriedky pre 21. storočie“ situované v dominantnej miere v divízii ekonomických
činností SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov, ďalej tiež v rámci domény
„Priemysel pre 21. storočie“, osobitne v divíziách 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 27 Výroba
elektrických zariadení, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, ako aj v doméne „Digitálne Slovensko
a kreatívny priemysel“, a to dominantne v divízii ekonomických činností 62 Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby.
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Nosná úloha subjektov zapojených v podnikateľskom výskume a vývoji v rámci príslušných
ekonomických činností si nevyhnutne vyžaduje adekvátne zapájanie zástupcov výskumne a vývojovo
orientovaných podnikov do tvorby a aktualizácie NŠZ, ako legislatívne ukotvených nástrojov na
podporu účinného prenosu potrieb zamestnávateľov do systému celoživotného vzdelávania.
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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 Zameranie manažmentu inovácií v súlade s centrálnou inštrukciou na
charakteristiku

inovácií

v

jednotlivých

sektoroch

národného

hospodárstva v rámci odbornej činnosti členov sektorových rád, ich
pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI
Mimoriadne udalosti spôsobené epidémiou respiračného ochorenia COVID-19, ktorú Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca 2020 za globálnu pandémiu, podstatne zosilnili
požiadavky na zvýšenie stability ekonomiky a spoločnosti, ako aj racionalizáciu procesov produkcie
a spotreby výrobkov a služieb. Osobitne v podmienkach poklesu príjmov súkromných i verejných
subjektov spôsobených pandémiou je nevyhnutné urýchliť prechod na model regeneračného rastu,
ktorý prostredníctvom nových technológií dokáže vytvoriť viac pridanej hodnoty pre spotrebiteľov
a minúť pritom menej zdrojov, čiže zvyšovať reálnu produktivitu ekonomických činností efektívnejším
využívaním vstupov, a to s osobitným významom inovačného potenciálu ľudských zdrojov. Je
nevyhnutné, aby kvalifikované pracovné sily na základe svojich odborných vedomostí, zručností
a schopností dokázali hľadať a úspešne uskutočňovať riešenia nových výziev, a to prostredníctvom
efektívnych inovácií, ktoré v zmysle ich legislatívneho vymedzenia v SR zahrňujú 34:
▪

nové alebo zdokonalené výrobky a služby, uplatniteľné na trhu, založené na výsledkoch
výskumu, vývoja alebo podnikateľskej činnosti,

34

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. 2020-04-30]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172
/20190101> .
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▪

nové alebo zdokonalené výrobné postupy, distribučné metódy, vrátane podstatných zmien
techniky, zariadenia, softvéru,

▪

nové spôsoby organizácie v podnikateľskej praxi podniku, pracoviska alebo vonkajších vzťahov,

▪

prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,

▪

nákup výrobno-technických a obchodných skúseností (t. j. know-how), získavanie a prenájom
licenčných práv,

▪

zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách, ako aj v organizácii práce,

▪

zlepšenie kontrolných a skúšobných metód vo výrobe a v službách,

▪

zvýšenie kvality a bezpečnosti práce,

▪

zníženie záporného vplyvu na životné prostredie,

▪

účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.

2.1.1 Aktuálne výzvy v oblasti plnenia cieľov udržateľného rozvoja prostredníctvom
efektívne riadenej inovačnej činnosti
Inovačná činnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov musí byť prioritne zameriavaná na riešenie
dlhodobejších výziev v oblasti nevyhnutnej transformácie na nový model prosperity a zodpovedné
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, prijatých v rámci spoločnej Agendy 2030 v gescii Organizácie
spojených národov predstaviteľmi 193 štátov sveta už v roku 2015. 35 V podmienkach EÚ následne
akcentoval dlhodobú neudržateľnosť zaužívaných procesov produkcie a spotreby ekonomických
statkov už v období pred vypuknutím celosvetovej pandémie COVID-19 vypracovaný „Nový akčný plán
EÚ pre obehové hospodárstvo“, zameraný na podporu technologickej transformácie na čistejšiu
a konkurencieschopnejšiu ekonomiku, ktorý bol prijatý 11.marca 2020.

36

Úlohy vytýčené v tomto

vyššie uvedenom pláne výrazne ovplyvňujú požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti,
ktorými budú musieť disponovať inovujúce pracovné sily už v blízkej budúcnosti, ako aj požiadavky na
pružný prenos informácií o inováciách v súlade s centrálnou inštrukciou na charakteristiku inovácií
v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva v rámci odbornej činnosti členov sektorových rád,
ich pracovných skupín a expertných tímov NSP/SRI.

35

United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [online]. General
Assembly, 2015. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na internete: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld> .
36
Európska komisia. Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov zo dňa 11. marca 2020 - Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo
(COM(2020) 98). [online]. EUR-Lex, 2020. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/SK/TXT/?qid=1585553468926&uri=CELEX:52020DC0098> .

162

EÚ a jej jednotlivé členské štáty musia na aktuálne prebiehajúce makroekonomické, demografické,
technologické, či environmentálne zmeny reagovať novým modelom rastu, viac zameraným na kvalitu
života a zdravia, zodpovednú spotrebu a výrobu, dôstojnú prácu a ekonomický rast založený na
inováciách, kvalitnom vzdelaní a infraštruktúre, rešpektujúc pritom obmedzenosť prírodných zdrojov
a nenahraditeľnosť funkčných regionálnych ekosystémov. Cieľom nie je bezbrehé zvyšovanie
produkcie a spotreby, ale tvorba pridanej hodnoty racionálnym využívaním zdrojov. 37
Nevyhnutný prechod na udržateľný hospodársky systém je taktiež jedným z aspektov novej
priemyselnej stratégie EÚ. Uplatňovanie zásad obehového hospodárstva má totiž potenciál výrazne
zvýšiť prevádzkový prebytok a reálnu hodnotu výrobkov a služieb bez zvyšovania medzispotreby
surovín, energie, vody, a to so súčasným znižovaním vzniku odpadov a ďalších negatívnych javov
pôsobiacich na životné a pracovné podmienky. Keďže výrobné podniky v EÚ vynakladajú v priemere
približne 40 % svojich výdavkov na materiály, modely uzavretých obehových systémov môžu podstatne
zvýšiť ich ziskovosť a zároveň ich ochraňovať pred výkyvmi globálnych cien vstupov, pretože
energetické, surovinové a hydro-biologické zdroje sú kľúčovým vstupom pre hospodárstvo
a v budúcnosti budú ešte dôležitejšie. To je taktiež spojené s novými požiadavkami na prezieravú
investičnú činnosť a tvorbou nových, dlhodobo udržateľných pracovných miest.
Nový model rastu musí zabezpečovať kvalitné, funkčné a bezpečné výrobky, ktoré sú účelné a cenovo
dostupné, dlhšie vydržia a sú už v predvýrobnej etape konštruované spôsobom zaručujúcim ich
najhospodárnejšie využitie, opravu a vysokokvalitnú recykláciu. Celá nová škála udržateľných služieb,
procesov založených na prístupe „produkt ako služba“, ako aj digitálnych riešení, musí zabezpečovať
rozumnejšiu tvorbu pridanej hodnoty a lepšiu kvalitu života, vrátane mzdových a pracovných
podmienok.
Inovácie poháňané digitálnymi technológiami, ako sú internet vecí, veľké dáta, blockchain, umelá
inteligencia a pod. nielen urýchlia obehovosť, ale aj dematerializáciu hospodárstva a znížia závislosť od
primárnych surovín, a to s osobitným zreteľom na dovoz energonosičov. Inovatívne produkčné modely
založené na užšom vzťahu so zákazníkmi, masovom prispôsobovaní sa požiadavkám klienta,
hospodárstve zdieľaného využívania zdrojov, ako aj kolaboratívnom podnikaní, umožnia posilniť

37

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. 2020-04-30].
Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1577974928690&uri=CELEX:520
19DC0650> .
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priemyselnú základňu EÚ a modernizovať podniky, a to s osobitným zreteľom na nevyhnutnosť
cieleného rozvoja regionálnej infraštruktúry a zamestnanosti.
Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo obsahuje taktiež konkrétny časový a vecný
harmonogram realizácie kľúčových legislatívnych opatrení v horizonte do roku 2023, ktoré budú
taktiež významné na prispôsobovanie sa pracovníkov zmenám v dopyte po pracovnej sile, t. j. ako
východiská pre systém celoživotného vzdelávania, a to s osobitným zameraním na vzdelávanie
a odbornú prípravu mladých ľudí. Oblasti pripravovaných kľúčových opatrení sú: rámec pre udržateľnú
produktovú politiku, hodnotové reťazce kľúčových výrobkov, menej odpadu - viac hodnoty, ako aj
prierezové aktivity. Základná charakteristika jednotlivých oblastí je uvedená v nasledujúcom texte.
Rámec pre udržateľnú produktovú politiku
Keďže až 80 % vplyvov výrobkov na životné prostredie je jednoznačne preukázateľných už vo fáze ich
návrhu a lineárny model „vyťažiť - vyrobiť - použiť - zahodiť“ neposkytuje výrobcom dostatočné stimuly
na to, aby ich výrobky mali väčšiu mieru obehovosti, bude kľúčovým opatrením akčného plánu EÚ pre
obehové hospodárstvo taktiež rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne nad rámec energeticky
významných výrobkov tak, aby sa právne záväzný rámec pre ekodizajn vzťahoval na čo najširšie
spektrum výrobkov a aby prispieval k dosiahnutiu vyššej obehovosti. Regulácia bude zameraná najmä
na zlepšovanie životnosti výrobkov a ich opätovnej použiteľnosti, efektívnej modernizovateľnosti, resp.
repasovania a opraviteľnosti, riešenie prítomnosti nebezpečných chemických látok, zlepšovanie
energetickej bilancie, zvyšovanie recyklovaného obsahu, obmedzenie jednorazového použitia a boj
proti politike plánovaného zastarávania produktov.
Významné bude taktiež zavedenie zákazu likvidácie nepredaného tovaru dlhodobej spotreby, podpora
obchodného modelu „produkt ako služba“ alebo iných modelov, pri ktorých výrobcovia zostávajú
vlastníkmi výrobkov, resp. nesú zodpovednosť za ich výkonnosť počas celého životného cyklu. Osobitná
pozornosť pritom bude venovaná opatreniam na využitie potenciálu digitálnych informácií
o výrobkoch, vrátane riešení ako sú digitálne pasy, hologramy a ďalšie označenia výrobkov na základe
ich rozdielnej úrovne v oblasti udržateľnosti. Prednosť pri postupnom zavádzaní označovania
udržateľnosti budú mať skupiny výrobkov identifikované v rámci nasledovných hodnotových reťazcov:
elektronika, informačné a komunikačné technológie, textílie, nábytok a produkty s vysokým
environmentálnym vplyvom, ako sú napríklad oceľ, cement a chemikálie.
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Hodnotové reťazce kľúčových výrobkov
Nové opatrenia EÚ v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo budú reagovať na nepriaznivú
situáciu v environmentálnej oblasti taktiež s prepojením na stratégiu pre biodiverzitu a na stratégiu
s názvom „z farmy na stôl“, a to v spolupráci so zástupcami zainteresovaných podnikov a organizácií
pôsobiacich v kľúčových hodnotových reťazcoch. Hlavným cieľom je identifikovať prekážky rozšírenia
trhov s obehovými výrobkami a spôsoby, ako tieto prekážky odstrániť. Jedná sa pritom najmä
o elektrické a elektronické zariadenia, ktoré predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu
v EÚ, pričom sa recykluje len menej ako 40 % elektronického odpadu. V prípadoch, keď sa plne alebo
čiastočne funkčné výrobky vyhadzujú, pretože ich nie je možné opraviť, nie je možná výmena batérie,
softvér už nie je podporovaný alebo nemožno obnoviť materiály, z ktorých sú takéto zariadenia
vyrobené, ich hodnota sa úplne vytráca.
Regulačné opatrenia pre elektroniku, informačné a komunikačné technnológie (vrátane mobilných
telefónov, tabletov a laptopov) budú prijaté tak, aby sa už pri navrhovaní jednotlivých zariadení brala
do úvahy ich energetická účinnosť, trvácnosť a recyklácia. Opatrenia sa budú vzťahovať aj na tlačiarne
a spotrebný materiál, ako sú napr. náplne do tlačiarní, pokiaľ sa v tomto trhovom segmente v roku
2020 neuzavrie ambiciózna dobrovoľná dohoda predstaviteľov zainteresovaných strán výrobcov,
spotrebiteľov a regulátorov. Elektronika, informačné a komunikačné technológie budú prioritné
odvetvia na uplatňovanie „práva na opravu“, a to vrátane práva na aktualizáciu zastaraného softvéru.
V záujme rýchleho pokroku pri zvyšovaní udržateľnosti hodnotového reťazca batérií vznikne úplné
nový regulačný rámec pre batérie, ktorý bude zameraný na recyklovaný obsah a opatrenia na zlepšenie
zberu a miery recyklácie všetkých batérií, zabezpečenie obnovy cenných materiálov a poskytovanie
usmernení spotrebiteľom. Súčasťou opatrení bude taktiež postupné ukončenie používania
nedobíjateľných batérií.
Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sa širšie zameria na uplatňovanie riešení s cieľom znížiť
spotrebu pôvodných látok, optimalizovať infraštruktúru a využívanie vozidiel, zvýšiť mieru obsadenosti
a vyťaženosti dopravných prostriedkov. Uskutoční sa preskúmanie pravidiel o vozidlách po skončení
životnosti a pravidiel o riadnom spracovaní odpadových olejov.
Nové opatrenia sa zamerajú taktiež na obaly. Keďže množstvo materiálov používaných na balenie sa
stále zvyšuje a odpad z obalov v Európe už prekročil hmotnosť 170 kg na jedného obyvateľa ročne,
bude novelizovaná Smernica č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov tak, aby boli všetky obaly na
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trhu EÚ do roku 2030 opakovane použiteľné alebo recyklovateľné efektívnym spôsobom. EK bude
okrem toho prísne monitorovať a podporovať zavedenie požiadaviek smernice o pitnej vode tak, aby
bola kvalitná voda z vodovodnej siete dostupná na verejných miestach, čím sa zníži závislosť od vody
balenej vo fľašiach a bude sa predchádzať vzniku odpadu z obalov.
Popri opatreniach na zníženie plastového odpadu sa pozornosť zameria taktiež na riešenie prítomnosti
mikroplastov v životnom prostredí, pitnej vode a potravinách, pričom budú prijaté kroky týkajúce sa
povinného označovania, normalizácie, certifikácie a regulácie procesov spojených s neúmyselným
uvoľňovaním mikroplastov, vrátane opatrení na zvýšenie zachytávania mikroplastov vo všetkých
štádiách životného cyklu výrobkov, a to najmä z pneumatík a textilu. Nové problémy bude riešiť
európsky rámec pre bioplasty a biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné plasty.
Textilné výrobky boli podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry za rok 2019 štvrtou
najzaťažujúcejšou kategóriou produktov z hľadiska ich náročnosti na primárne suroviny a vodu, a to po
výrobe potravín, bývaní a doprave. I keď približne 60 % hodnoty oblečenia predávaného v členských
štátoch EÚ sa vyrába mimo EÚ, európsky textilný priemysel, ktorý tvoria prevažne malé a stredné
podniky, sa po dlhom období reštrukturalizácie začal výraznejšie rozvíjať. Do roku 2021 bude
vypracovaná komplexná stratégia EÚ pre textilné výrobky na posilnenie priemyselnej
konkurencieschopnosti a inovácie v tomto odvetví. Osobitný zreteľ bude kladený na podporu trhu
udržateľných a obehových textílií, vrátane špecifického trhu určeného na opätovné použitie textilu,
ako aj na riešenie problematiky tzv. rýchlej módy a podporu nových obchodných modelov.
Obdobne ako v oblasti textilných výrobkov, bude v roku 2021 vypracovaná aj komplexná stratégia pre
udržateľné zastavané územia, keďže tieto majú výrazný vplyv na všetky odvetvia ekonomických
činností, lokálnu zamestnanosť a kvalitu života. Zastavané územia vyžadujú obrovské množstvo zdrojov
a kumulujú približne 50 % všetkých vyťažených materiálov. V celej EÚ bolo stavebníctvo podľa údajov
Eurostatu za rok 2016 pôvodcom viac ako 35 % celkového odpadu. Vyššia efektívnosť ťažby materiálov,
výroby stavebných výrobkov, výstavby a renovácie, lepšie riadenie stavebného odpadu a odpadu
z demolácie, vrátane odpadu z izolačných materiálov, by mohli zredukovať až 80 % príslušných emisií
skleníkových plynov.
Potravinový hodnotový reťazec predstavuje pre zdroje a životné prostredie značnú záťaž, avšak v celej
EÚ sa podľa EK stratí alebo vyhodí približne 20 % všetkých vyrobených potravín. V rámci preskúmania
smernice č. 2008/98/ES o odpade preto bude zameraná pozornosť na obmedzenie potravinového
odpadu, vrátane nových opatrení na zvýšenie udržateľnosti distribúcie a spotreby potravín.
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Nové nariadenie o opätovnom využívaní vody podporí obehový prístup k jej využívaniu
v poľnohospodárstve a súčasne zvýši efektívnosť využívania vody aj v priemyselných procesoch. Okrem
toho bude vypracovaný plán integrovaného hospodárenia so živinami, a to s cieľom zabezpečiť ich
udržateľnejšie využívanie a stimulovať inovatívne trhy so zhodnotenými živinami. Taktiež dôjde
k preskúmaniu smerníc o čistení vôd a čistiarenskom kale.
Menej odpadu a viac hodnoty
Požiadavky na inovatívne riešenia sú veľmi naliehavé, pretože napriek súčasnému úsiliu množstvo
vzniknutého odpadu neklesá. Ročne vznikne zo všetkých hospodárskych činností v EÚ približne
2,5 miliardy ton odpadu, pričom komunálneho odpadu vyprodukuje každý jednotlivec v priemere
takmer pol tony. Polovica členských štátov EÚ pravdepodobne nesplní cieľ stanovený na rok 2020,
ktorým je recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Novelizácia smernice č. 2008/98/ES o odpade preto
stanoví ciele v oblasti znižovania množstva odpadu pre konkrétne toky a požiadavky pre systémy
rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom významne znížiť celkový vznik odpadu, ako aj napomôcť
občanom, podnikom a verejným orgánom lepšie triediť odpad, čo je základom pre jeho kvalitnú
recykláciu. Trendom bude zvýšený tlak na kvalitu vyzbieraného odpadu určeného na používanie vo
výrobkoch, a najmä ako materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami.
Politikou a právnymi predpismi EÚ v oblasti chemikálií, predovšetkým nariadením REACH, bude
pokračovať podpora prechodu na chemikálie, ktoré sú bezpečné už od fázy návrhu, minimalizovanie
prítomnosti látok predstavujúcich problém pre zdravie alebo životné prostredie v recyklovaných
materiáloch a vo výrobkoch z nich. Súčasťou opatrení bude taktiež stratégia pre udržateľnosť
chemikálií, zameraná na rozhranie medzi právnymi predpismi v oblasti chemikálií, výrobkov a odpadov,
zlepšenie klasifikácie a riadenia nebezpečného odpadu, zachovanie čistých recyklačných tokov, a to aj
prostredníctvom ďalšej harmonizácie s klasifikáciou chemických látok a zmesí a v plnom súlade
s medzinárodnými záväzkami podľa Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.
Inovátorov čakajú taktiež nové výzvy v oblasti zlepšovania konkurencieschopnosti druhotných surovín
v súťaži s prvotnými surovinami, a to nielen z dôvodov, ktoré súvisia s ich bezpečnosťou, ale aj ich
úžitkovými vlastnosťami, dostupnosťou a nákladmi na ne. Ďalšie inovačné výzvy súvisia s postupným
obmedzovaním vývozu odpadu, ktorý mimo územia členských štátov EÚ vedie k škodlivým účinkom na
životné prostredie a zdravie ľudí.
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Medzinárodná koordinácia a prierezové aktivity v rámci EÚ
Pri prechode na obehové hospodárstvo je mimoriadne významný medzinárodný rozmer
pripravovaných opatrení, aby zvýšené požiadavky na plnenie cieľov udržateľného rozvoja v európskych
krajinách nepôsobili negatívne na konkurencieschopnosť ich produkcie v porovnaní s krajinami
s nižšími štandardmi v predmetnej oblasti. Osvedčenými prostriedkami prevencie nevyváženej
konkurencie sú jasne definované medzinárodné dohody a dôsledné uplatňovanie systémov certifikácie
produkcie, ako nevyhnutnej podmienky dovozu produktov a ich účasti na otvorenom trhu EÚ, zdieľanie
detailných informácií o produktoch s údajmi o hodnotových reťazcoch, vrátane údajov o ich životnosti
a dostupnosti opravárenských služieb, resp. náhradných dielov. Ciele obehového hospodárstva budú
zapracované v dohodách o voľnom obchode, v iných bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych
dohodách a v nástrojoch financovania vonkajšej politiky EÚ. Režim na ochranu práv duševného
vlastníctva bude nastavený na digitálny vek a ekologickú transformáciu tak, aby primárne podporoval
konkurencieschopnosť podnikov v EÚ.
Európsky inovačný a technologický inštitút bude koordinovať inovačné iniciatívy zamerané na obehové
hospodárstvo v spolupráci s univerzitami, výskumnými organizáciami, priemyslom a MSP v rámci
znalostných a inovačných spoločenstiev. Digitálne technológie budú sledovať trasy výrobkov,
komponentov a materiálov tak, aby boli výsledné údaje spoľahlivo sprístupňované. Európsky dátový
priestor pre inteligentné obehové aplikácie poskytne architektúru, ako aj systém riadenia na podporu
aplikácií a služieb na mapovanie pohybu produktov a ich zdrojov.
Urýchlenie technologickej transformácie si vyžaduje taktiež dôkladné a rozhodné opatrenia na
nasmerovanie financovania smerom k udržateľnejším spôsobom výroby a spotreby. Na základe
iniciatívy zo strany podnikov budú v nasledujúcich dvoch rokoch vytvorené environmentálne účtovné
zásady, vďaka ktorým sa finančné údaje doplnia údajmi o výkonnosti obehového hospodárstva.
Uskutoční sa taktiež aktualizácia rámca monitorovania obehového hospodárstva, a to s cieľom
zohľadniť nové priority a vypracovať ďalšie ukazovatele využívania zdrojov, spotreby a surovinovej
stopy. Do roku 2023 sa uskutoční taktiež revízia usmernení o štátnej pomoci v oblasti životného
prostredia a energetiky.
EÚ bude pokračovať v podpore uplatňovania dobre navrhnutých ekonomických nástrojov, napríklad
environmentálneho zdaňovania, vrátane daní zo skládok a spaľovní a umožní jednotlivým členským
štátom využívať sadzby dane z pridanej hodnoty na podporu činností v oblasti obehového
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hospodárstva, a to najmä činností zameraných na konečných spotrebiteľov a osobitne na poskytovanie
opravárenských služieb.
Významné preorientovanie súkromných kapitálových tokov smerom k udržateľnejším investíciám bude
realizované na základe začlenenia obehového hospodárstva do nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, známeho tiež pod názvom „nariadenie
o taxonómii“, ako aj do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich
sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341,
nazývaného aj „nariadenie o zverejňovaní“. Nariadenia sa vzťahujú na opatrenia prijaté členskými
štátmi alebo EÚ, ktorými sa stanovujú požiadavky na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými
produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh ako environmentálne udržateľné,
ako aj na účastníkov finančného trhu ponúkajúcich finančné produkty s označením „environmentálne
udržateľné investície“ alebo investície majúce podobné vlastnosti.
Z aspektu zmien v dopyte po pracovných silách je mimoriadne významné, že v rámci nového akčného
plánu EÚ pre obehové hospodárstvo EK taktiež zabezpečí, aby jej nástroje zamerané na podporu
zručností a vytvárania pracovných miest prispievali k urýchleniu technologickej transformácie na
obehové hospodárstvo, a to najmä v súvislosti s aktualizáciou programu v oblasti zručností, spustením
paktu pre zručnosti, rozsiahlymi partnerstvami viacerých zainteresovaných strán a akčným plánom pre
sociálne hospodárstvo. V rámci ESF, resp. ESFplus sa podporí ďalšie investovanie do systémov
vzdelávania a odbornej prípravy, do celoživotného vzdelávania a do sociálnej inovácie.
Všetky vyššie uvedené opatrenia, ktoré budú realizované v blízkej budúcnosti s cieľom prechodu na
obehové hospodárstvo, si nevyhnutne vyžadujú inovácie produktov, procesov, organizačné, ale aj
marketingové inovácie, ktorých zameranie má za cieľ vytvoriť efektívnejšiu ekonomiku a spoločnosť.
To je možné zrealizovať jedine prostredníctvom kvalifikovaných ľudských zdrojov s adekvátnymi
odbornými vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ako aj postojmi a motiváciou konať dnes
lepšie ako v minulosti a v budúcnosti ešte lepšie ako v súčasnosti. Iba kvalifikované ľudské zdroje
dokážu uskutočňovať inovačné činnosti, v ktorých sa kombinujú už existujúce poznatky a procesy
tvorivými spôsobmi tak, aby sa dosiahlo nové a najmä efektívnejšie riešenie.
Systematické zvyšovanie komplexnej produktivity je podstatou každého inovačného procesu
zameraného na redukciu všetkých zdrojov plytvania, zvyšovanie efektívnosti a konkurencieschopnosti
podnikov a organizácií vo všetkých sektoroch národného hospodárstva. A to je taktiež mimoriadne
významným východiskom pre systém celoživotného vzdelávania v podmienkach transformácie na
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obehové hospodárstvo, s osobitným zameraním na vzdelávanie a odbornú prípravu mladých ľudí.
Odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti získavané v procesoch vzdelávania a prípravy pre trh práce
musia za účelom vytvorenia jedinečných riešení nových výziev nevyhnutne obsahovať aj techniky
riadenia inovácií, ktoré pokrývajú komplexný systém inovačných aktivít od vzniku nových ideí až po ich
úspešné uvedenie do praxe.

2.1.2 Členenie techník riadenia inovácií v znalostnej ekonomike podľa EK
Mimoriadny význam a prínosy efektívneho manažmentu inovácií na zvyšovanie produktivity
a konkurencieschopnosti podnikov, regiónov a národných ekonomík viedol v globálnom i európskom
priestore k dôkladnému teoretickému výskumu inovačných procesov, ako aj k praktickému aplikovaniu
rôznych nástrojov podpory inovácií v celom spektre ekonomických činností. Dôsledkom tohto záujmu
o inovácie je taktiež značná rozmanitosť metodických prístupov k pojmovému vymedzeniu,
charakteristike a hierarchickej klasifikácii jednotlivých techník riadenia inovácií. Základný prehľad
techník riadenia inovácií v podmienkach EÚ poskytuje súborný dokument s názvom „Riadenie inovácií
a znalostná ekonomika“ (angl. „Innovation Management and the Knowlwdge-Driven Economy“),
vypracovaný v gescii EK na základe konzultácií so zástupcami podnikateľských subjektov, akademickej
obce, verejnej správy, konzultačných a poradenských spoločností, ekonomických škôl, finančných
a ďalších inštitúcií, podľa ktorého majú techniky manažnemtu inovácií nasledovnú klasifikačnú
štruktúru:
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Obrázok č. 1

Základný prehľad techník manažmentu inovácií

A - Techniky manažmentu znalostí

B - Techniky výskumu trhového prostredia

C - Techniky rozvoja spolupráce a sieťovania

D - Techniky zamerané na rozvoj ľudských zdrojov

E - Techniky rozvoja rozhraní

F - Techniky rozvoja tvorivosti

G - Techniky zlepšovania procesov

H - Techniky manažmentu inovačných procesov

I - Techniky riadenia dizajnu

J - Techniky vytvárania podnikov
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI na základe European Commission Directoriate-general for
Enterprise: Innovation Management and the Knowledge – Driven Economy. ISBN 92-894-7408-4 .
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Osobitným cieľom EK pri tvorbe klasifikácie techník riadenia inovácií bolo zameranie pozornosti na
podporu produktivity podnikateľského prostredia, a to najmä prostredníctvom popularizácie
a zvyšovania aplikácie procesov na riešenie častých problémov hospodárskej praxe, cielenej
komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja uplatniteľných na trhu, ako aj zvyšovania efektívnosti
zdieľania informácií, celoživotného vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov. Jednotlivé techniky sú
v praxi flexibilne uplatňované vo vzájomnej prepojenosti a následnosti, a to s pestrými kombináciami
využívania ich osobitostí podľa charakteru konkrétnych inovačných úloh. V texte nižšie je uvedená
bližšia charakteristika vybraných techník riadenia inovácií v členení podľa vyššie uvedenej typológie EK.
Techniky manažmentu znalostí
Pre podniky a organizácie je veľmi dôležité efektívne získavať, spracovávať, distribuovať a využívať
znalosti, pretože práve na ich základe môžu vytvárať nové hodnoty, zefektívňovať produkčné metódy,
odhaľovať nové podnikateľské príležitosti, resp. eliminovať potenciálne ohrozenia. Pri riešení
akéhokoľvek problému, resp. inovačnej výzvy, je osvedčeným východiskom zisťovanie informácií
o súčasnom stave riešenia danej problematiky doma aj v zahraničí, nakoľko zvládnutie nových úloh si
od inovátorov vyžaduje disponovať adekvátnou poznatkovou bázou o už známych riešeniach,
využívaných i novo vyvíjaných technológiách v predmetnej oblasti. To je taktiež nevyhnutné na
predchádzanie časovým a kapacitným stratám alokovaným na objavovanie už objaveného,
resp. vynaliezanie vynájdeného.
V rámci súboru techník manažmentu znalostí má svoje nezastupiteľné miesto manažment
dokumentov, ktorý je v súčasnosti čoraz častejšie realizovaný s podporou elektronických systémov na
správu dokumentov (angl. Document management systems - DMS), špeciálne vyvinutých na bezpečné
ukladanie, prehľadávanie, zdieľanie a vyraďovanie rozsiahlych súborov dokumentov, vytvorených buď
priamo v elektronickej forme alebo prevedených do takejto formy prostredníctvom optických alebo
elektronických mechanizmov na postupné snímanie údajov a ich ďalšie spracovanie.
Technika auditu znalostí je cielene zameraná na mapovanie znalostí v organizácii nielen z hľadiska ich
fyzickej, resp. elektronickej dostupnosti, ale aj z aspektu ich personálnej distribúcie a vnútro-firemných
tokov tak, aby jednotlivé skupiny pracovníkov mali ucelenú a zdokumentovanú informáciu o tom,
akými znalosťami organizácia disponuje a akým spôsobom ich je možné zdieľať na účely inovačných
procesov. Osobitné prínosy auditu znalostí spočívajú v oblasti odhaľovania skrytých, resp.
nedocenených znalostí, ktorými disponujú jednotliví pracovníci a organizačné útvary, ako aj v cielenom
odstraňovaní bariér využívania znalostí naprieč organizáciou.
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Na ďalšie zvyšovanie znalostnej bázy organizácií sa už široko rozšírili rozmanité e-learningové platformy
umožňujúce vzdelávanie ľudských zdrojov prostredníctvom informačných a telekomunikačných
technológií, a to bez obmedzenia fyzickou vzdialenosťou, internetové vyhľadávače, jazykové
prekladače,

firemný

intranet,

zdieľaný

poštový

klient,

služby

skupinových

konverzácií,

synchronizovaných úprav dokumentov, analýzy veľkých dát a pod.
Osobitný význam v oblasti spravovania a využívania vedeckých poznatkov majú bibliografické súpisy
už publikovaných prameňov znalostí (kníh, časopisov, štúdií a pod.), ktoré sú vytvárané podľa určitých
pravidiel na efektívne vyhľadávanie informácií o vybranej téme. Rozšírenou technikov manažmentu
znalostí je taktiež aplikovaná bibliometria, zameraná na hlbšiu kvantitatívnu analýzou dokumentov
komunikujúcich vedecké poznatky, citačných väzieb, publikačnej činnosti jednotlivých autorov, ako
aj výskumných tímov.
V podmienkach SR je národným informačným centrom a vedeckou knižnicou so zameraním na
technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a sociálnych vied Centrum vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR), ktoré je priamo riadené MŠVVaŠ SR. Táto inštitúcia, ktorá bola
počas väčšiny svojej bohatej histórie od roku 1938 známa ako Slovenská technická knižnica, patrila
vždy k priekopníkom v zavádzaní nových knižničných informačných technológií. V súčasnosti je CVTI SR
zodpovedné za zabezpečovanie prevádzky a rozvoja Centrálneho informačného systému pre výskum,
vývoj a inovácie (CIP), Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálneho
registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a napojeného Systému na odhaľovanie plagiátov pre
potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií, t. j. antiplagiátorského systému (APS).
CVTI SR taktiež implementuje projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom
Operačného programu Výskum a vývoj, a to najmä na zabezpečenie komplexných podporných služieb
pre vedeckú komunitu v SR. 38
Techniky riadenia práv duševného vlastníctva v podmienkach SR v plnom súlade s európskou
legislatívou podporuje Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy
pre oblasť priemyselného vlastníctva na základe Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad vykonáva štátnu správu
v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov,
ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Podporuje rozvoj technickej
tvorivosti, ochranu jej výsledkov, ako aj vzdelávanie a popularizáciu oblasti duševného vlastníctva.
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Centrum vedecko-technických informácií SR. O knižnici. [online]. CVTI SR, 2020. [cit. 2020-05-22]. Dostupné na
internete: <https://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici.html?page_id=521> .
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Úrad zabezpečuje verejne dostupné databázy predmetov priemyselného vlastníctva prevádzkované
vlastným úradom, ako aj medzinárodnými alebo regionálnymi inštitúciami a zahraničnými úradmi
priemyselného vlastníctva. 39
Techniky výskumu trhového prostredia
Keďže jednotlivé výsledky inovačných činností sa realizujú prostredníctvom vzájomnej trhovej
interakcie kupujúcich a predávajúcich, je rozsah a obsah informácií o stave a vývoji trhového
prostredia kľúčovým determinantom efektívnosti inovačných procesov, a to od zrodu invenčnej
myšlienky až po finálne zužitkovanie prínosov z jej realizácie. Základné techniky výskumu trhového
prostredia zahrňujú systematický monitoring, spravodajstvo, technologické pozorovanie a skúmanie,
na ktoré nadväzuje externý benchmarking, ako objektívne porovnávanie sa s konkurenciou na základe
exaktne vyjadrených kritérií, pričom identifikované rozdiely oproti konkurencii generujú nové otázky
o príčinách vzniku týchto rozdielov a ďalšie invenčné myšlienky o potenciálnej eliminácii zaostávania
za konkurenciou, resp. o využívaní identifikovaných trhových výhod.
Dolovanie poznatkov z databáz (angl. datamining) vedie k objavovaniu zákonitostí a súvislostí vo
veľkých dátových súboroch, s cieľom získať usporiadané dátové štruktúry zrozumiteľné pre človeka
tak, aby boli vhodné na ich trhové zhodnocovanie. Prostredníctvom matematicko-štatistických metód,
dátových kociek, strojového učenia a umelej inteligencie sa vytvárajú predikčné alebo segmentačné
typy modelov. Cieľom predikčných modelov je na základe údajov o minulosti a súčasnosti vytvárať
predpovede do budúcnosti, zatiaľ čo úlohou segmentačných modelov je roztriediť množstvo dát
z trhového prostredia na zvládnuteľný počet relatívne homogénnych skupín, tzv. trhových segmentov,
a následne pre jednotlivé segmenty vytvárať inovatívne trhové stratégie.
Čoraz rozšírenejšou technikou výskumu trhového prostredia je geomarketing, ktorý spája získavanie
a využívanie poznatkov o polohe skúmaného objektu (zákazníka, konkurenta, tovaru a i.) s jeho ďalšími
sociálno-ekonomickými, resp. fyzickými charakteristikami (napr. vek, pohlavie, príjem, hmotnosť,
teplota a i.), a to s možnosťami tvorby interaktívnych digitálnych máp, rozpoznávania vzorcov
spotrebiteľského rozhodovania sa obyvateľov, resp. návštevníkov daného regiónu a pod. Vizualizácia
integrovaných poznatkov geomarketingu je robustným generátorom invenčných prístupov k rozborom
kúpnej sily regiónov, dostupnosti vyvíjaných produktov a služieb, logistických požiadaviek na
distribúciu tovaru a pod. Geomarketing je taktiež jednou z oblastí hojného využívania dátovej vedy,
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ktorá aplikuje vedecké metódy, procesy, algoritmy a strojové učenie na získavanie poznatkov
o trhovom prostredí z rozsiahlych súborov údajov, dostupných v rôzne štruktúrovanej forme. Na ich
základe dokáže inovátor pochopiť, preskúmať, predikovať aj usmerňovať budúce správanie sa
účastníkov trhového mechanizmu, čo je čoraz viac spájané tiež so značným zintenzívnením
monitoringu stavu a starostlivosti o životné prostredie.
Proaktívnou metódou usmerňovania správania sa účastníkov trhu je riadenie vzťahov so zákazníkmi
(angl. Customer relationship management - CRM), ktoré, vychádzajúc zo systematicky aktualizovaných
údajov o zákazníkoch, histórii predchádzajúcich objednávok a vývoja spotrebiteľských preferencií,
zabezpečuje komplexné budovanie, udržiavanie a rozširovanie kontaktov so zákazníkmi, ako aj
všetkých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vrátane centier zdieľaných služieb, resp. call-centier,
aktívnych predajcov, záručných i pozáručných servisných služieb, úverových a platobných produktov.
Softvérové aplikácie pomáhajú automatizovať, monitorovať a hodnotiť všetky procesy súvisiace so
zákazníkmi, zhromažďovať, triediť a spracovávať údaje o klientoch i podnikových aktivitách smerom
k nim, čo zahrňuje najmä obchodné kontakty, zákazky, emaily, obchodné rokovania, pracovné úlohy,
dokumenty, fakturácie, marketingové kampane a pod.
Techniky rozvoja spolupráce a sieťovania
Nevyhnutnosťou efektívneho riadenia inovácií je taktiež zabezpečenie koordinovanej práce dvoch
alebo viacerých osôb, kolektívov, resp. inštitúcií, ktoré majú spoločnú účasť na inovačnej činnosti.
Znalostná spoločnosť si už prirodzene vyžaduje účinnú tímovú aktivitu rôznorodých špecialistov, ktorú
popri klasickom osobnom kontakte zúčastnených osôb podporujú aj moderné elektronické nástroje,
ako sú internetové brainstormingové skupiny, telekonferencie, či virtuálne partnerstvá, umožňujúce
s minimom časových a geografických obmedzení rozvíjať vzájomnú informovanosť, výmenu kritických
názorov a zintenzívňovať inovačné úsilie. Výhody a perspektívy ďalšieho rozvoja elektronickej
komunikácie sa ešte zvýraznili v období celosvetovej pandémie koronavírusu.
Z inovačnej praxe sústavne rezultuje dôležitosť sieťovania odborníkov v rámci brainstormingu, ako
osvedčeného postupu hľadania a nachádzania nových riešení prostredníctvom skupinového
generovania invenčných myšlienok, a to v čo možno najkratšom čase. Digitálne prostriedky podporujú
rýchle predkladanie a zdieľanie nápadov, vrátane zdanlivo absurdných, ktoré môžu byť pre ďalších
členov skupiny cennou inšpiráciou vedúcou k riešeniu, ktoré by ich inak nenapadlo, resp. napadlo
omnoho neskôr. Preto je pri usmerňovaní toku nápadov dôležité rešpektovať rovnosť zosieťovaných
účastníkov, zabezpečiť im možnosť otvorene sa vyjadrovať v prostredí bez prehnanej kritiky a využívať
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nápady iných na vlastnú inšpiráciu, pričom hodnotenie nápadov z pohľadu ich uskutočniteľnosti
a efektívnosti prebieha až v záverečnej časti procesu.
Delfská metóda skupinového hľadania riešenia sa realizuje taktiež prostredníctvom zosieťovaných
expertov, avšak títo predkladajú invenčné riešenia nezávisle od seba, pričom vypracované materiály
sumarizuje výhradne organizátor, ako riadiaci element a sprostredkovateľ informácií, ktoré potom
distribuuje jednotlivým zúčastneným expertom na ďalšie kolá hľadania riešenia. Postup sa môže
iteratívne opakovať tak dlho, kým nedôjde k zhode na výslednom riešení, resp. kým celý proces
neukončí organizátor, či už za stavu uspokojenia alebo neuspokojenia jeho inovačnej požiadavky.
V rámci sieťovania má osobitný význam technika známa ako zabezpečovanie kvalitných funkcií (angl.
Quality function deployment – QFD), ktorá bola špeciálne vytvorená na transformáciu požiadaviek
zákazníkov do technických parametrov produktu už prostredníctvom jeho aktívneho zapojenia do
predvýrobných etáp vývoja produktu, jeho prvotného testovania, odstraňovania nedostatkov, ako aj
postupného vylepšovania produktu počas štandardného používania, vrátane navrhovania nových
riešení, resp. ďalších trhovo uplatniteľných produktov. Technika je zameraná na zabezpečovanie vyššej
hodnoty produktov pre zákazníka, a to aj s minimalizáciou vzniku odpadu a neželaných externalít. Na
hodnotenie vzťahov medzi vlastnosťami produktov a požiadavkami zákazníkov QFD využíva sústavu
číselných matíc, vyjadrujúcich korelačné závislosti úžitkových vlastností produktu, ktorá graficky
pripomína tvar domu so šikmou strechou, a preto sa pre QFD často používa pomenovanie „domček
kvality“. Riadne zdokumentovaný prenos požiadaviek zákazníka do výsledného produktu umožňuje
podstatné zníženie počtu zmien pri jeho vývoji, zníženie nákladov a skrátenie doby vývoja produktu,
a to všetko s optimálne uspokojenými požiadavkami zákazníka.
Techniky zamerané na rozvoj ľudských zdrojov
Jednoznačný konsenzus o silnom vplyve znalostnej ekonomiky na riadenie ľudských zdrojov
v inovujúcich

organizáciách

súčasne

akcentuje

nevyhnutnosť

organizačne

zabezpečovať

formovanie, fungovanie a napredovanie inovačne orientovaných tímov, a to na individuálnej úrovni
jednotlivých členov tímov, ako aj na úrovni ich vzájomného štruktúrneho spolupôsobenia. V prostredí
rýchlej expanzie informačných a komunikačných technológií prechádzajú ľudské zdroje skutočnou
revolúciou, a to tak z hľadiska procesných požiadaviek inovačného manažmentu, ako aj z hľadiska
rozvoja vlastného odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. Intenzívne využívanie nových
technológií na podporu procesov riadenia ľudských zdrojov, nástup nových modelov a paradigiem
spojených s touto technologickou revolúciou, výrazne ovplyvňujú samotné získavanie pracovných síl,
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ich odbornú prípravu, internú komunikáciu, externú spoluprácu, mobilitu, riadenie znalostí,
hodnotenie výkonnosti a monitorovanie produktivity jednotlivcov aj pracovných skupín. Príklady
kľúčových aplikácií techník v oblasti riadenia ľudských zdrojov sú nasledovné:
▪

automatizácia náborových procesov podľa potrieb a požiadaviek organizácie, s využitím
internetových nástrojov,

▪

360 - stupňové hodnotenie pracovníka zo strany jeho nadriadených, spolupracovníkov,
zákazníkov, s cieľom získania komplexnej spätnej väzby o pôsobení hodnoteného v rôznych
situáciách a následné stanovenie individuálnych i firemných rozvojových plánov,

▪

implementácia účinnejších monitorovacích systémov v oblasti výkonu práce, ktoré organizácii
poskytujú spoľahlivejšie a aktualizovanejšie informácie o produktivite a kvalite práce,

▪

dokumentovaný prístup k externým špecializovaným poznatkom bez ohľadu na to, kde sa
generujú, a to najmä prostredníctvom účasti jednotlivcov na celoživotnom vzdelávaní, osobitne
na programoch elektronického vzdelávania,

▪

realizácia iniciatív práce na diaľku, ktoré umožňujú organizáciám prístup k ďalším
vysokokvalifikovaným odborníkom bez ohľadu na miesto ich bydliska, rodinné povinnosti, a i.

Špecifickú pozornosť vzbudzujú výsledky intenzifikácie inovačných procesov prostredníctvom
budovania tímových vzťahov (angl. teambuildingu), ako komplexnej aktivity na vytváranie efektívnych
pracovných vzťahov a zvyšovanie spoločného ťahu skupiny pracovníkov s rozličnými kvalifikáciami,
praxou i spoločenským zázemím. Prirodzenou súčasťou aktivít je taktiež vytváranie priestoru na
hľadanie riešení inovačných výziev v neformálnom prostredí.
Techniky rozvoja rozhraní
Riadenie inovácií si najmä vo veľkých podnikoch vyžaduje koordináciu veľkého počtu aktivít, ktoré sú
orientované na rôzne pracovné oblasti, ako napr. výskum a vývoj, výroba, marketing, financie, ľudské
zdroje, logistika a i. Rôzne zložky organizácie, ktoré sú involvované v inovačných procesoch,
zabezpečujú ako bežnú súčasť podnikových procesov často diametrálne odlišné úlohy, pričom práve
rozhrania vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými organizačnými zložkami predstavujú kritické
miesta efektívneho riadenia inovácií a v konečnom dôsledku aj úspešnosti inovačných procesov.
Napríklad interakcia medzi marketingom, vývojom a výrobou je rozhodujúca pre úspešný návrh,
vytvorenie a testovanie inovatívneho výrobku. Interakcia medzi marketingom, vývojom, logistikou
a financiami je rozhodujúca pre relevantné odhady predaja a spoľahlivú distribúciu zákazníkom.
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Praktické skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že nástroje na správu rozhraní, ak sa uplatňujú správne
a vhodne, môžu podstatne zlepšiť proces inovácie produktov a významne zvýšiť šancu na úspešné
dokončenie projektu. A práve preto existuje čoraz väčší počet komerčne dostupných softvérových
nástrojov, špeciálne navrhnutých na zlepšovanie rozhraní medzi rôznymi funkčnými celkami
organizácií, resp. organizáciami a vonkajším prostredím, ako je napr. simultánne inžinierstvo, riadenie
dodávateľského reťazca, virtuálne modely podnikov a i.
Simultánne inžinierstvo je nový spôsob aplikácie informačných a komunikačných technológií
v organizácii práce, umožňujúci paralelný postup pri vývoji nového produktu a jeho zavádzaní do
výroby. Prvky, ciele a základné zásady simultánneho inžinierstva sú zamerané na to, aby jednotlivé
zložky pracujúce na rôznych častiach produktu mohli paralelne inovovať jeho jednotlivé časti a ich
zmeny už mohli byť paralelne zohľadňované v činnosti ďalších zložiek pracujúcich na všetkých ďalších
častiach tohto produktu.
Riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply chain management - SCM) umožňuje s efektívnou
podporou digitálnych technológií zabezpečovať všetky procesy komunikácie s dodávateľmi, ako aj
vnútropodnikovej komunikácie medzi jednotlivými strediskami zapojenými v celom produkčnom
procese. Zavádzanie inovácií je pritom čoraz viac závislé na integrácii činností jednotlivcov, tímov
a spoločností tvoriacich dodávateľský reťazec a na koordinácii materiálových, informačných
a finančných tokov, a to najmä za účelom uspokojenia požiadaviek z pohľadu koncového zákazníka.
Virtuálne modely podnikov poskytujú komplexný digitálny obraz reálneho podniku a všetkých jeho
prvkov, ktorý umožňuje digitálne simulovať zmeny a vidieť ich dopady ešte skôr, ako budú reálne
uskutočnené, či už sa jedná o vnútropodnikové pohyby materiálov, výrobné procesy, nové výrobky,
technológie, zamestnanosť alebo systémy riadenia. Virtuálne modely podnikov sa najčastejšie
využívajú pri detailnom návrhu pracovísk, a to s osobitným zreteľom na ich ergonomické aspekty, pri
navrhovaní nových a optimalizovaní existujúcich výrobných a logistických systémov. Keďže variantné
experimenty by boli v skutočnom prostredí veľmi drahé, nebezpečné a niekedy priam nemožné, je
digitálny podnik základom pre pokrokové výrobné systémy v zmysle Priemyslu 4.0, Práca 4.0 a pod.,
pričom práve digitalizácia umožňuje podnikom simulovať všetky nové vízie.
Techniky rozvoja tvorivosti
Techniky rozvoja tvorivosti môžu bez ohľadu na odvetvie ekonomických činností alebo druh vlastníctva
implementovať všetky organizácie, ktoré riešia rozvojové otázky, či už sú zamerané na inovácie
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procesov, výrobkov alebo služieb. V rámci zvyšovania tvorivosti je žiaduce uniknúť predchádzajúcim
zaužívaným presvedčeniam a domnienkam, čo býva aktívne podnecované najmä nevyhnutnosťou čeliť
nepredvídaným zmenám v trhovom prostredí. Na riešenie unikátnych inovačných výziev sú úspešne
aplikované špecifické techniky, ako sú: myšlienkové mapy, laterálne myslenie, metóda TRIZ, metóda
S.C.A.M.P.E.R a i.
Myšlienkové mapy graficky znázorňujú tvorbu nápadov s jasným previazaním na súvislosti. Sú
vytvárané za účelom čím prirodzenejšieho odzrkadlenia toho, ako pracuje ľudská myseľ. Pritom aktívne
rozvíjajú informácie okolo jednej hlavnej myšlienky a vytvárajú prepojenia medzi slovami, číslami,
obrázkami a ďalšími objektmi spracúvanými v mozgovej kôre. Práve rozvetvenie informácií je to, čo
účastníci inovačných aktivít vidia na myšlienkových mapách priamo vizualizované, i keď môžu pracovať
iba na časti celého inovačného procesu.
Laterálne myslenie je uvoľnené uvažovanie o danom probléme v jeho širších súvislostiach, ktoré je
zamerané na hľadanie nových, originálnych a neobvyklých riešení, zvažovanie málo pravdepodobných
variantov, a to s aspoň rámcovým popisom procesu, ako sa efektívne dopracovať ku kreatívnemu
výsledku riešenia problému. Nezameriava sa výlučne na odpovede, ale najmä na kladenie otázok,
produkovanie nových námetov a postupov riešenia problému. Nepreferuje odpovede typu áno - nie,
skôr hľadá odlišnosti od zaužívaných postupov a predkladá nové návrhy, ku ktorým sa nedá dopracovať
striktne vertikálnym myslením.
Metóda S.C.A.M.P.E.R sa aplikuje v tých fázach inovačného procesu, kedy už bol vytvorený zásobník
návrhov potenciálnych riešení problému, napr. prostredníctvom brainstormingu, laterálneho myslenia
či myšlienkových máp, avšak konkretizácia riešenia ešte nebola dotiahnutá do zdarného konca.
Podstata metódy S.C.A.M.P.E.R spočíva v tom, že na jednotlivé návrhy riešenia daného problému sa
cielene aplikujú nasledovné kroky: Nahradiť (angl. Substitute – S), Kombinovať (angl. Combine – C),
Prispôsobiť (angl. Adapt – A), Upraviť (angl. Modify – M), Použiť na iný účel (angl. Put to another use
– P), Odstrániť (angl. Eliminate – E), Preskupiť (angl. Reverse – R). Prostredníctvom vyššie uvedených
krokov je možné jednotlivé predložené nápady preskúmať z rôznych uhlov pohľadu, vzájomne ich
kombinovať, skladať po častiach a rôzne ďalej preformulovávať, čo však okrem presnej špecifikácie
konkrétneho riešenia môže viesť aj k predloženiu ďalších návrhov riešení.
Metóda TRIZ, t. j. „Tvorba a Riešenie Inovačných Zadaní“ bola vytvorená najmä pre oblasť technických
vied, rešpektujúc systémový prístup k riešeniu úloh, pričom osvojiteľným spôsobom podporuje
inšpiratívne a atraktívne koncepty, ako systematicky zdokonaľovať techniku, vrátane riešenia
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inovátorských a vynálezcovských úloh. Metóda vznikla po preštudovaní viac ako 10 tisíc patentov, na
základe ktorých boli popísané zákonitosti rozvoja technických systémov a podobnosti v riešení rôznych
problémov, a to najmä s dôrazom na poznanie, že rozvoj sa deje vždy prekonaním technického či
fyzikálneho rozporu v danom probléme. K hlavným tézam patrí, že technické trendy sa vyvíjajú
evolučne a dajú sa predpovedať, opakujúce sa problémy majú obdobné riešenia, najsilnejšie riešenia
vzniknú rozriešením protirečenia a tie najlepšie riešenia premieňajú ohrozenia na užitočné zdroje.
Aplikácia metódy TRIZ je rozdelená do šiestich krokov, ktorými sú:
▪

prípravná etapa, zahrňujúca podrobnú špecifikáciu predmetu inovácie,

▪

etapa zhromažďovania dostupných informácií,

▪

funkčná a nákladová analýza,

▪

kľúčová etapa identifikácie technického, resp. fyzikálneho rozporu a jeho prekonania,

▪

overovacia etapa a

▪

etapa uvedenia inovácie do praxe.

Kľúčové je čo najpresnejšie definovanie rozporu z hľadiska jeho technickej, resp. fyzikálnej podstaty,
ktoré umožňuje efektívne hľadanie analógie v množine známych riešení, vrátane patentov, určenie
modelových riešení rozporu a výber optimálneho variantu na finálnu verifikáciu úspešnosti
zabezpečenia inovačnej požiadavky.
Techniky zlepšovania procesov
Na dosiahnutie inovačného pokroku musí byť zlepšovanie procesov stálou zodpovednosťou, ktorá sa
neustále prispôsobuje meniacim sa obchodným požiadavkám a technológiám, pričom ciele a výsledky
procesu musia byť merateľné, jednoznačné a dobre zrozumiteľné. Zlepšovanie podnikových procesov
využíva súbor overených, všeobecne akceptovaných techník na odhaľovanie a skúmanie základných
príčin vzniku problémov a následnú implementáciu postupov zlepšovania na dosiahnutie vyššej úrovne
výkonnosti. Úspešné organizácie využívajú nové technológie, zefektívňujú obchodné praktiky
a využívajú príležitosti, ktoré prinášajú hmatateľné výhody pre celú organizáciu, pričom k široko
aplikovaným technikám patria napr. riadenie pracovného toku, štíhla výroba, kaizen, redizajn,
reinžiniering, totálne riadenie kvality a i.
Všeobecne aplikovateľné riadenie pracovného toku (angl. wokrflow) poskytuje prehľadnú
infraštruktúru na nastavenie, vykonávanie a monitorovanie definovanej postupnosti úloh na
dosiahnutie cieľa procesu. Určuje postupnosť krokov, počas ktorých sú informácie, dokumenty a úlohy
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presúvané od jedného účastníka k druhému na ďalšie spracovanie, a to najčastejšie podľa definovanej
organizačnej štruktúry, resp. štruktúry ad-hoc projektových tímov.
Štíhla výroba (angl. lean production) vychádza zo základného konceptu, že tie činnosti organizácie,
ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú neopodstatneným plytvaním a musia byť
redukované. V rámci aplikácie štíhlej výroby sa kompetentný pracovník pýta všetkých zúčastnených na
ich nápady na zlepšenie vlastnej práce, pretože bez ochoty spolupracovať a zdieľať znalosti by nebolo
možné vytvárať produkty v čo možno najkratšom čase bez znižovania kvality a s minimálnymi nákladmi,
čo sa najefektívnejšie dosiahne redukciou neopodstatnených nákladov.
Kaizen je systematická činnosť, ktorá presahuje bežné zvyšovanie efektivity. Cielene humanizuje
pracovné prostredie a učí ľudí rozlišovať a odstraňovať plytvanie v podnikových procesoch s použitím
vedeckých metód. Princípom kaizenu je celostné uvažovanie o procese aj o jeho výsledkoch. V centre
záujmu nie je iba hľadanie vinníka vzniku nedostatkov, ale analyticko-kritické myslenie jednotlivcov
a pracovných kolektívov, umožňujúce prehodnocovať domnienky, ktoré sa ukazujú v priebehu a vo
výsledku aktuálneho procesu ako nesprávne a následne vykonávať príslušné korekcie, viac či menej
radikálneho charakteru.
Totálne riadenie kvality (angl. Total quality management – TQM) je celostný prístup ku kvalite
zameraný

na

dlhodobý

úspech

dosahovaný

prostredníctvom

uspokojovania

zákazníka

a zabezpečovania užitočnosti pre všetkých členov organizácie aj pre spoločnosť. TQM zahŕňa
koncepciu riadenia procesov na zabezpečenia kvality a koncepciu zvyšovania kvality. Cielene riadi
všetky transformačné procesy organizácie tak, aby lepšie uspokojil potreby zákazníkov, a to čo
najhospodárnejším spôsobom. TQM vyžaduje, aby každá oblasť organizácie bola integrovaná do
procesu kvality a často je nevyhnutné, aby spoločnosť v dôsledku zavedenia TQM prehodnotila svoju
organizačnú štruktúru. Jedná sa totiž o riadené procesy maximalizácie hodnoty každej jednej
vykonávanej operácie, procesu, výrobku či služby, ktoré integrujú tak jednotlivé zložky organizácie, ako
aj jej dodávateľov a odberateľov do celkového hodnotového reťazca.
Redizajn a reinžiniering spolu veľmi úzko súvisia, v niektorých prípadoch je redizajn vnímaný ako súčasť
reinžinieringu. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že zatiaľ čo redizajn prináša podstatné zlepšenie už
existujúceho produktu alebo procesu, resp. jeho modifikáciu, reinžiniering prináša ich totálne
prehodnotenie a radikálnu zmenu tak, aby bolo dosiahnuté dramatické zlepšenie. Reinžiniering
znamená tvorbu úplne nových produktov, resp. procesov, a to dokonca bez potreby analýzy
predchádzajúcich riešení. Je to často zámerne realizovaná tvorba produktov a procesov úplne od nuly,
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bez ovplyvňovania doterajšími skúsenosťami, avšak s presne zadefinovaným cieľom. Pri redizajne
nastávajú len menej radikálne zmeny produktov, resp. procesov, a to najmä odstránením
problematických a slabých miest.
Techniky manažmentu inovačných procesov
Väčšina organizácií bez ohľadu na ich veľkosť, ekonomické činnosti, štruktúru a inovačnú stratégiu
realizuje svoje inovácie prostredníctvom projektov, nakoľko tým dosahujú lepšie využitie zdrojov,
zhodnocovanie vynakladaného úsilia, kapitalizáciu výsledkov svojej predchádzajúcej činnosti,
disponibilných aktív, efektívnejšie prekonávanie slabých stránok, vytvorenie silnejšej inovačnej
základne pre budúcnosť, ako aj organizačné prínosy z hľadiska motivácie a získavania ľudských zdrojov,
vzdelávania a odbornej prípravy riešiteľov projektových zadaní.
Projektové riadenie je praktická činnosť, veda a súčasne i umenie efektívnej koordinácie ľudských,
prírodných a finančných zdrojov tak, aby bol daný projekt ukončený v stanovenom čase, kvalite a pri
plánovaných nákladoch. Úloha riadenia inovačných projektov je mimoriadne dôležitá už v ich
prípravnej fáze, kedy je nevyhnutné zostaviť a zorganizovať jednotlivé tímy inovátorov spolu s ich
časovými harmonogramami tak, aby svojou štruktúrou zodpovedali vytýčeným cieľom projektu.
Význam a rozsah činností projektového riadenia sa ďalej zvyšuje počas riešenia projektu, kedy sa
postupne zapájajú ďalší špecialisti, dodávatelia, hľadajú sa kompromisy a riešia špecifické situácie
neplánovaného charakteru. Osobitný význam má post-projektová fáza projektového riadenia, kedy
vystupuje do popredia schopnosť poučiť sa zo získaných skúseností, porovnávanie najlepších postupov
a dosahovaných výsledkov s konkurenciou, ako aj vytváranie nových inovačných rámcov a konceptov
ich možných riešení.
Keďže riadenie inovačných projektov si vyžaduje vysokú komplexnosť poznatkov a skúseností v oblasti
koordinácie výskumno-vývojových, technických i administratívnych pracovníkov, osvedčuje sa na
podporu zefektívnenia projektového riadenia venovať v rámci inovačných projektov osobitnú
pozornosť projektovému kontrolingu, ktorý je zameraný na tvorbu predbežných a následných
kalkulácií, rozpočtov, výpočty a interpretáciu ekonomických ukazovateľov, premietanie prognóz
cenového vývoja do finančných analýz, a to v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti
účtovníctva a daní. Pozitívne skúsenosti sú so stanovením špecialistu projektového kontrolingu (angl.
controller), podporujúceho v rámci jednotlivých projektov činnosť projektového manažéra, a to najmä
pri priebežnom hodnotení ekonomickej úspešnosti projektu.
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Riadenie projektového portfólia v nadväznosti na monitorovanie a hodnotenie projektov, ktoré
v organizácii prebiehajú, spočíva v zámernom a riadenom vytváraní a definovaní alternatívnych
projektových zadaní, ktoré môže organizácia potenciálne riešiť. Cieľom je vytvoriť viac invenčných
nápadov a skombinovať ich tak, aby umožňovali organizácii čo najefektívnejšie pokryť potreby vývoja
nových produktov, optimalizácie zdrojov a procesov. Kľúčovou úlohou je určiť, ako realizovať zmeny
a zároveň maximalizovať prínosy, udávať projektom správne priority a efektívne rozdeľovať
obmedzené zdroje. Ideálne je vytvoriť správny mix projektov, ktoré využívajú dostupné zdroje na
podporu existujúcich a otváranie nových trhových segmentov.
Techniky riadenia dizajnu
Inovačné aktivity sa v súčasnosti zameriavajú na oveľa viac, než len na optimalizáciu procesu
navrhovania a vývoja výrobkov a služieb podľa požadovaných funkčných špecifikácií zadávateľov
nových úloh. Dnešný návrh produktu, t. j. výrobku alebo služby, musí v súlade s akčným plánom EÚ pre
obehové hospodárstvo zohľadňovať celý rad vonkajších faktorov, ako sú požiadavky zákazníkov,
kvalita, optimalizácia výrobných nákladov, kontrolných mechanizmov, demontáž výrobkov, ich
opätovné použitie a recyklácia, bezpečnosť, hygiena, ergonomické faktory, vplyvy na životné
prostredie, a to nielen pred, ale aj v období po výrobe výrobkov, resp. po spotrebe služieb. Takéto
faktory sa musia brať do úvahy už od vzniku koncepcie produktu tak, aby sa uspokojila dynamika stále
konkurenčnejších trhov, najmä pokiaľ ide o cenu, kvalitu a čas dodania, vrátane meniacich sa
požiadaviek zákazníkov, zahrňujúcich tiež nové vnímanie dlhodobej udržateľnosti spotrebnoprodukčných štruktúr spoločnosti.
Na efektívny manažment dizajnu výrobkov a služieb v prostredí meniacich sa požiadaviek zákazníkov
je úspešne aplikovaná hodnotová analýza, ako systematický interdisciplinárny prístup k faktorom
funkčnosti a nákladovosti produktov, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby sa maximálna
úroveň úžitku výrobku, resp. služby dosiahla v súlade so stanovenými požiadavkami kvality
a spoľahlivosti. Cieľom je odhaliť a odstrániť všetky materiálové, energetické, mzdové, kapitálové
a procesné aspekty nákladov, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnej užitočnosti produktu,
a to vrátane jeho celkového vzhľadu a estetického dojmu. Okrem redukcie nákladov neprinášajúcich
pridanú hodnotu produktu pre zákazníka je však pozornosť venovaná taktiež zvyšovaniu úžitkovosti
a príťažlivosti produktu, vždy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov alokovaných na dosiahnutie
pridanej hodnoty. Kritérium efektívnosti je posudzované pomerom úrovne uspokojenia funkčnej
potreby zákazníka a nákladmi na jej zabezpečenie. Na vyjadrenie spokojnosti zákazníka sa využívajú
najmä rôzne škálované bodovacie metódy, ako aj párovacie metódy, ktoré sú založené na porovnávaní
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zákazníckych preferencií rôznych variantov navrhovaného výrobku, resp. služby. Náklady na
zabezpečenie funkčnej potreby zákazníka sú vyčísľované prostredníctvom kalkulačných vzorcov, a to
so sledovaním životného cyklu produktu, vrátane pozáručnej podpory a starostlivosti o zákazníka.
Efektívnu podporu vývoja nových, resp. zvyšovania úžitkovej hodnoty existujúcich produktov,
prinášajú technológie rýchleho vytvárania prototypov (angl. rapid prototyping), ktoré sú určené na
flexibilné zhotovenie modelu ľubovoľne veľkého predmetu alebo sústavy predmetov prostredníctvom
údajov trojrozmerného počítačom podporovaného návrhu, ktorý je následne prevádzaný do fyzickej
podoby pomocou 3D tlače alebo aditívnej výrobnej technológie. Rýchle vytváranie prototypov
podporuje produktivitu najmä vo výrobných odvetviach, keďže produkt môže byť rýchlo a lacno
vytvorený v digitálnej aj fyzickej podobe vo viacerých alternatívnych riešeniach, vrátane jeho
povrchovej úpravy, a následne testovaný v reálnom prostredí.
Už vyššie spomenutý, počítačom podporovaný návrh umožňuje aj bez jeho prevedenia do fyzickej
podoby realizáciu širokého spektra inžinierskych výpočtov, analýz a simulácií, ktorých algoritmy sú
čoraz častejšie štandardnou súčasťou programov počítačom podporovaného dizajnu (angl. Computer
assisted design – CAD), umožňujúcich digitálnu tvorbu výkresov, plánov a technickej dokumentácie
s vysokou detailnosťou, a to aj v online prostredí za účasti viacerých autorov paralelne.
Techniky vytvárania podnikov
I keď väčšinu výskumu a vývoja v podnikateľskom svete realizujú silne etablované firmy, čoraz viac
pozornosti sa venuje procesom zakladania a vytvárania podnikov, a to najmä pokiaľ ide o technologické
spoločnosti. Raná fáza vývoja podniku je kľúčová pre jeho prežitie a výsledky včasného rozhodovania
majú zásadný vplyv na jeho neskorší vývoj. Rozvoj podnikania sa začína realizáciou myšlienky, na
základe ktorej jednotlivci alebo skupiny osôb podnikajú konkrétne kroky na založenie podniku. Tento
proces sa považuje za ukončený dosiahnutím stavu, v ktorom má podnik dostatočné zdroje a môže ich
použiť na podporu prežitia a ďalšieho rastu v predmete podnikania.
Relatívne nový typ softvéru na podporu nových podnikov je virtuálny inkubátor, ktorý je navrhnutý
tak, aby poskytoval niektoré služby požadované podnikateľmi, s výnimkou fyzických kancelárií alebo
laboratórií (tie sú zabezpečované klasickými podnikateľskými inkubátormi). Virtuálny inkubátor pre
nové spoločnosti v prvých rokoch ich činnosti zabezpečuje infraštruktúru na efektívny prieskum trhu,
hľadanie partnerov, internacionalizáciu, riadenie ľudských zdrojov, reštrukturalizáciu kapitálu a pod.
Virtuálny inkubátor poskytuje prostredie na neustály profesionálny rozvoj podnikateľov, resp.
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manažérov malých a stredných firiem. Pomocou internetovej stránky a on-line služieb poskytuje
virtuálny inkubátor štandardné alebo na mieru vytvárané sady elektronického vzdelávania, on-line
sekcie samoštúdia, skupinové diskusie a konferencie, multimediálne podporované vyučovanie,
simulačné podnikateľské hry, ako aj odpovede na často opakované otázky, voľne dostupné publikácie
a bibliografické súbory.
Schopnosť vytvoriť nové podnikanie priamo súvisí s formuláciou a objasnením podnikateľského
zámeru, pretavením nápadu do produktu (výrobku alebo služby), identifikáciou špeciálneho knowhow, vymedzením cieľového trhu, vzťahov so zákazníkmi a s inými firmami. Vo všetkých fázach rozvoja
novej firmy zohrávajú v inováciách dôležitú úlohu vysoko nadšení a odhodlaní jednotlivci, ktorí sú
ochotní riskovať a najmä v prvých fázach rozvoja firmy sú títo podnikatelia hnacou silou, ktorá posúva
spoločnosť vpred.
Špeciálnym prípadom podpory inovatívnych jednotlivcov, kolektívov a komercionalizácie výsledkov ich
činnosti je vznik podniku jeho osamostatnením z výskumu priamo na trh (angl. spin off from research
to market), čo je proces, ktorým nová právnická osoba poskytujúca inovatívnu produkciu vzniká
odlúčením istej organizačnej jednotky, činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie (materskej
firmy), od ktorej prevezme nový produkt určený na trh a podľa dohody aj práva duševného vlastníctva.
Pokroky dosiahnuté prostredníctvom osamostatňovania nových technologických spoločností
v ostatnom čase viedli k záveru, že vytváranie inovatívnych firiem na základe komerčne využiteľných
výsledkov výskumu a vývoja je jedným z kľúčových prvkov prítomných v znalostnej ekonomike. Práve
tieto firmy pôsobia ako prepojenia medzi inštitúciami výskumu a vývoja a podnikateľskou sférou
a vytvárajú nový kanál zvyšovania produktivity, zamestnanosti a odmeňovania v jednotlivých
sektoroch národného hospodárstva.
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2.2 Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov,
zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI
2.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov
Sektorové charakteristiky zamerané na vývoj v oblasti ekonomických výsledkov, zamestnanosti
a odmeňovania, ktoré sú aktuálne publikované v Priebežnej správe č. 6 NSP/SRI, sú z hľadiska
metodiky kompatibilné so sektorovými charakteristikami, ktoré boli publikované v predchádzajúcich
výstupoch NSP/SRI, t. j. v Úvodnej správe a následne v jednotlivých Priebežných správach č. 1 až 5.
V súlade s kontinuálne uskutočňovanou optimalizáciou štruktúry sektorových rád NSP/SRI podľa
aktuálneho vývoja na trhu práce a sektorových požiadaviek zamestnávateľov je taktiež v Priebežnej
správe č. 6 NSP/SRI za každý sektor na začiatku jeho charakteristiky uvedené jeho aktuálne klasifikačné
vymedzenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Charakteristika vývoja dosahovaných hodnôt hrubého prevádzkového prebytku a hrubých hmotných
investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov v jednotlivých sektoroch NSP/SRI je
v Priebežnej správe č. 6 realizovaná na základe aktuálnych údajov z databázy DATAcube
ŠÚ SR 40 v členení na jednotlivé divízie SK NACE Rev. 2, prípadne podľa hierarchicky vyšších
klasifikačných úrovní, ak je to nevyhnutné z dôvodu rešpektovania požiadaviek na ochranu dôverných
štatistických údajov. 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 relevantným pre daný
sektor nie je možné, sú zamerané na čo najbližšiu klasifikačnú kategóriu. Zabezpečenie dôvernosti
štatistických informácií sa týka hlavne vysokej koncentrovanosti niektorých ekonomických činností, t. j.
nízkeho počtu podnikov s vysokými počtami zamestnancov v rámci niektorých divízií SK NACE Rev. 2.
Hrubý prevádzkový prebytok (HPP) predstavuje pridanú hodnotu po odpočítaní osobných nákladov
a daní. Poukazuje na výsledok hospodárenia ekonomickej jednotky predtým, ako do nákladov zahrnie
odpisy. Hrubé hmotné investície v ekonomickej jednotke zahrňujú napríklad výdavky na pozemky,
budovy, stavby a samostatne hnuteľné veci. V ukazovateli Prepočítaný počet zamestnancov je počet
zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas prepočítaný na plne zamestnaných.
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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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Sektory NSP/SRI, ktoré sú údajovo saturované z databázy DATAcube ŠÚ SR, obsahujú taktiež
informácie o platbách agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov, ako aj vzhľadom k osobným nákladom v danom klasifikačnom členení. Sektory
NSP/SRI, ktoré sú z hľadiska údajov pokryté špecifickými súbormi dát, majú ukazovatele hrubého
prevádzkového prebytku, hrubých hmotných investícií a platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl nahradené, resp. doplnené špecifickými ukazovateľmi (napr. spotrebou fixného
kapitálu, výdavkami na zdravotnú starostlivosť a i.). Ide 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.

Špecifickým typom zobrazenia údajov v rámci sektorových charakteristík NSP/SRI sú kartodiagramy,
ktoré prezentujú regionálnu distribúciu sektorovo relevantných UoZ v rámci jednotlivých krajov SR
a sektorov k 30. januáru 2020, a to v štandardnom členení na základe Európskeho kvalifikačného
rámca/Slovenského kvalifikačného rámca (EKR/SKKR). Osem základných úrovní EKR/SKKR je
agregovaných do troch skupín, a to na základe úrovne vedomostí, zručností a kompetencií. Prvá
skupina s názvom „nižšie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“, zahrňuje úrovne 1 až 3 EKR/SKKR
(základné všeobecné vedomosti a základné faktické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia). Druhá
skupina s názvom „stredné úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“ zahrňuje úrovne EKR/SKKR
4 a 5. Ide o vedomosti faktov, zásad, procesov, 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, štúdia a uvedomovanie si hraníc týchto
vedomostí. Tretia skupina EKR/SKKR s názvom „vyššie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“
zahrňuje úroveň 6 až 8 EKR/SKKR. Patria sem rozšírené vedomosti v oblasti práce alebo štúdia, vrátane
kritického chápania teórií a zásad, vysokošpecializované vedomosti, z ktorých niektoré sú základom
originálneho myslenia, resp. výskumu, ako aj zásadné uvedomovanie si vedomostí v danej oblasti.
Patria sem aj vedomosti na najvyššej úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami.
Z hľadiska úrovní EKR/SKKR je prostredníctvom štandardných grafov a textácií v sektorovej štruktúre
NSP/SRI charakterizovaná taktiež mzdová úroveň v jednotlivých sektoroch za rok 2019 a jej medziročná
dynamika, aktuálne medzi rokmi 2018 a 2019, a to v regionálnom členení podľa jednotlivých krajov SR.
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2.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je sektor určený
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízií SK NACE Rev. 2: 01 Pestovanie plodín
a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra a 75 Veterinárne činnosti.
Graf č. 13

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách a spotreba fixného kapitálu vzhľadom
k trvale činným zamestnancom v poľnohospodárstve v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Spotreba fixného kapitálu na jedného zamestnanca v poľnohospodárstve medzi rokmi 2008 a 2017
vykázala celkovo rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 3,1 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň spotreby
fixného kapitálu na jedného zamestnanca cca 8,9 tis. EUR, a to s maximom v roku 2013, kedy to bolo
približne 11,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009,
pričom v tomto roku to bolo približne 5,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe aktuálnych finančno-ekonomických ukazovateľov prišlo v poľnohospodárstve medzi rokmi
2008 až 2017 k nárastu hrubej pridanej hodnoty na jedného zamestnanca o približne 8,8 tis. EUR. Výška
hrubej pridanej hodnoty vzhľadom k trvale činným zamestnancom počas sledovaného obdobia
predstavovala v poľnohospodárstve v priemere približne 18,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2017, a to na úrovni 26,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 8,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Nepoľnohospodárske vedľajšie činnosti vzhľadom k trvale činným zamestnancom
v poľnohospodárstve v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 a 2017 bola produkcia nepoľnohospodárskych vedľajších činností v priemere
približne 119,7 mil. EUR ročne. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2010, a to na úrovni približne
125,4 mil. EUR v rámci celého poľnohospodárstva. Celkovo prišlo počas sledovaného obdobia
k nárastu nepoľnohospodárskych vedľajších činností o približne 12 mil. EUR.
Po prepočte na jedného zamestnanca prišlo počas sledovaného obdobia v poľnohospodárstve
k zvýšeniu nepoľnohospodárskych vedľajších činností o približne 2,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Suma nepoľnohospodárskych vedľajších činností bola v priemere približne 4,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2017, a to na úrovni približne 5 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota nepoľnohospodárskych vedľajších činností na zamestnanca
bola evidovaná v roku 2008, kedy to bolo približne 2,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Obrázok č. 2

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa pohlavia a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo zo súhrnného počtu 3 316 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 42,6 % žien a 57,4 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 1 555 osôb. Na druhej
strane, najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom
76 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 424 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
381 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 13 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 66. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Banskobystrického
kraja, kde ich počet predstavoval 65 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji, a to osem.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Banskobystrickom kraji, kde ich
bolo evidovaných 16. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími
úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, ktorých bolo 13. Na druhej strane v Bratislavskom kraji boli takýto
UoZ len štyria.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 268 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 245.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 11 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 67 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 54 osôb. Najnižší
počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja, a to 15 osôb.
Sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac
v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo evidovaných 15. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského
pohlavia s vyššími úrovňami EKR z Košického kraja, a to s početnosťou 13 UoZ. Na druhej strane
v Bratislavskom kraji a sektore predstavovali UoZ - ženy len minimálny podiel.
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Graf č. 15

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná
hrubá mzda úroveň 1 035 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú
hrubú mzdu vo výške 956 EUR, čo vzhľadom k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci
sektora predstavovalo približne 92 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 036 EUR, a to bolo približne
100 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 385 EUR mali osoby s vyššími úrovňami EKR, a táto hodnota tvorila cca 134 % z priemernej mesačnej
hrubej mzdy v sektore.
Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou
hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou mzdou
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi
vyššie uvedenými kvalifikačnými skupinami v roku 2019 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov predstavoval 429 EUR, resp. 42 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR.
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Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol zaznamenaný najvyšší nárast priemernej mesačnej
hrubej mzdy medzi rokmi 2018 a 2019 u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji.
Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Trnavskom kraji. Naopak,
v Košickom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast
miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Nitrianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Banskobystrickom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde mzdy zamestnancov
so strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Prešovskom kraji. Pomerne značný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy v sektore bol
taktiež u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Košickom kraji, avšak v Bratislavskom
kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd tejto skupiny
zamestnancov bol zaznamenaný taktiež v Banskobystrickom kraji.

2.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
Sektor ťažba a úprava surovín, geológia je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK
NACE Rev. 2 určený tými ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií
SK NACE Rev. 2: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd,
ďalej 08 Iná ťažba a dobývanie a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.
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Graf č. 16

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie v rámci sektora ťažba
a úprava surovín, geológia v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 5 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 27,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2015, kedy to bolo približne 34,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo približne 23,7 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v sekcii B Ťažba a dobývanie medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 4,3 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 15,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2014 dosiahlo úroveň približne 3,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 17

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2 B Ťažba
a dobývanie v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: Údaje za rok
2016 neboli publikované

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 165,1 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v sekcii znížil o približne
1,14 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 26,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 165,6 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram
za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 0,18 %, s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 1,14 %
a minimom v roku 2012, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.
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Obrázok č. 3

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore ťažba a úprava
surovín, geológia podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo zo súhrnného počtu 325 UoZ evidovaných v SR ku dňu
31. 1. 2020 približne 19,7 % žien a 80,3 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 182 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom šesť ženy s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Trenčianskom kraji, a to 89 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie
predstavovalo 29 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského
pohlavia v rámci tohto sektora mal len jeden z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji, a to 32. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 13 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Nitrianskom kraji.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Košickom kraji, kde ich bolo
evidovaných osem. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími
úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, ktorých bolo päť. Na druhej strane v Trnavskom kraji sa takýto UoZ
vôbec nevyskytovali.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval 13 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Banskobystrického kraja a naopak,
v Bratislavskom kraji neboli evidované UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 11 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, minimálny počet UoZ ženského pohlavia so
strednými úrovňami EKR bol v Prešovskom kraji.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR mali v sektore len minimálne zastúpenie, a to najmä
v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, v Trnavskom kraji sa vôbec nenachádzali.
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 18

V rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda
úroveň 1 232 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo
výške 1 127 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 91 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sektore
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 175 EUR, čo bolo približne
95 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v rámci sektora. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 900 EUR mali zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 154 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi vyššie uvedenými skupinami v roku 2019 predstavoval
773 EUR, resp. 63 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Bratislavskom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Banskobystrickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
zaznamenaný v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými
úrovňami EKR v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky kraj, kde mzdy
zamestnancov so strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Banskobystrickom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Žilinskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, avšak v Banskobystrickom
kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Košickom kraji.
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2.2.4 Sektor potravinárstvo
Sektor je hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený ekonomickými
činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie: 10 Výroba potravín,
11 Výroba nápojov a 12 Výroba tabakových výrobkov.
Graf č. 19

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 10 Výroba potravín v rámci sektora
potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 10 Výroba potravín
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 1 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 6,8 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2011, kedy to bolo približne 10 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo približne 5,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe aktuálnych finančných ukazovateľov prišlo v divízii 10 Výroba potravín medzi rokmi 2008 až
2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2,2 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
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obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni 8,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 3,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 20

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 11 Výroba nápojov v rámci sektora
potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 11 Výroba nápojov
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 3,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 17,4 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo približne 19 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2010, pričom v tomto roku to bolo približne 14,9 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 11 Výroba nápojov medzi rokmi 2008
až 2017 k miernemu poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 3,9 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 10,1 tis. EUR na jedného
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zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 15,6 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 5,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 21

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
10 Výroba potravín v rámci sektora potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 10 Výroba potravín k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 71,8 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil o približne
0,47 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 101 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2014, a to na úrovni 169,7 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2012, kedy to bolo
približne 37,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,83 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 1,42 % a minimom v roku 2012 (približne 0,33 %).
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Graf č. 22

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
11 Výroba nápojov v rámci sektora potravinárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 11 Výroba nápojov k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 8,3 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa v tomto období znížil podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov o približne
0,11 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 84,1 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2015 na úrovni 219 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2013, kedy to bolo približne
18,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,49 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni približne 1,25 % a minimom v roku 2013 (približne 0,11 %).
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Obrázok č. 4

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore potravinárstvo
podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore potravinárstvo bolo zo súhrnného počtu 2 922 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne
62,2 % žien a 37,8 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy
s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 1 140 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou
UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 80 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Banskobystrickom kraji, a to 168 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal
počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie
predstavovalo 160 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského
pohlavia v rámci tohto sektora malo len 15 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji, a to 76. Za nimi
sa nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Banskobystrického kraja, kde ich
počet predstavoval 71 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol
v Bratislavskom kraji, a to 25.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 21. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 16. Na druhej strane v Nitrianskom kraji boli takýto UoZ len traja.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 251 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
249. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 28 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 111 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 97 osôb.
Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja, a to
konkrétne 28 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Košickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 25. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Prešovského kraja, a to s početnosťou 23 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 11 osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore potravinárstvo v členení podľa
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore potravinárstvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň 1 099 EUR. Na
nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 948 EUR, čo
v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo približne
86 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku evidovaná
priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 100 EUR, a to bolo približne 100 % z priemernej mesačnej
hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 716 EUR mali tie osoby, ktoré patrili
do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota v roku 2019 tvorila cca 156 % z priemernej mesačnej hrubej
mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou
mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento rozdiel medzi vyššie uvedenými skupinami
predstavoval 768 EUR, resp. 70 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami
EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Bratislavskom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Žilinskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trnavskom kraji, avšak
v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektor je hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
13 Výroba textilu, 14 Výroba odevov, 15 Výroba kože a kožených výrobkov.
Graf č. 24

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2017

TIS. EUR

7

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 13 Výroba textilu medzi
rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne
4,6 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 6,3 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2010, kedy to bolo približne 9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 1,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 13 Výroba textilu medzi rokmi 2008 až
2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2,9 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 4,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 8,1 tis. EUR na zamestnanca. Minimum
z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 2,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 25

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok v prepočte na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 14 Výroba
odevov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote
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predstavovalo približne 2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 1,8 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2011, kedy to bolo približne 3,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota, a to záporná, bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo približne - 0,2 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Keďže pridaná hodnota bola v rokoch 2008 a 2009 nižšia ako osobné
náklady a dane spolu, hrubý prevádzkový prebytok vykazoval záporné hodnoty.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 14 Výroba odevov medzi rokmi 2008 až
2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 0,1 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 0,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2015, a to na úrovni 1,4 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2008 dosiahlo úroveň približne 0,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 26

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 15 Výroba kože
a kožených výrobkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej
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hodnote predstavovalo približne 1,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 3,7 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to bolo približne 5,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo približne 1,9 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov
medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
1,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 1,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2015, a to na úrovni 2,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 0,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 27

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
13 Výroba textilu v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 2008
až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 13 Výroba textilu k zvýšeniu platieb agentúram
za sprostredkovanie pracovných síl o približne 9,4 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel
platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil o približne 0,06 percentuálneho bodu.
Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie
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približne 60,4 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku
2014, a to na úrovni 240,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to bolo približne 8,2 EUR na jedného
zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol
v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,53 %, s výrazným maximom v roku 2014, a to
na úrovni približne 2,04 % a minimom v roku 2008 (približne 0,08 %).
Graf č. 28

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
14 Výroba odevov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch
2009 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 14 Výroba odevov k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 3,6 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne
0,04 percentuálneho bodu. Na základe toho možno skonštatovať, že v tejto divízii sa mierne zvýšila
intenzita využívania agentúrnych služieb pri získavaní pracovných síl. Suma platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 3,6 EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 13,5 EUR na jedného
zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná
v roku 2008, kedy to bolo približne 0 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
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úrovni približne 0,04 %, s maximum dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 0,16 %
a minimom v roku 2008, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.
Graf č. 29

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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

250

2,00%
1,80%

200

1,60%
1,40%
1,20%

EUR

150

1,00%
100

0,80%
0,60%

50

0,40%
0,20%

0

0,00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ROK
Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 15 Výroba kože a kožených výrobkov k zvýšeniu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 132,7 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil o približne
1,04 percentuálneho bodu. Na základe toho možno skonštatovať, že v tejto divízii sa mierne zvýšila
intenzita využívania agentúrnych služieb pri získavaní pracovných síl. Suma platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 87,3 EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 200,9 EUR na jedného
zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná
v roku 2009, kedy to bolo približne 3,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 0,8 %, s maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 1,85 % a minimom
v roku 2009 (približne 0,03 %).
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Obrázok č. 5

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore textil, odevy,
obuv a spracovanie kože podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca
pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo zo súhrnného počtu 3 494 UoZ evidovaných v SR
k 31. 1. 2020 približne 83,3 % žien a 16,7 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ ženy s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 2 137 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 39 muži s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 118 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
86 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora mali len dvaja z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji, a to 37. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 33 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Bratislavskom kraji.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 12. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 10. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji takýto UoZ evidovaní
neboli.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval 707 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 453.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo 238
v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 108 osôb. Najnižší počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja, a to 14 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 17. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Trenčianskeho kraja, a to s početnosťou 14 UoZ. Na druhej strane v Bratislavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len minimum osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá
mzda úroveň 867 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu
vo výške 762 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 88 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 908 EUR, a to bolo približne
105 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 605 EUR mali zamestnané osoby z vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 185 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel
medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel priemernej
mesačnej hrubej mzdy medzi vyššie uvedenými skupinami osôb predstavoval 843 EUR, resp.
97 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji. Za nimi sa nachádzali
zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Bratislavskom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Košickom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. Pokles zaznamenal Žilinský kraj a Bratislavský kraj.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Košickom kraji. Pomerne značný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný
aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trnavskom kraji, avšak v Žilinskom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Bratislavskom kraji.

2.2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený
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. Sektor zabezpečuje aj činnosti zamerané na zachovanie
druhovej pestrosti a zdravia populácií voľne žijúcej zveri, jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a služby
s tým súvisiace.
Graf č. 31

Tržby za drevo a ostatné tržby a výnosy vzhľadom k prepočítanému stavu pracovníkov
v lesnom hospodárstve SR v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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TIS. EUR

50

Na základe aktuálnych ukazovateľov prišlo v lesnom hospodárstve SR medzi rokmi 2008 až 2017
k nárastu tržieb za drevo na jedného pracovníka o približne 29,3 tis. EUR. Výška tržieb za drevo
vzhľadom k prepočítanému stavu pracovníkov počas sledovaného obdobia predstavovala v priemere
približne 48,6 tis. EUR na jedného pracovníka. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2017, a to
na úrovni 62,6 tis. EUR na jedného pracovníka. Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 31,4 tis.
EUR na jedného pracovníka.
Ostatné tržby a výnosy na jedného pracovníka v lesnom hospodárstve SR medzi rokmi 2008 a 2017
vykázali rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 5,1 tis. EUR na
pracovníka. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň ostatných tržieb a výnosov na
jedného pracovníka cca 11 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2014, kedy to bolo približne
13,4 tis. EUR na jedného pracovníka. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom
v tomto roku to bolo približne 7,8 tis. EUR na jedného pracovníka.
Investície vzhľadom k prepočítanému stavu pracovníkov v lesnom hospodárstve SR
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkovo medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v lesnom hospodárstve SR k zníženiu investícií o približne
2,8 mil. EUR. Celkový úhrn investícií bol v priemere približne 34,2 mil. EUR ročne, pričom ich maximálna
výška bola dosiahnutá v roku 2016, kedy to bolo približne 60,6 mil. EUR. Najnižšia úroveň investícií bola
evidovaná v roku 2009, a to približne 8,9 mil. EUR.
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V lesnom hospodárstve SR prišlo v rovnakom období k zvýšeniu investícií prepočítaných na jedného
pracovníka o približne 2,1 tis. EUR. Na základe toho možno skonštatovať, že v lesnom hospodárstve sa
mierne zvýšila intenzita investícií. Suma investícií na pracovníka bola v priemere približne 4,2 tis. EUR
na jedného pracovníka, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 8,5 EUR na
jedného pracovníka. Najnižšia hodnota investícií bola evidovaná v roku 2009, kedy to bolo približne
0,9 tis. EUR na jedného pracovníka.
Graf č. 33

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca 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
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 7,4 tis.
EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového
prebytku na jedného zamestnanca cca 10,1 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2010, kedy
to bolo približne 17,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2008, kedy to bolo približne 2,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov
z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 4,8 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni 10,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 3,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 34

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 31 Výroba nábytku
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 1,6 tis.
EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového
prebytku na jedného zamestnanca cca 3,9 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to
bolo približne 5,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2014, pričom v tomto roku to bolo približne 1,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 31 Výroba nábytku medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 1,7 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2013, a to na úrovni 14,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 2,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 35

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo 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 k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 70,9 EUR na jedného zamestnanca. Súčasne
sa znížil podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov, a to o cca 0,41 percentuálneho
bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované
obdobie približne 87,3 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné maximum bolo dosiahnuté
v roku 2014 na úrovni 474,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2016, kedy to bolo približne 6,5 EUR na jedného
zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol
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v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,88 %, s výrazným maximom dosiahnutým v roku
2014, a to na úrovni približne 4,97 % a minimom v roku 2016 (približne 0,07 %).
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Graf č. 36

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
31 Výroba nábytku v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 31 Výroba nábytku k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 89,4 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne
0,32 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 24,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2017, a to na úrovni 96,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2011, kedy to bolo
približne 5,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,52 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2013, a to na úrovni približne 1,1 % a minimom v roku 2017 (približne 0,07 %).

220

Obrázok č. 6

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel podľa pohlavia a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo zo súhrnného počtu 4 024 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 38,3 % žien a 61,7 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 1 909 osôb. Na druhej
strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 72 ženy
s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 592 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie
predstavovalo 487 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského
pohlavia v rámci tohto sektora malo len 16 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji, a to 139.
Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR
z Prešovského kraja, kde ich počet predstavoval 103 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia
so strednými úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 26. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Žilinskom kraji, ktorých bolo 20. Na druhej strane v Bratislavskom kraji bolo týchto UoZ len
minimum.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 374 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
315. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo
79 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so
strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 65 osôb. Minimálny počet
UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Banskobystrickom kraji, kde ich
bolo evidovaných 19. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Žilinského kraja, a to s početnosťou 14 UoZ. Na druhej strane v Bratislavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len minimum osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Podiel k priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore (v %)

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

V rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel dosiahla v roku 2019 priemerná
mesačná hrubá mzda úroveň 1 000 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú
mesačnú hrubú mzdu vo výške 861 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde
v rámci sektora predstavovalo 86 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 014 EUR, a to bolo približne
101 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 373 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a to cca 137 % z priemernej mesačnej
hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi
priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou
hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými
skupinami predstavoval 512 EUR, resp. 51 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Žilinskom kraji. Naopak, v Bratislavskom kraji mzdy zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Prešovskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so strednými
úrovňami EKR vzrástli len mierne.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Bratislavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Prešovskom kraji, avšak v Žilinskom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
17 Výroba papiera a papierových výrobkov, 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií.
Graf č. 38

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2017

TIS. EUR

25

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 17 Výroba papiera
a papierových výrobkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 3,5 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 26,3 tis.
EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 31,7 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 22,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 17 Výroba papiera a papierových
výrobkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 3,7 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 11,5 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2014, a to na úrovni
20,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 6,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
Graf č. 39

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2017

TIS. EUR

10

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 18 Tlač a reprodukcia
záznamových médií medzi rokmi 2008 a 2017 mierne poklesol, pričom zníženie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 1,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca približne 8,5 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 9,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Najnižšia hodnota v sledovanom období bola zaznamenaná v roku 2010, pričom v tomto roku to bolo
približne 6,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových
médií medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 3,6 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6,5 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni približne
13,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2014 dosiahlo úroveň približne 3,3 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
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Graf č. 40

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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226

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 17 Výroba papiera a papierových výrobkov
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 149,1 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,76 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 85,2 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2017, a to na úrovni 177,9 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to
bolo približne 28,7 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,49 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 0,95 % a minimom v roku 2008 (približne
0,19 %).
Graf č. 41

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)

Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 76,2 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,71 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 230,4 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
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maximum bolo dosiahnuté v roku 2015 na úrovni 370,9 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2016, kedy to
bolo približne 77,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,66 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni približne 2,82 % a minimom v roku 2016 (približne
0,59 %).
Obrázok č. 7

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore celulózopapierenský a polygrafický priemysel podľa pohlavia a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo zo súhrnného počtu 578 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 53,1 % žien a 46,9 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 154 osôb. Na druhej strane
najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 28 muži
s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 23 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie
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predstavovalo 22 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského
pohlavia v rámci tohto sektora malo len šesť z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Žilinskom kraji, a to 35. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 24 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trnavskom kraji.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Žilinskom kraji, kde ich bolo
evidovaných osem. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, ktorých bolo päť. Na druhej strane v Trnavskom kraji sa takýto
UoZ nenachádzali.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 35 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Nitrianskeho kraja, pričom ich počet bol
27. Naopak, v Trenčianskom kraji malo len sedem UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Žilinskom kraji, kde ich bolo 32 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 18 osôb. Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so
strednými úrovňami EKR bol z Trenčianskeho kraja, a to šesť osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Žilinskom kraji, kde ich bolo
evidovaných osem. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou sedem UoZ. Na druhej strane v Trenčianskom kraji a sektore mali
UoZ - ženy len minimálne zastúpenie.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel dosiahla v roku 2019 priemerná
mesačná hrubá mzda úroveň 1 244 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú
mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 003 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde
v rámci sektora predstavovalo približne 81 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR
bola v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 222 EUR, a to bolo
približne 98 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 878 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 151 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 875 EUR, resp. 70 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regiónu bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast mzdy
u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími
úrovňami EKR zamestnaní v Žilinskom kraji. Naopak, v Bratislavskom kraji mzdy zamestnancov s nižšími
úrovňami EKR mierne poklesli.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Prešovskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trenčianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Žilinskom kraji, avšak v Košickom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.8 Sektor chémia a farmácia
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
80 Bezpečnostné a pátracie služby, 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
96 Ostatné osobné služby, a 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.
Graf č. 43

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2017

TIS. EUR

20

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií
a chemických produktov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 12,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 12,3 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 23 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 2,3 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 20 Výroba chemikálií a chemických
produktov medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 6,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 15,8 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2016, a to na úrovni
približne 24,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 bolo cca 10,5 tis. EUR.
Graf č. 44

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 21 Výroba základných
farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov medzi rokmi 2008 a 2012 vykázal silne rastúci
trend, v roku 2013 prudko poklesol a následne sa pohyboval na pomerne stabilnej úrovni. Zvýšenie
hrubého prevádzkového prebytku medzi rokmi 2008 a 2017 v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 1 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 18,3 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2012, kedy to bolo približne 39,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2015, pričom v tomto roku to bolo približne 6,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 21 Výroba základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických prípravkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných
investícií na jedného zamestnanca o približne 3,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 6,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2008, a to na úrovni 9,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo
úroveň približne 3,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 45

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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2017

TIS. EUR

20

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 22 Výroba výrobkov
z gumy a plastu medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 11,2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 16,4 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2014, kedy to bolo približne 23,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 7,8 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
1 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 9 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 11,5 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 7,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 46

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
20 Výroba chemikálií a chemických produktov v rámci sektora chémia a farmácia
v rokoch 2008 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 20 Výroba chemikálií a chemických produktov
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 35,4 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,14 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 63,2 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2013 na úrovni 130,2 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to
bolo približne 9,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,37 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2013, a to na úrovni približne 0,77 % a minimom v roku 2010 (približne
0,06 %).
Graf č. 47

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 21 Výroba základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických prípravkov k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl o približne 15,3 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej
výške osobných nákladov znížil o približne 0,15 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za
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sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 36,2 EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 57,6 EUR na jedného
zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná
v roku 2011, kedy to bolo približne 11,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 0,2 %, s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 0,34 % a minimom
v roku 2011 (približne 0,06 %).
Graf č. 48

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu v rámci sektora chémia a farmácia v rokoch 2008
až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu k zvýšeniu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 68,3 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa v tomto období podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,26 percentuálneho bodu. Na základe toho možno skonštatovať, že v tejto divízii sa mierne
zvýšila intenzita využívania agentúrnych služieb pri získavaní pracovných síl. Suma platieb agentúram
za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 137,7 EUR na
jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 253,4 EUR na
jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
evidovaná v roku 2011, kedy to bolo približne 59,4 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb
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agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované
obdobie na úrovni približne 0,9 %, s maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 1,65 %
a minimom v roku 2011 (približne 0,43 %).
Obrázok č. 8

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore chémia
a farmácia podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore chémia a farmácia bolo zo súhrnného počtu 2 241 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020
približne 53 %, žien a 47 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy
s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 645 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou UoZ
v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 115 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Trenčianskom kraji, a to 130 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
120 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 26 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji, a to 97. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského
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kraja, kde ich počet predstavoval 86 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji, a to konkrétne 20 osôb.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Trenčianskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 21. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Nitrianskom kraji, ktorých bolo 20. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji bolo týchto UoZ
menej ako 10.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval 129 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Trenčianskeho kraja, pričom ich počet bol
117. Naopak, v Bratislavskom kraji malo najmenej UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v danom
sektore a kraji 103. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 100 osôb. Najnižší počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Trenčianskom kraji, kde ich
bolo evidovaných 32. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Prešovského kraja, a to s početnosťou 22 UoZ. Na druhej strane v Košickom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy minimálny podiel.
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Graf č. 49

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore chémia a farmácia v členení podľa
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora chémia a farmácia dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň
1 370 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 106 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo
približne 81 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku
evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 330 EUR, a to bolo približne 97 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 102 EUR mali
zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 153 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel
medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie
uvedenými skupinami predstavoval 996 EUR, resp. 72 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov
s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Banskobystrickom kraji. Naopak, v Prešovskom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne, podobne ako v Bratislavskom kraji.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trenčianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Bratislavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trenčianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Nitrianskom kraji, avšak v Žilinskom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Bratislavskom kraji.

2.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 realizuje tie
ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 24 Výroba a spracovanie kovov.
Graf č. 50

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie kovov v rámci
sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v rokoch 2008 až 2017
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TIS. EUR

15

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie
kovov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie v absolútnej hodnote približne o 0,5 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na zamestnanca cca 12,9 tis. EUR, a to s maximom v roku 2017, kedy to bolo
približne 22,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna, a to záporná, hodnota bola zaznamenaná
v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne - 0,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Keďže
pridaná hodnota bola v roku 2009 nižšia ako osobné náklady a dane spolu, hrubý prevádzkový
prebytok vykazoval záporné hodnoty.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov medzi
rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 0,7 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2015, a to na úrovni 8,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 4 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 51

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
24 Výroba a spracovanie kovov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
v rokoch 2008 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 24 Výroba a spracovanie kovov k zníženiu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 29,8 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa v tomto období podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil
o približne 0,26 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 67 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2014, a to na úrovni 95,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2009, kedy to bolo
približne 34,3 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,33 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 0,51 % a minimom v roku 2009 (približne 0,19 %).
Obrázok č. 9

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného
rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo zo súhrnného počtu 1 225 UoZ evidovaných v SR
k 31. 1. 2020 približne 26 % žien a 74 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 476 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 60 ženy s vyššími
úrovňami EKR.
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Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 220 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
121 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji takýto UoZ neboli evidovaní.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 190. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Banskobystrického
kraja, kde ich počet predstavoval 72 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší opäť v Košickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 64. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, ktorých bolo 14. Na druhej strane v Bratislavskom kraji takýto UoZ
evidovaní neboli.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 54 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 32.
Naopak, v Bratislavskom kraji nemali žiadne evidované osoby ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 60 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 33 osôb. Nulový počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac opäť v Košickom kraji, kde ich
bolo evidovaných 39. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Trenčianskeho kraja, a to s početnosťou 11 UoZ. Na druhej strane v Bratislavskom kraji a sektore UoZ
- ženy evidované neboli.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá
mzda úroveň 1 562 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú
mzdu vo výške 1 366 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 87 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 515 EUR, a to bolo približne
97 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
2 165 EUR mali zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 139 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 799 EUR, resp. 52 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji. Za nimi sa nachádzali
zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Trnavskom kraji. Naopak, v Trenčianskom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Banskobystrickom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Žilinskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Nitrianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
zaznamenaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Banskobystrickom kraji, avšak
v Trenčianskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zadefinovaný divíziou
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.
Graf č. 53

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály v rokoch 2008 až 2017
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Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných
nekovových minerálnych výrobkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie v absolútnej hodnote
približne o 4,2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň
hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 13,8 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 19,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2012, pričom v tomto roku to bolo približne 10,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 6,8 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
7,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni
14,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 3,5 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
Graf č. 54

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v rámci sektora sklo,
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rokoch 2008 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 39,6 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
znížil o približne 0,29 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 46,8 EUR na jedného zamestnanca, pričom
ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 75,4 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2015, kedy to
bolo približne 28 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,29 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 0,48 % a minimom v roku 2015 (približne
0,16 %).
Obrázok č. 10

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore sklo, keramika,
minerálne výrobky, nekovové materiály podľa pohlavia a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo zo súhrnného počtu 985 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 32,9 % žien a 67,1 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 449 osôb. Na druhej strane
najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 42 ženy
s vyššími úrovňami EKR.
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Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Banskobystrickom kraji, a to 153 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal
počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie
predstavovalo 66 osôb. Na druhej strane v Nitrianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia
v rámci tohto sektora malo len 24 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji, a to 46. Za
nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR
z Prešovského kraja, kde ich počet predstavoval 26 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so
strednými úrovňami EKR bol v Nitrianskom kraji.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Trenčianskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 12. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Bratislavskom kraji, ktorých bolo 11. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len
minimum.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 70 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Trenčianskeho kraja, pričom ich počet bol
19. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 29 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Žilinskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 19 osôb. Minimálny
počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Prešovského kraja.
Ženy s vyššími úrovňami EKR sa nachádzali v evidencii UoZ iba v nízkych počtoch, najviac ich bolo
evidovaných v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.
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Graf č. 55

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky,
nekovové materiály v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály dosiahla v roku 2019
priemerná mesačná hrubá mzda úroveň 1 384 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci
priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 155 EUR, čo vzhľadom k celkovej priemernej mesačnej
hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo približne 83 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými
úrovňami EKR bola v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 315 EUR,
a to bolo približne 95 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu
vo výške 2 469 EUR mali zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila
cca 178 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska
vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento
mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 314 EUR, resp. 95 percentuálnych
bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Prešovskom kraji. Naopak, v Banskobystrickom kraji mzdy
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zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov
s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Žilinskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Bratislavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli a relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach
EKR bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Prešovskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej mesačnej hrubej mzdy bol
zaznamenaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Bratislavskom kraji, avšak
v Trnavskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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
prostriedkov, 32 Iná výroba, 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, ako aj 45 Veľkoobchod
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.
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Graf č. 56

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 25 Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 13,4 tis.
EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to bolo približne 18,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 3,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 1,8 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
6,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2015, a to na úrovni
10,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 4,5 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
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Graf č. 57

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 28 Výroba strojov
a zariadení inde nezaradených medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 2,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 8,2 tis.
EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 10,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 3,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde
nezaradených medzi rokmi 2008 až 2017 k veľmi miernemu poklesu hrubých hmotných investícií na
jedného zamestnanca, a to približne o 0,7 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 6,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2008, a to na úrovni 7,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo
úroveň približne 4,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 58

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových
vozidiel, návesov a prívesov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 13,5 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
16,6 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 25 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo
približne 5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 29 Výroba motorových vozidiel,
návesov a prívesov medzi rokmi 2008 až 2017 k značnému nárastu hrubých hmotných investícií na
jedného zamestnanca, a to približne o 11,7 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 13,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2017, a to na úrovni 21 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň
približne 9 tis. EUR na jedného zamestnanca.

253

Graf č. 59

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 30 Výroba ostatných
dopravných prostriedkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal celkovo zníženie, ktoré v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 1,6 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 5,2 tis. EUR, a to
s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo približne 10,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna, a to záporná, hodnota bola zaznamenaná v roku 2011, pričom v tomto roku
to bolo približne - 0,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Keďže osobné náklady a dane boli v roku 2011
vyššie ako pridaná hodnota, vykázal hrubý prevádzkový prebytok zápornú hodnotu.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 30 Výroba ostatných dopravných
prostriedkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 2,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
3,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni
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cca 13,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 1,4 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Graf č. 60

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 32 Iná výroba medzi
rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 4,4 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 10,4 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2011, kedy to bolo približne 13,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 6,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 32 Iná výroba medzi rokmi 2008 až 2017
k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 1,5 tis. EUR. Výška hrubých
hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia
predstavovala v tejto divízii v priemere približne 3,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia
hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 5,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum
z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 2,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 61

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 33 Oprava a inštalácia
strojov a prístrojov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 6,2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca približne 7,1 tis. EUR,
a to s maximom v roku 2011, kedy to bolo približne 12,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 1,7 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov
a prístrojov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 1,7 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 3,8 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2014, a to na úrovni 5,7 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 2,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
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Graf č. 62

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 45 Veľkoobchod
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie,
ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 8,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
12,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo približne 27,8 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 7,4 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií
na jedného zamestnanca o približne 10,4 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 8,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2008, a to na úrovni 19,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo
úroveň približne 5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 63

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov
a zariadení k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 154,1 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 0,94 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 97,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2017, a to na úrovni 206,9 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to
bolo približne 28,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,66 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 1,29 % a minimom v roku 2010 (približne
0,23 %).
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Graf č. 64

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 28 Výroba strojov a zariadení inde
nezaradených k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 113,1 EUR
na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 0,48 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 107 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2015 na úrovni 168,3 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to
bolo približne 38,9 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,62 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni približne 0,93 % a minimom v roku 2009 (približne
0,26 %).
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Graf č. 65

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 10,4 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
znížil o približne 0,53 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 274,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 375,6 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2009, kedy to
bolo približne 58,7 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,53 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2012, a to na úrovni približne 2,04 % a minimom v roku 2009 (približne
0,42 %).
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Graf č. 66

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov v rámci sektora automobilový
priemysel a strojárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 18,9 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,09 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 24,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 60,7 EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2009. Podiel
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za
sledované obdobie na úrovni približne 0,16 %, s maximom dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni
približne 0,37 % a minimom v roku 2009, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.
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Graf č. 67

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2 32 Iná
výroba v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v rokoch 2008 až 2017
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 32 Iná výroba k zníženiu platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl o približne 42 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel
platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne 0,32 percentuálneho bodu.
Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie
približne 62,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku
2013, a to na úrovni 132,4 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2017, kedy to bolo približne 9,6 EUR na jedného
zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol
v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,52 %, s výrazným maximom dosiahnutým v roku
2013, a to na úrovni približne 1,1 % a minimom v roku 2017 (približne 0,07 %).
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Graf č. 68

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 93 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,42 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 52,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2012, a to na úrovni 131,2 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to
bolo približne 6,9 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,28 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2012, a to na úrovni približne 0,66 % a minimom v roku 2008 (približne
0,04 %).
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Graf č. 69

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
o približne 18,9 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške
osobných nákladov veľmi mierne zvýšil o približne 0,01 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram
za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 84,7 EUR na
jedného zamestnanca, pričom ich výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku 2016, a to až na úrovni
235 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl bola evidovaná v roku 2012, kedy to bolo približne 30,7 EUR na jedného zamestnanca.
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere
za sledované obdobie na úrovni približne 0,57 %, s maximom dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni
približne 1,57 % a minimom v roku 2012 (približne 0,23 %).

264

Obrázok č. 11

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore automobilový
priemysel a strojárstvo podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca
pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bolo zo súhrnného počtu 10 554 UoZ evidovaných v SR
k 31. 1. 2020 približne 37,1 % žien a 62,9 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 3 629 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 439 ženy s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 697 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie bolo 651 osôb. Na
druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora
malo len 224 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Žilinskom kraji, a to 381. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 369 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Bratislavskom kraji, a to 237.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 99. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Žilinskom kraji, ktorých bolo 96. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji bolo týchto UoZ
evidovaných len 49.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 397 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 388.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 80 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 252 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 207 osôb. Najnižší počet UoZ ženského pohlavia
so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja, a to 83 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Trnavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 72. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 70 UoZ. Na druhej strane v Nitrianskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 43 osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore automobilový priemysel a strojárstvo
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá
mzda úroveň 1 432 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú
mzdu vo výške 1 220 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 85 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 397 EUR, a to bolo približne
98 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
2 036 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 142 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 816 EUR, resp. 57 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Žilinskom kraji. Naopak, v Košickom kraji mzdy zamestnancov
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s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi
úrovňami EKR bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Žilinskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so strednými
úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach EKR bol
zaznamenaný aj v Trnavskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Bratislavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Banskobystrickom kraji, avšak v Žilinskom kraji
mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd bol zaznamenaný taktiež
v Trenčianskom kraji.

2.2.12 Sektor elektrotechnika
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 27 Výroba elektrických zariadení.
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Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 26 Výroba počítačových,
elektronických a optických výrobkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne rastúci trend, pričom
zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
23,1 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 35,8 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 4,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 4,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
8,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni
13 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 5,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca.

269

Graf č. 72

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 27 Výroba elektrických zariadení v rámci
sektora elektrotechnika v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 27 Výroba elektrických
zariadení medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 6,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 5,2 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 7,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 0,2 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 27 Výroba elektrických zariadení medzi
rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 1,8 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 5,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2012, a to na úrovni 7 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 3,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 73

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v rámci sektora
elektrotechnika v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 26 Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne
80,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov bol
na konci sledovaného obdobia rovnaký, ako na jeho začiatku. Suma platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 265,2 EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 500,3 EUR na jedného
zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná
v roku 2011, kedy to bolo približne 151,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 1,82 %, s maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 3,18 %
a minimom v roku 2015 (približne 1,11 %).
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Graf č. 74

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
27 Výroba elektrických zariadení v rámci sektora elektrotechnika v rokoch 2008 až
2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 27 Výroba elektrických zariadení k zvýšeniu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 50,4 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii zvýšil o približne
0,13 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 121,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné
maximum bolo dosiahnuté v roku 2014, a to na úrovni 235,4 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to
bolo približne 48,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,79 %,
s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 1,44 % a minimom v roku 2008
(približne 0,41 %).
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Obrázok č. 12

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore elektrotechnika
podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore elektrotechnika bolo zo súhrnného počtu 2 423 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne
59,8 % žien a 40,2 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy
s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 801 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou UoZ
v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 132 ženy s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 132 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
97 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 10 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji, a to 64. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Nitrianskeho
kraja, kde ich počet predstavoval 49 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji, a to 19.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Trenčianskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 36. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Nitrianskom kraji, ktorých bolo 26. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji bolo týchto UoZ
najmenej.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval 189 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali
UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Nitrianskeho kraja, pričom ich počet bol 153. Naopak,
v Bratislavskom kraji malo len 10 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Nitrianskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 101 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 98 osôb.
Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Bratislavského kraja, kde bolo
evidovaných 13 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Trenčianskom kraji, kde ich
bolo evidovaných 44. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Nitrianskeho kraja, a to s početnosťou 17 UoZ. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji a sektore
predstavovali sektorovo relevantné UoZ - ženy s vyššími úrovňami EKR len minimálny podiel.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore elektrotechnika v členení podľa
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora elektrotechnika dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň
1 232 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 001 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo
približne 81 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku
evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 157 EUR, a to bolo približne 94 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 892 EUR mali
zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 154 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel
medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie
uvedenými skupinami predstavoval 891 EUR, resp. 73 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov
s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Prešovskom kraji. Naopak, v Banskobystrickom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne.
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U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trenčianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Košickom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach
EKR bol zaznamenaný v Žilinskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Banskobystrickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trnavskom kraji, avšak v Prešovskom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu danej klasifikácie.
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Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 35 Dodávka elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne klesajúci trend, pričom
zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 26,6 tis. EUR na zamestnanca. Počas
sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného
zamestnanca cca 100 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo na úrovni
približne 128,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2013,
pričom v tomto roku to bolo približne 84,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 35 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 15,6 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v priemere približne 60,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2011, a to na úrovni 74,5 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2008 dosiahlo úroveň približne 37,6 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 77

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v rámci sektora energetika,
plyn, elektrina v rokoch 2008 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 50,5 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 0,15 percentuálneho bodu. Na základe toho možno skonštatovať, že v tejto divízii sa
značne zvýšila intenzita využívania agentúrnych služieb pri získavaní pracovných síl. Suma platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 31 EUR
na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 102,5 EUR na
jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
evidovaná v roku 2010, kedy to bolo približne 1,7 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované
obdobie na úrovni približne 0,11 %, s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni
približne 0,35 % a minimom v roku 2010, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.
Obrázok č. 13

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore energetika, plyn,
elektrina podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore energetika, plyn, elektrina bolo zo súhrnného počtu 358 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020
približne 45 % žien a 55 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy
so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 72 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou
UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 25 ženy s nižšími úrovňami EKR.
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Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 13 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie bolo 10 osôb. Na
druhej strane v Nitrianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora malo
len minimum z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 18. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja
a minimálny počet UoZ mužského pohlavia s touto kvalifikačnou úrovňou bol v Trnavskom kraji.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 21. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Nitrianskom kraji, na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len minimum.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, avšak ani tam ich počet nepresiahol 10 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Trnavského kraja a v Bratislavskom kraji
nemali žiadne UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 13 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 12 osôb. Minimálny počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trenčianskeho kraja.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 25. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 12 UoZ. Na druhej strane v Trenčianskom kraji a sektore UoZ ženy evidované neboli.
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V rámci sektora energetika, plyn, elektrina dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda
úroveň 1 878 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo
výške 1 399 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 74 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 575 EUR, a to bolo približne
84 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
2 474 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 132 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 075 EUR, resp. 58 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Banskobystrickom kraji. Naopak, v Žilinskom kraji mzdy
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zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov
s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Banskobystrickom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Košickom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný tiež v Žilinskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Bratislavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, avšak v Nitrianskom kraji
mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.

2.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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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Graf č. 79

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 36 Zber, úprava
a dodávka vody medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 0,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 8,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2015, kedy to bolo približne 12,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2017, pričom v tomto roku to bolo približne 6,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody medzi
rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 15,7 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 21,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich jednoznačne najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2015, a to na úrovni 43,2 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2017 dosiahlo úroveň približne 12,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca.

282

Graf č. 80

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 37 Čistenie a odvod
odpadových vôd medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 16,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 16,9 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 29,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2011, pričom v tomto roku to bolo približne 3 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd
medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
12,7 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov
počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 14,2 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2014, a to na úrovni 25,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2016 dosiahlo úroveň približne 5,9 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
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Graf č. 81

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 38 Zber, spracúvanie
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom
zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 1,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
9,9 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo približne 16,7 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2014, pričom v tomto roku to bolo
približne 2,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia
odpadov; recyklácia materiálov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na
jedného zamestnanca o približne 6,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku
2008, a to na úrovni 13,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň
približne 6,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 82

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 39 Ozdravovacie činnosti
a ostatné činnosti nakladania s odpadom medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 8,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 5,5 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 15,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2012, pričom v tomto roku to bolo približne 0,5 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné
činnosti nakladania s odpadom medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na
jedného zamestnanca o približne 10,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 2,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2008, a to na úrovni 10,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo
úroveň približne 0,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 83

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 36 Zber, úprava a dodávka vody k zníženiu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 14,2 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne
0,11 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
vzhľadom k minimálnym hodnotám za roky 2010 až 2015 v priemere za celé sledované obdobie iba
približne 1,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni
14,2 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v rokoch 2010 až 2015 marginálny a obdobne tomu bolo aj v roku 2017.
V priemere za celé sledované obdobie rokov 2008 až 2017 bol podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch na úrovni približne 0,01 %, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, ktoré bolo na úrovni približne 0,11 %.
V divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd boli hodnoty platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl v prepočte na jedného zamestnanca, ako aj ich podiely na osobných nákladoch, v rámci
sledovaného obdobia rokov 2008 až 2017 veľmi nízke, takže ich grafické zobrazovanie nemá adekvátne
opodstatnenie. Výnimkou bol rok 2017, kedy dosiahli hodnotu približne 18,3 EUR na jedného
zamestnanca, resp. 0,11 %-ný podiel na osobných nákladoch v divízii.
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Graf č. 84

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov;
recyklácia materiálov k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne
768,3 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných
nákladov zvýšil o približne 5,32 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 273,5 EUR na jedného zamestnanca,
pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 1522,2 EUR na jedného zamestnanca.
Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008,
kedy to bolo približne 9,4 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,91 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni približne 10,79 % a minimom v roku 2008
(približne 0,07 %).
V divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom boli hodnoty platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl v prepočte na jedného zamestnanca, ako aj ich podiely
na osobných nákladoch, v rámci obdobia od roku 2008 do roku 2017 veľmi nízke, takže ich grafické
zobrazovanie nemá adekvátne opodstatnenie. Výnimkou bol rok 2010, kedy dosiahli hodnotu približne
10,3 EUR na jedného zamestnanca, resp. 0,08 %-ný podiel na osobných nákladoch v divízii.
287

Obrázok č. 14

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore voda, odpad
a životné prostredie podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore voda, odpad a životné prostredie bolo zo súhrnného počtu 1 156 UoZ evidovaných v celej SR
k 31. 1. 2020 približne 31,9 % žien a 68,1 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 605 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli ženy s vyššími úrovňami EKR, a to
s počtom 40 osôb.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 145 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
131 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 19 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 32. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja,
kde ich počet predstavoval 23 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trnavskom kraji.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli evidovaní len v nízkych počtoch, a to najmä
v Prešovskom kraji a v Trnavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval 96 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali
UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Banskobystrického kraja, pričom ich počet bol 40.
Naopak, v Trnavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 16 v danom sektore a kraji. Minimálny počet UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol z Trnavského kraja.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 14. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 12 UoZ. Na druhej strane v Žilinskom kraji a sektore mali
UoZ - ženy len minimálne zastúpenie.
Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore voda, odpad a životné prostredie
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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289

EUR

Graf č. 85

V rámci sektora voda, odpad a životné prostredie dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda
úroveň 1 118 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo
výške 932 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 83 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 099 EUR, a to bolo približne
98 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu 1 755 EUR mali
tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 157 % z priemernej mesačnej
hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi
priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou
hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými
skupinami predstavoval 823 EUR, resp. 74 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol zaznamenaný najvyšší rast mzdy u zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR
zamestnaní v Bratislavskom kraji. Naopak, v Trnavskom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami
EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol
zaznamenaný tiež v Prešovskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trenčianskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne a relatívne nízky rast miezd v týchto úrovniach EKR bol
zaznamenaný aj v Prešovskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Bratislavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný tiež u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trnavskom kraji, avšak
v Prešovskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.
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2.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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.
Graf č. 86

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 41 Výstavba budov
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 2 tis.
EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového
prebytku na jedného zamestnanca cca 9,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to
bolo približne 16,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2013, pričom v tomto roku to bolo približne 5,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 41 Výstavba budov medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2,6 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 9,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 3,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 87

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 42 Inžinierske stavby
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 4,6 tis.
EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového
prebytku na jedného zamestnanca cca 7,8 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to
bolo približne 15,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2014, pričom v tomto roku to bolo približne 2,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 42 Inžinierske stavby medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2 tis. EUR. Výška
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hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 4,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 6,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 2,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 88

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 43 Špecializované
stavebné práce medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zvýšenie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 0,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 21,4 tis. EUR, a to s výrazným maximom
dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo približne 36 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 11,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 43 Špecializované stavebné práce medzi
rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2,5 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
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sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 4,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 7,6 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 2,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 89

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 71 Architektonické
a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 19,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Počas
sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného
zamestnanca cca 19,6 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne
39,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2013, pričom
v tomto roku to bolo približne 12,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 71 Architektonické a inžinierske
činnosti; technické testovanie a analýzy medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných
investícií na jedného zamestnanca o približne 4,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
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k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 9,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá
v roku 2008, a to na úrovni 25,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo
úroveň približne 1,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 90

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 2 81 Činnosti súvisiace s údržbou
zariadení a krajinnou úpravou v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 81 Činnosti súvisiace
s údržbou zariadení a krajinnou úpravou medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom
zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 8,1 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
6,3 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2017, kedy to bolo približne 11,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo
približne 3,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou
zariadení a krajinnou úpravou medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na
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jedného zamestnanca o približne 4,1 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom
k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii
v priemere približne 2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku
2017, a to na úrovni 5,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň
približne 0,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 91

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
41 Výstavba budov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v rokoch 2008
až 2017
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 41 Výstavba budov k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 25,1 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii ekonomických činností zvýšil
o približne 0,22 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 5,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné
maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 27 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to bolo
približne 0,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,05 %, s výrazným
maximom dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 0,23 % a minimom v roku 2010, ktoré
dosiahlo marginálnu hodnotu.
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Graf č. 92

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
42 Inžinierske stavby v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v rokoch
2008 až 2017
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 42 Inžinierske stavby k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 0,8 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v predmetnej divízii znížil o približne
0,01 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 9,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 20,9 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to bolo približne
0,4 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,05 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni približne 0,1 % a minimom v roku 2010, ktoré dosiahlo
zanedbateľnú hodnotu.
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Graf č. 93

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
43 Špecializované stavebné práce v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia
v rokoch 2008 až 2017
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 43 Špecializované stavebné práce k zníženiu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 100,4 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v predmetnej divízii znížil
o približne 0,12 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 32,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 172 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2012, kedy to bolo
približne 0,6 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,21 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 0,75 % a minimom v roku 2012, ktoré dosiahlo
zanedbateľnú hodnotu.
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Graf č. 94

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 71 Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
o približne 73,4 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške
osobných nákladov znížil o približne 0,13 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 75,6 EUR na jedného
zamestnanca, pričom ich veľmi výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku 2013 na úrovni 569,8 EUR
na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola evidovaná v roku 2014, kedy to bolo približne 2,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované
obdobie na úrovni približne 0,36 %, s jedinečne výrazným maximom dosiahnutým v roku 2013, a to na
úrovni približne 2,84 % a minimom v roku 2014 (približne 0,01 %).
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Graf č. 95

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení
a krajinnou úpravou k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne
150,8 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných
nákladov zvýšil o približne 1,65 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 241,4 EUR na jedného zamestnanca,
pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na úrovni 515,8 EUR na jedného zamestnanca.
Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008,
kedy to bolo približne 62,3 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 2,85 %, s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni približne 6,42 %
a minimom v roku 2008 (približne 0,7 %).
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Obrázok č. 15

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore stavebníctvo,
geodézia a kartografia podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca
pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bolo zo súhrnného počtu 10 476 UoZ evidovaných v SR
k 31. 1. 2020 približne 27,3 % žien a 72,7 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 5 744 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 411 ženy s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 1 972 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
1 354 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 127 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji, a to 384. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 250 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trnavskom kraji, a to 57.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 80. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 67. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 24.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval 463 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali
UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol 349. Naopak,
v Bratislavskom kraji malo len 64 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 153 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 138 osôb. Najnižší
počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 60 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 92. Za nimi nasledovali ženy s vyššími úrovňami EKR z Košického kraja, a to s početnosťou
72 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore predstavovali UoZ - ženy len 22 osôb.
Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v
členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Graf č. 96

V rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá
mzda úroveň 1 198 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú
mzdu vo výške 926 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 77 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 167 EUR, a to bolo približne
97 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 651 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 138 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 725 EUR, resp. 61 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Žilinskom kraji. Naopak, v Trenčianskom kraji mzdy zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nižšími
úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Košickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trnavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Bratislavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach
EKR bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Bratislavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Žilinskom kraji, avšak
v Trnavskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.
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2.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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
trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, ako
aj 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.
Graf č. 97

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 46 Veľkoobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 27,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
18,8 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 42 tis. EUR na jedného
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zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2012, pričom v tomto roku to bolo
približne 10,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 15,8 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
8,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni
22,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 4,7 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
Graf č. 98

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 47 Maloobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 7,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 10,9 tis.
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EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo približne 17,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2015, pričom v tomto roku to bolo
približne 7,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 47 Maloobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 9,4 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
6,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni
14 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 3,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
Graf č. 99

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 55 Ubytovanie medzi
rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 3,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 4,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
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v roku 2008, kedy to bolo približne 8,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2010, pričom v tomto roku to bolo približne 3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 55 Ubytovanie medzi rokmi 2008 až
2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 12,4 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 16,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2015 dosiahlo úroveň približne 4,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 100

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 56 Činnosti reštaurácií
a pohostinstiev medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, s výrazným výkyvom v roku 2012,
pričom zníženie za celé sledované obdobie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 9,7 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na zamestnanca cca 4,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2012,
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kedy to bolo približne 11,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná
v roku 2017, pričom v tomto roku to bolo približne 1,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
8,5 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 4,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 11,8 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 1,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 101

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
100
90
80

60
50
40

TIS. EUR

70

30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ROK
Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 73 Reklama a prieskum
trhu medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 15,1 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 15,4 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 27,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
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hodnota bola zaznamenaná v roku 2011, pričom v tomto roku to bolo približne 6,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 73 Reklama a prieskum trhu medzi
rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 84,7 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 15,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 92,5 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 3,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 102

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 79 Činnosti cestovných
agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal
rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 11,5 tis. EUR na
zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového
309

prebytku na jedného zamestnanca cca 24,3 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy
to bolo približne 39,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2010, pričom v tomto roku to bolo približne 13,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr,
rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu
hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 24,7 tis. EUR. Výška hrubých
hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia
predstavovala v tejto divízii v priemere približne 6,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia
hodnota bola dosiahnutá v roku 2017, a to na úrovni 30,7 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum
z roku 2016 dosiahlo úroveň približne 1,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 103

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel
a motocyklov k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 15,5 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 0,49 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 100,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
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maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 161,5 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2012, kedy to
bolo približne 54,7 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,53 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 0,95 % a minimom v roku 2012 (približne
0,33 %).
Graf č. 104

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel
a motocyklov k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 438,7 EUR
na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 3,8 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 115,3 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
veľmi výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 517,2 EUR na jedného zamestnanca.
Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010,
kedy to bolo približne 29,3 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
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úrovni približne 1 %, s veľmi výrazným maximom dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne
4,32 % a minimom v roku 2010 (približne 0,33 %).
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Graf č. 105

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
55 Ubytovanie v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 55 Ubytovanie k zvýšeniu platieb agentúram
za sprostredkovanie pracovných síl o približne 70,1 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel
platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil o približne 0,68 percentuálneho bodu.
Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie
približne 47,3 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 na
úrovni 97,4 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to bolo približne 12,1 EUR na jedného zamestnanca.
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere
za sledované obdobie na úrovni približne 0,47 %, s maximom dosiahnutým v roku 2014, a to na úrovni
približne 1,01 % a minimom v roku 2008 (približne 0,09 %).
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Graf č. 106

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 82,8 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil
o približne 0,44 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 13,6 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 84,3 EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010. Podiel
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za
sledované obdobie na úrovni približne 0,12 %, s maximom dosiahnutým v roku 2011, a to na úrovni
približne 0,54 % a minimom v roku 2010, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.
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Graf č. 107

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 73 Reklama a prieskum trhu k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 29,1 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa v tomto období podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil o približne
0,74 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 212,7 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2011 na úrovni 446,6 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to bolo približne
28,5 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,07 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2011, a to na úrovni približne 2,32 % a minimom v roku 2010 (približne 0,16 %).

314

Graf č. 108

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl o približne 3,7 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na
celkovej výške osobných nákladov znížil o približne 0,01 percentuálneho bodu. Suma platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 4,2 EUR
na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2016, a to na úrovni 17,9 EUR
na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola evidovaná v rokoch 2009, 2011, 2013 a 2015. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,03 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni približne 0,14 % a marginálnymi hodnotami
v rokoch 2009, 2011, 2013 a 2015.
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Obrázok č. 16

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore obchod,
marketing, gastronómia a cestovný ruch podľa pohlavia a úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo zo súhrnného počtu 23 139 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 67,4 % žien a 32,6 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 7 221 osôb. Na druhej
strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom
911 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 757 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich bolo 751 osôb. Na druhej
strane v Trnavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci sektora malo len 197 z nich
nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 519. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja,
kde ich počet predstavoval 514 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trnavskom kraji, a to 195.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 215. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, ktorých bolo 124. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ
len 52.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 1 136 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 1 055.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 460 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 1 208 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu bol 1 198 osôb.
Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v rámci sektora z Trnavského
kraja, a to 527 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 431. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 303 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 147 osôb.
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Graf č. 109

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch dosiahla v roku 2019 priemerná
mesačná hrubá mzda úroveň 1 140 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú
mesačnú hrubú mzdu vo výške 857 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde
v rámci sektora predstavovalo približne 75 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR
bola v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 044 EUR, a to bolo
približne 92 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 747 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 153 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 890 EUR, resp. 78 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Banskobystrickom kraji. Naopak v Košickom kraji mzdy
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zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast miezd u zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Banskobystrický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný tiež v Košickom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Banskobystrickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Bratislavskom kraji, avšak
v Košickom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

2.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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.
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Graf č. 110

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 49 Pozemná doprava
a doprava potrubím medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal mierne rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 9,4 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 16,2 tis.
EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 24,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo
približne 4,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 49 Pozemná doprava a doprava
potrubím medzi rokmi 2008 až 2017 k zníženiu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 5,5 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 13,5 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Ich jednoznačne najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2013, a to
na úrovni 50,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2017 dosiahlo úroveň približne 7 tis.
EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 111

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 50 Vodná doprava medzi
rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne
9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 12,1 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2016, kedy to bolo približne 17,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2013, pričom v tomto roku to bolo približne 5,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 50 Vodná doprava medzi rokmi 2008 až
2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 2,9 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 8,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 32,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2014 dosiahlo úroveň približne 2,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 112

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
120
100

80
60

20
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TIS. EUR

40

-20
-40
-60

-80
-100

ROK
Hrubý prevádzkový prebytok na zamestnanca
Hrubé hmotné investície na zamestnanca
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 51 Letecká doprava
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie zo záporných čísel do kladných
predstavovalo v absolútnej hodnote približne 89,5 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
17,9 tis. EUR, a to s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo približne 102,1 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to
bolo približne -74,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 51 Letecká doprava medzi rokmi 2008
až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 1,7 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 12,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 32,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2016 dosiahlo úroveň približne 0,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 113

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 52 Skladové a pomocné
činnosti v doprave medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 5,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 6,3 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2014, kedy to bolo približne 16,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne -2,4 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 52 Skladové a pomocné činnosti
v doprave medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 20,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 20,8 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2014, a to na úrovni
približne 36 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2015 dosiahlo úroveň približne 4,3 tis.
EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 114

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 53 Poštové služby
a služby kuriérov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej
hodnote predstavovalo približne 1,3 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 3,7 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2010, kedy to bolo približne 4,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2017, pričom v tomto roku to bolo približne 2,7 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov
medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
2,3 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 2,1 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 4,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 0,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 115

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2 49
Pozemná doprava a doprava potrubím v rámci sektora doprava, logistika, poštové
služby v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 49 Pozemná doprava a doprava potrubím
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 142,6 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 0,94 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 101,3 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2016 na úrovni 343,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to
bolo približne 2,6 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,73 %,
s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2016, a to na úrovni približne 2,4 % a minimom v roku 2008
(približne 0,02 %).
V divízii SK NACE Rev. 2 50 Vodná doprava boli v sledovanom období rokov 2008 až 2017 zaznamenané
len nízke hodnoty platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca, ako aj nízke
podiely platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch, a preto ich
grafické zobrazenie nie je uvedené.
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V divízii 51 Letecká doprava hodnoty platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
zamestnanca, ako aj podiely platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných
nákladoch, boli v sledovanom období nízke, s výnimkou roku 2010, kedy dosiahli hodnotu približne
1 089,8 EUR na zamestnanca, resp. 3,12 %-ný podiel na osobných nákladov.
Graf č. 116

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 1 532,2 EUR na jedného
zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov zvýšil
o približne 7,23 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
bola v priemere za sledované obdobie približne 1 005,1 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2016, a to na úrovni 2021 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2009, kedy to
bolo približne 185,7 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 5,45 %,
s maximom dosiahnutým v roku 2015, a to približne 10,39 % a minimom v roku 2009 (približne 1,28 %).
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Graf č. 117

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
53 Poštové služby a služby kuriérov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 53 Poštové služby a služby kuriérov k zvýšeniu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 78,1 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii zvýšil o približne
0,53 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 35,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 98 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to bolo približne iba
1,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,28 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 0,71 % a minimom v roku 2010, ktoré dosiahlo
zanedbateľnú hodnotu.
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Obrázok č. 17

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore doprava,
logistika, poštové služby podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca
pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo zo súhrnného počtu 4 377 UoZ evidovaných v SR ku
dňu 31. 1. 2020 približne 46,7 % žien a 53,3 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 1 275 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 206 muži s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 279 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie bolo 219 osôb. Na
druhej strane v Trenčianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora
malo len 87 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 172. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja,
kde ich počet predstavoval 134 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trenčianskom kraji, a to 63.

328

UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 45. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, ktorých bolo 36. Na druhej strane v Trenčianskom kraji bolo týchto UoZ len 14.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval 381 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 113.
Naopak, v Trenčianskom kraji malo len 36 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 131 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 127 osôb. Najnižší počet UoZ ženského pohlavia
so strednými úrovňami EKR bol z Trenčianskeho kraja, a to 76 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, a to 69. Za
nimi nasledovali ženy s vyššími úrovňami EKR z Prešovského kraja, a to s početnosťou 54 UoZ. Na
druhej strane v Nitrianskom kraji a sektore predstavovali UoZ - ženy len 29 osôb.

329

160 %

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore doprava, logistika, poštové služby
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora doprava, logistika, poštové služby dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá
mzda úroveň 1 188 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú
mzdu vo výške 1 047 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 88 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 146 EUR, a to bolo približne
96 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 729 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 146 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 682 EUR, resp. 58 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Trenčianskom kraji. Naopak, v Prešovskom kraji mzdy
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zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s
nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Košickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trenčianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Prešovský kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trnavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Košickom kraji, avšak
v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Nízky rast miezd
bol zaznamenaný taktiež v Bratislavskom kraji.

2.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné
služby.
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Graf č. 119

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 61 Telekomunikácie
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 39,6 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň
hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 76,2 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 96,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2017, pričom v tomto roku to bolo približne 56,6 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 61 Telekomunikácie medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 26,9 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 24,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 50 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2013 dosiahlo úroveň približne 14,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 120

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 62 Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend,
pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 14 tis. EUR na zamestnanca. Počas
sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného
zamestnanca cca 17,4 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne
27,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2010, pričom
v tomto roku to bolo približne 12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 63 Informačné služby medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 0,3 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2016, a to na úrovni 4,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 1,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 121

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 63 Informačné služby v rámci sektora
informačné technológie a telekomunikácie v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 63 Informačné služby
medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo
približne 7,2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 28,9 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým
v roku 2012, kedy to bolo približne 51,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola
zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 8,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 63 Informačné služby medzi rokmi 2008
až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 7,9 tis. EUR. Výška
hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného
obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich
najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 14,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 2,1 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 122

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
61 Telekomunikácie v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie
v rokoch 2008 až 2017
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Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 61 Telekomunikácie k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 676,2 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii zvýšil o približne
1,61 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 1 534,4 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2011 na úrovni 2 816,5 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2008, kedy to bolo približne
308,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 4,92 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2011, a to na úrovni približne 9,24 % a minimom v roku 2008 (približne 1,14 %).
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Graf č. 123

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 62 Počítačové programovanie, poradenstvo
a súvisiace služby k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne
2 891,3 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške
osobných nákladov znížil o približne 6,38 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 1 052,5 EUR na
jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 3 269 EUR na
jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
evidovaná v roku 2014, kedy to bolo približne 88,3 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované
obdobie na úrovni približne 3,2 %, s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 7,58 %
a minimom v roku 2014 (približne 0,3 %).
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Graf č. 124

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
63 Informačné služby k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie v rokoch 2008 až 2017
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 63 Informačné služby k zvýšeniu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 1 000,8 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii zvýšil o približne
4,3 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere
za sledované obdobie približne 594,1 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo
dosiahnuté v roku 2017 na úrovni 1 344,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2013, kedy to bolo približne
80,9 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 2,3 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2017, a to na úrovni približne 5,19 % a minimom v roku 2013 (približne 0,3 %).
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Obrázok č. 18

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore informačné
technológie a telekomunikácie podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného
rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bolo zo súhrnného počtu 1 411 UoZ evidovaných
v SR k 31. 1. 2020 približne 49,5 % žien a 50,5 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ ženy s vyššími úrovňami EKR, a to s počtom 361 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 64 ženy s nižšími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Banskobystrickom kraji, a to 17 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal
počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie
predstavovalo 14 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia
v rámci tohto sektora malo len minimum z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji, a to 90. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 55 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trenčianskom kraji.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 116. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 71. Na druhej strane v Trenčianskom kraji bolo týchto UoZ len 16.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval 17 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali
UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Bratislavského kraja a naopak, v Trnavskom kraji malo
len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde ich bolo 68
v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 51 osôb. Najnižší počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 12 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 125. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 69 UoZ. V Trenčianskom kraji to bolo len 17 osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore informačné technológie
a telekomunikácie v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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EUR

77 %

V rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná
hrubá mzda úroveň 2 205 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú
hrubú mzdu vo výške 1 539 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci
sektora predstavovalo približne 70 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 707 EUR, a to bolo približne
77 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
2 463 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 112 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 924 EUR, resp. 42 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol
zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Nitrianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trenčianskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Banskobystrickom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Banskobystrickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Nitrianskom kraji, avšak v Košickom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.
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2.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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, a 77 Prenájom a lízing.
Záväzky a výnosy za poisťovacie korporácie a penzijné fondy v rámci sektora
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný trend
postupného zvyšovania záväzkov. V roku 2008 predstavovala úroveň záväzkov približne 443 mil. EUR,
pričom v roku 2018, t. j. na konci sledovaného obdobia, bola dosiahnutá maximálna úroveň, a to vo
výške 848 mil. EUR. Minimálna výška záväzkov bola v roku 2010, a to 434 mil. EUR.
Výnosy v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch boli najnižšie začiatkom sledovaného
obdobia a do konca sledovaného obdobia výrazne vzrástli. V roku 2008 bola výška výnosov približne
5,5 mld. EUR a do roku 2018 vzrástla na približne 8,2 mld. EUR, čo bola zároveň maximálna dosiahnutá
hodnota. Minimálna úroveň výnosov bola v roku 2009, a to vo výške približne 5,3 mld. EUR.
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Graf č. 127

Záväzky a výnosy za peňažné finančné inštitúcie v rámci sektora bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V peňažných finančných inštitúciách bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný nárast záväzkov,
dynamický po roku 2016. Kým v roku 2008 bola úroveň záväzkov približne 63,9 mld. EUR, tak na konci
sledovaného obdobia, v roku 2018, bola vo výške 100,3 mld. EUR, čo bola zároveň najvyššia hodnota.
Príslušný nárast predstavoval hodnotu 36,4 mld. EUR. Minimálna hodnota záväzkov bola v roku 2009,
a to 57,2 mld. EUR.
Výška výnosov v peňažných finančných inštitúciách dosiahla najvyššie hodnoty v roku 2008, čo bolo na
začiatku sledovaného obdobia a ich výška vtedy bola 18,1 mld. EUR. V roku 2013 bola zaznamenaná
najnižšia hodnota, pričom v tomto roku boli výnosy na úrovni 7,7 mld. EUR. Po tomto roku nastal
kolísavý trend a na konci sledovaného obdobia, t. j. v roku 2018, bola úroveň výnosov 9,5 mld. EUR, čo
predstavovalo oproti začiatku sledovaného obdobia pokles o 8,6 mld. EUR.
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Záväzky a výnosy za ostatných finančných sprostredkovateľov v rámci sektora
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

U ostatných finančných sprostredkovateľov bol medzi rokmi 2008 až 2018 identifikovaný rôznorodý
vývoj záväzkov. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2015, a to na úrovni približne 1,1 mld. EUR.
Minimum z roku 2010 bolo na úrovni 692 mil. EUR. Celkovo medzi rokmi 2008 a 2018 prišlo k poklesu
záväzkov o 67 mil. EUR.
Obdobne, ako tomu bolo pri vyššie uvedených záväzkoch, možno medzi rokmi 2008 a 2018 u ostatných
finančných sprostredkovateľov identifikovať rozmanitý vývoj aj z hľadiska výnosov. Maximálna
hodnota výnosov bola dosiahnutá na začiatku sledovaného obdobia, keďže v roku 2008 to bolo
približne 4,9 mld. EUR. Minimálna hodnota výnosov bola dosiahnutá v roku 2012, kedy to bolo
približne 2,7 mil. EUR. Celkovo počas sledovaného obdobia medzi rokmi 2008 a 2018 výška výnosov
poklesla o približne 904 mil. EUR.
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Obrázok č. 19

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného
rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo zo súhrnného počtu 3 215 UoZ
evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 66 % žien a 34 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli
najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 928 osôb. Na druhej
strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom
284 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 103 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
91 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto
sektora malo len 26 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji, a to 82. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského
kraja, kde ich počet predstavoval 70 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Trenčianskom kraji, a to 24.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 112. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 41. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 15.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval 103 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali
UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol 100. Naopak,
v Bratislavskom kraji malo len 30 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 193 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 148 osôb.
Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 71 osôb.
UoZ - žien s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo zaradených
256 osôb. Za nimi nasledovali UoZ - ženy s vyššími úrovňami EKR z Košického kraja, a to s početnosťou
95 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore predstavovali UoZ - ženy len 46 osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná
hrubá mzda úroveň 1 576 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú
hrubú mzdu vo výške 1 017 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci
sektora predstavovalo približne 65 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 267 EUR, a to bolo približne
80 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
2 075 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 132 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 058 EUR, resp. 67 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Banskobystrickom kraji mzdy
zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Nitrianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Žilinskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Banskobystrický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach
EKR bol zaznamenaný v Trnavskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trnavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Žilinskom kraji, avšak
v Bratislavskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.
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2.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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,
umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.
Okrem toho sektor zabezpečuje služby, ktoré sú klasifikačne zaradené v triede ekonomických činností
72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, a to konkrétne:
šírenie informácií o vede, technike, výskume a vývoji v oblasti astronómie, ako aj neformálneho
vzdelávania v tejto oblasti. Tieto služby zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom
v Hurbanove a ďalšie slovenské hvezdárne v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, ďalej v Žiari nad
Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom.
Graf č. 130

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 58 Nakladateľské
činnosti medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote
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predstavovalo približne 7,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 17,6 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2012, kedy to bolo približne 37,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2014, pričom v tomto roku to bolo približne 12 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 58 Nakladateľské činnosti medzi rokmi
2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 23,1 tis. EUR.
Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 28,1 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2014 dosiahlo úroveň približne 2,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 131

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2017

TIS. EUR

40

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 59 Výroba filmov,
videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok medzi rokmi
2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré v absolútnej hodnote predstavovalo približne 7,3 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého
prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 32,6 tis. EUR, a to s maximom v roku 2015, kedy
to bolo približne 53,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku
2013, pričom v tomto roku to bolo približne 14,9 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov
a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok medzi rokmi 2008 až 2017
k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 6,9 tis. EUR. Výška hrubých
hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia
predstavovala v tejto divízii v priemere približne 8,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia
hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 13,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum
z roku 2015 dosiahlo úroveň približne 4,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Graf č. 132

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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TIS. EUR

40

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 60 Činnosti pre
rozhlasové a televízne vysielanie medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 23,8 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 17,6 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 76 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna, a to
záporná, hodnota bola zaznamenaná v roku 2013, pričom v tomto roku to bolo približne - 38,6 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne
vysielanie medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca
o približne 11 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 8,1 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 20,5 tis.
EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 3,3 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Graf č. 133

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
58 Nakladateľské činnosti v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v rokoch 2008 až
2017
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl, ako aj vzhľadom k prepočítanému počtu
zamestnancov a vzhľadom k výške osobných nákladov indikujú, v akej výraznej miere zamestnávatelia
využívajú externé sprostredkovateľské služby na zabezpečenie ľudských zdrojov podľa aktuálnych
potrieb a požiadaviek pracovných miest.
Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 58 Nakladateľské činnosti k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 43,3 EUR na jedného zamestnanca a súčasne
sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v tejto divízii ekonomických činností
znížil o približne 0,11 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 31,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 68,9 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2014, kedy to bolo
približne 9,1 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,15 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni približne 0,26 % a minimom v roku 2014 (približne 0,05 %).
Graf č. 134

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok k zníženiu platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl o približne 192,7 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel
platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne 0,41 percentuálneho bodu.
Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie
približne 83,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na
úrovni 238,2 EUR na zamestnanca. Minimálne hodnoty platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl boli evidované v rokoch 2012, 2013 a 2015. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 0,32 %, s maximum dosiahnutým v roku 2009, a to na úrovni približne 0,84 %.
Obrázok č. 20

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore kultúra
a vydavateľstvo podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore kultúra a vydavateľstvo bolo zo súhrnného počtu 745 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020
približne 60 % žien a 40 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy
so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 192 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou
UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 70 ženy s nižšími úrovňami EKR.
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Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 23 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
18 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora mala len jedna osoba z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.
Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol evidovaný v Trenčianskom
kraji.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 31. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, ktorých bolo 14. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ najmenej.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 16 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
12. Naopak, v Trnavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo
v evidencii 39 osôb v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 37 osôb. Najnižší
počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 10 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 46. Za nimi nasledovali UoZ - ženy s vyššími úrovňami EKR z Prešovského kraja, a to
s početnosťou 30 UoZ. Na druhej strane v Nitrianskom kraji a sektore ich bolo len 10 osôb.
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V rámci sektora kultúra a vydavateľstvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň
1 208 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
885 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo
približne 73 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku
evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 092 EUR, a to bolo približne 90 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 376 EUR mali tie osoby,
ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 114 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy
v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou
mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými
skupinami predstavoval 491 EUR, resp. 41 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov
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s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi
úrovňami EKR bol zaznamenaný tiež v Žilinskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trnavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Košickom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne a relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný tiež v Prešovskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trenčianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trnavskom kraji, avšak
v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Nízky rast miezd
bol zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji.

2.2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
85 Vzdelávanie, 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 94 Činnosti členských organizácií.
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Tržby za vlastné výkony a tovar vzhľadom k priemernému počtu zamestnaných osôb
agregovane v skupinách SK NACE Rev. 2 85.5 Ostatné vzdelávanie a 85.60 Pomocné
vzdelávacie činnosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období 4. štvrťrok 2008
až 4. štvrťrok 2017
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Graf č. 136

Tržby za vlastné výkony a tovar na zamestnanú osobu (tis. EUR)
Tržby za vlastné výkony a tovar (mil. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v skupinách 85.5 Ostatné vzdelávanie a 85.60
Pomocné vzdelávacie činnosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport medzi 4. štvrťrokom 2008
a 4. štvrťrokom 2017 k nárastu tržieb za vlastné výkony a tovar o 21,4 mil. EUR. Priemerná výška tržieb
za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia predstavovala v rámci vybraných skupín
v priemere približne 56,1 mil. EUR. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2013, a to na úrovni
67,5 mil. EUR. Minimum z roku 2008 dosiahlo úroveň približne 41,5 mil. EUR.
Počas sledovaného obdobia dosiahol rast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
zamestnanú osobu agregovane v skupinách 85.5 Ostatné vzdelávanie a 85.60 Pomocné vzdelávacie
činnosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport približne tisíc EUR. Výška tržieb za vlastné výkony
a tovar na jednu zamestnanú osobu počas sledovaného obdobia predstavovala v týchto skupinách v
priemere približne 10,6 tis. EUR. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2013, a to na úrovni
približne 11,7 tis. EUR na jednu zamestnanú osobu. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne
9,7 tis. EUR na jednu zamestnanú osobu.
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Obrázok č. 21

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore vzdelávanie,
výchova a šport podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo zo súhrnného počtu 5 731 UoZ evidovaných v SR k 31. 1.
2020 približne 72,4 % žien a 27,6 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou
UoZ ženy s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 1 552 osôb. Na druhej strane najmenej početnou
kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 369 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 222 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
208 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 27 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji, a to 81. Za
nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického
kraja, kde ich počet predstavoval 74 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Trnavskom kraji, a to 15 osôb.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Banskobystrickom kraji, kde ich
bolo evidovaných 67. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 18.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 410 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 363.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 59 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 244 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 235 osôb.
Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 79 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 233. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Košického kraja, a to s početnosťou 218 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 98 osôb.
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Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore vzdelávanie, výchova a šport v členení
podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda
úroveň 1 114 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo
výške 715 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 64 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 913 EUR, a to bolo približne
82 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 283 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 115 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 568 EUR, resp. 51 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Trnavskom kraji. Naopak, v Žilinskom kraji mzdy zamestnancov s
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nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi
úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Trenčianskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Nitrianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Bratislavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Žilinský kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný tiež v Banskobystrickom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Košickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Bratislavskom kraji, avšak
v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.

2.2.22 Sektor verejné služby a správa
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci divízie ekonomických činností 84 Verejná
správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.
Vývoj schváleného štátneho rozpočtu SR v rokoch 2010 až 2019
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BILANCIA V MLD. EUR

PRÍJMY A VÝDAVKY V MLD. EUR

Graf č. 138

Z hľadiska schváleného štátneho rozpočtu SR bol medzi rokmi 2010 a 2019 zaznamenaný rastúci trend
jeho príjmov. Počas sledovaného obdobia prišlo k celkovému nárastu príjmov o približne 3,6 mld. EUR.
Ich najnižšia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, t. j. na začiatku sledovaného obdobia, kedy to bolo
približne 11,9 mld. EUR a do roku 2019 sa zvýšili na približne 15,5 mld. EUR.
Vývoj výdavkov schváleného rozpočtu SR približne kopíroval vývoj príjmov, avšak výdavky boli počas
celého sledovaného obdobia vyššie ako príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu v roku 2010 boli na úrovni
približne 16,4 mld. EUR a do roku 2019 vzrástli na približne 17,5 mld. EUR. Celkový nárast výdavkov
schváleného štátneho rozpočtu tak počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,1 mld. EUR.
Keďže v schválenom štátnom rozpočte výdavky počas celého sledované obdobia prevyšovali príjmy,
bilancia bola neustále záporná. Počas obdobia medzi rokmi 2010 a 2019 prišlo k zníženiu zápornej
bilancie o približne 2,5 mld. EUR. Najvyššia záporná bilancia schváleného štátneho rozpočtu bola v roku
2010, a to približne 4,5 mld. EUR. Schválený štátny rozpočet dosiahol najmenší rozdiel príjmov
a výdavkov v roku 2016, kedy to boli cca 2 mld. EUR.
Obrázok č. 22

Prehľad bilancie súhrnných rozpočtov obcí a miest v Slovenskej republike v členení
podľa krajov v rok 2018

Zdroj: Ministerstvo financií SR, www.rozpocet.sk, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z vyššie uvedenej mapy vyplýva, že príjmy samospráv prevýšili v roku 2018 ich výdavky vo všetkých
krajoch SR. Najlepšie hospodárili samosprávy v Bratislavskom kraji, kde príjmy prevýšili výdavky
približne o 75,38 mil. EUR. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde kladná bilancia
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príjmov a výdavkov skončila na úrovni 67,77 mil. EUR. V Nitrianskom kraji v mestách a obciach v roku
2019 príjmy prevyšovali výdavky o 35,99 mil. EUR, čo bolo najmenej spomedzi všetkých krajov. Je veľmi
pozitívne, že z regionálneho hľadiska dosiahli mestá a obce v roku 2019 vo všetkých krajoch kladnú
rozpočtovú bilanciu.
Obrázok č. 23

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore verejné služby
a správa podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore verejné služby a správa bolo zo súhrnného počtu 15 547 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020
približne 50,2 % žien a 49,8 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ
muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 6 603 osôb. Na druhej strane najmenej početnou
kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 425 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 2 132 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
1 808 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 56 z nich nižšie úrovne EKR.
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Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Banskobystrickom
kraji, a to 170 osôb. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR z Prešovského kraja, kde ich počet predstavoval 168 osôb. Najnižší počet UoZ mužského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Bratislavskom kraji, a to 29.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 83. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, ktorých bolo 76. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 15.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 1 649 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
1 473 osôb. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 33 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 364 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 363 osôb. Najnižší počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 83 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 200. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Bratislavského kraja, a to s početnosťou 189 UoZ. Na druhej strane v Žilinskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 78 osôb.
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V rámci sektora verejné služby a správa dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň
1 221 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
766 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo
približne 63 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku
evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 118 EUR, a to bolo približne 92 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 461 EUR mali tie osoby,
ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 120 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy
v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou
mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 695 EUR, resp. 57 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Žilinskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Nitrianskom kraji. Naopak, v Trnavskom kraji mzdy zamestnancov
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s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi
úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Banskobystrickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Banskobystrickom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Banskobystrickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Trenčianskom kraji, avšak v Trnavskom kraji
mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne a nízky rast miezd bol zaznamenaný
tiež v Košickom kraji.

2.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej 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 však v tomto sektore zabezpečované taktiež
činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, ako aj ostatné poskytovanie ľudských zdrojov pre
ďalšie sektory v národnom hospodárstve.
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Graf č. 140

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 69 Právne a účtovnícke
činnosti medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 9,6 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 18,8 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 27,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2015, pričom v tomto roku to bolo približne 13,4 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti medzi
rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 10,6 tis.
EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 5,6 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni 20,4 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimum z roku 2016 dosiahlo úroveň približne 2 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
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Graf č. 141

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 70 Vedenie firiem;
poradenstvo v oblasti riadenia medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 5,4 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia
dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 15,2 tis.
EUR, a to so značne výrazným maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to bolo približne 35 tis. EUR
na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to
bolo približne 9,4 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo
v oblasti riadenia medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 2,8 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
12,8 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na
úrovni 28,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2012 dosiahlo úroveň približne 2,9 tis.
EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 142

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 78 Sprostredkovanie
práce medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote
predstavovalo približne 0,7 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná
úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 2,4 tis. EUR, a to s maximom
dosiahnutým v roku 2010, kedy to bolo približne 3,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna
hodnota bola zaznamenaná v roku 2016, pričom v tomto roku to bolo približne 1 tis. EUR na jedného
zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 78 Sprostredkovanie práce medzi rokmi
2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 0,8 tis. EUR.
Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 0,8 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2009, a to na úrovni 2,2 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2011 dosiahlo úroveň približne 0,2 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 143

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 82 Administratívne,
pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal klesajúci
trend, pričom zníženie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 24,3 tis. EUR na zamestnanca.
Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného
zamestnanca cca 22,3 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2009, kedy to bolo približne
40,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2016, pričom
v tomto roku to bolo približne 8,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 82 Administratívne, pomocné
kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných
investícií na jedného zamestnanca o približne 23,5 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií
vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto
divízii v priemere približne 17,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola
dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 33,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2016
dosiahlo úroveň približne 5,6 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 144

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
69 Právne a účtovnícke činnosti v rámci sektora administratíva, ekonomika,
manažment v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 69 Právne a účtovnícke činnosti k zníženiu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 5,6 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii zvýšil o približne
0,42 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 226,4 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich výrazné
maximum bolo dosiahnuté v roku 2009, a to na úrovni 917,3 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia
hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2014, kedy to
bolo približne 34,4 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,91 %,
s výrazným maximom dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni približne 3,11 % a minimom v roku 2014
(približne 0,21 %).
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Graf č. 145

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v rámci sektora administratíva,
ekonomika, manažment v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti
riadenia k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 30,9 EUR na
jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov
zvýšil o približne 0,26 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl bola v priemere za sledované obdobie približne 99,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich
výrazné maximum bolo dosiahnuté v roku 2013 na úrovni 187,7 EUR na jedného zamestnanca.
Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2011,
kedy to bolo približne 45,6 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na
úrovni približne 0,45 %, s maximom dosiahnutým v roku 2013, a to na úrovni približne 1,03 %
a minimom v roku 2012 (približne 0,23 %).
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Graf č. 146

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
78 Sprostredkovanie práce v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment
v rokoch 2008 až 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 78 Sprostredkovanie práce k zníženiu platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 137,5 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v divízii znížil o približne
1,6 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere
za sledované obdobie približne 155,5 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo
dosiahnuté v roku 2009, a to na úrovni 272,5 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2015, kedy to bolo približne iba
15,8 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na
osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,61 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2009, a to na úrovni približne 2,99 % a minimom v roku 2015 (približne 0,15 %).
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Graf č. 147

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 82 Administratívne, pomocné kancelárske
a iné obchodné pomocné činnosti k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl
o približne 183,9 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške
osobných nákladov v divízii zvýšil o približne 1,79 percentuálneho bodu.
Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie
približne 144,2 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2015, a to
konkrétne na úrovni 293,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za
sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2010, kedy to bolo približne 10,8 EUR na
jedného zamestnanca.
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere
za sledované obdobie na úrovni približne 1,03 %, s maximom dosiahnutým v roku 2015, a to na úrovni
približne 2,56 % a minimom v roku 2009 (približne 0,03 %).
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Obrázok č. 24

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore administratíva,
ekonomika, manažment podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca
pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bolo zo súhrnného počtu 8 686 UoZ evidovaných
v SR k 31. 1. 2020 približne 55,6 % žien a 44,4 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou
kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 2 413 osôb. Na druhej strane najmenej
početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 472 muži s vyššími
úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Prešovskom kraji, a to 718 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet
UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
477 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 104 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji, a to 183. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 178 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami
EKR bol v Trenčianskom kraji, a to 64.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 147. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 68. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 30.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval 604 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Košického kraja, pričom ich počet bol 457.
Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 94 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo 264 osôb
v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR v Košickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 240 osôb. Najnižší počet UoZ ženského
pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trenčianskeho kraja, a to 128 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 315. Za nimi nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR z Prešovského
kraja, a to s početnosťou 131 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji predstavovali len 73 osôb.
Graf č. 148

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore administratíva, ekonomika,
manažment v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná
hrubá mzda úroveň 1 376 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú
hrubú mzdu vo výške 842 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci
sektora predstavovalo približne 61 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 163 EUR, a to bolo približne
85 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 962 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 143 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 120 EUR, resp. 82 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast
mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci
s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov
s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Prešovskom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trnavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Žilinskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Prešovský kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Trenčianskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Košickom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol
identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Nitrianskom kraji, avšak
v Prešovskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.
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2.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými
ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie:
86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 88 Sociálna
práca bez ubytovania.
Výdavky na zdravotnú starostlivosť podľa funkcie zdravotnej starostlivosti
(MKCH) v sektore zdravotníctvo, sociálne služby medzi rokmi 2008 a 2017
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: MKCH Medzinárodná klasifikácia chorôb

Výška výdavkov na zdravotnú správu a zdravotné poistenie vykázala medzi rokmi 2008 a 2017 pokles,
ktorý predstavoval približne 3,7 mil. EUR. V roku 2008 bola úroveň výdavkov na zdravotnú správu
a zdravotné poistenie 206,7 mil. EUR a v roku v roku 2018, t. j. na konci sledovaného obdobia, bola
dosiahnutá úroveň vo výške 203 mil. EUR. Minimálna výška týchto výdavkov bola v roku 2015, a to
približne 173,5 mil. EUR. Maximum z roku 2014 predstavovalo 218,9 mil. EUR.
Výdavky na osobné tovary a služby zdravotnej starostlivosti spolu boli najnižšie na začiatku
sledovaného obdobia a do konca sledovaného obdobia výrazne vzrástli. Kým v roku 2008 bola výška
týchto výdavkov na minimálnej úrovni 4,6 mld. EUR, tak do roku 2017 sa ich suma zvýšila na približne
5,5 mld. EUR, čo bola zároveň aj najvyššia hodnota v sledovanom období. Celkový nárast výdavkov na
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osobné tovary a služby zdravotnej starostlivosti počas sledovaného obdobia predstavoval približne
811,8 mil. EUR.
Z hľadiska výdavkov na prevenciu a verejné zdravotnícke služby prišlo medzi rokmi 2008 až 2017
k pomerne výraznému poklesu. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2010, a to na úrovni približne
265,6 mil. EUR. Minimum z roku 2017 bolo na úrovni približne 58,1 mil. EUR. Celkovo medzi rokmi 2008
a 2017 tak prišlo k poklesu výdavkov na prevenciu a verejné zdravotnícke služby cca o 189,1 mil. EUR.
Obrázok č. 25

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore zdravotníctvo,
sociálne služby podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bolo zo súhrnného počtu 3 442 UoZ evidovaných v SR k 31. 1.
2020 približne 82,7 % žien a 17,3 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou
UoZ ženy so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 1 259 osôb. Na druhej strane najmenej početnou
kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 114 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Banskobystrickom kraji, a to 54 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal
počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie
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predstavovalo 48 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského
pohlavia v rámci tohto sektora malo len 22 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji, a to 49. Za nimi
sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja,
kde ich počet predstavoval 40 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR
bol v Bratislavskom kraji, a to 13.
UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Košickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 29. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Banskobystrickom kraji, ktorých bolo 18. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ
minimum.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 206 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
190. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 60 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Prešovskom kraji, kde ich bolo 233
v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 205 osôb. Najnižší počet UoZ
ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 97 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 121. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Bratislavského kraja, a to s početnosťou 93 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len 43 osôb.
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140 %

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
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V rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda
úroveň 1 263 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo
výške 801 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora
predstavovalo približne 63 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola
v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 075 EUR, a to bolo približne
85 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
1 646 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 130 %
z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania
ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR
a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel
medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 846 EUR, resp. 67 percentuálnych bodov v prospech
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší
medziročný rast mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa
nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Trenčianskom kraji. Naopak,
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v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne. Pomerne
nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Košickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne a relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný tiež v Prešovskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Nitrianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Banskobystrickom kraji, avšak v Košickom kraji
mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.

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.
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Graf č. 151

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 80 Bezpečnostné
a pátracie služby medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal síce kolísavý trend, avšak bez výraznej zmeny
absolútnej hodnoty v počiatočnom a ostatnom sledovanom roku. Počas sledovaného obdobia dosiahla
priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 2,6 tis. EUR, a to
s maximom dosiahnutým v roku 2011, kedy to bolo približne 3,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2009, pričom v tomto roku to bolo približne 2 tis. EUR
na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby
medzi rokmi 2008 až 2017 k nárastu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne
0,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas
sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 0,5 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2017, a to na úrovni 0,7 tis. EUR na jedného
zamestnanca. Minimum z roku 2009 dosiahlo úroveň približne 0,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.
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Graf č. 152

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 95 Oprava počítačov,
osobných potrieb a potrieb pre domácnosti medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie, ktoré
v absolútnej hodnote predstavovalo približne 215,9 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného
obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca
40,9 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 230,7 tis. EUR na
jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2016, pričom v tomto roku to
bolo približne 14,4 tis. EUR na jedného zamestnanca.
Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného
zamestnanca o približne 22,2 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne
5,9 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni
27,2 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 2 tis. EUR na
jedného zamestnanca.
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Graf č. 153

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2
80 Bezpečnostné a pátracie služby v rámci sektora remeslá a osobné služby v rokoch
2008 až 2017
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Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na zamestnanca (v EUR)
Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch (v %)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 80 Bezpečnostné a pátracie služby k zníženiu
platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 95,5 EUR na jedného zamestnanca
a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne
1,02 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
v priemere za sledované obdobie približne 148 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum
bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni 497,1 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb
agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v divízii evidovaná v roku 2017, kedy to bolo
približne 0,4 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných
síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 1,59 %, s maximom
dosiahnutým v roku 2009, a to na úrovni približne 4,96 % a minimom v roku 2017, ktoré dosiahlo
zanedbateľnú hodnotu.
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Graf č. 154

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému
počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom 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
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Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 95 Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti k zvýšeniu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne
172,2 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných
nákladov zvýšil o približne 2,38 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie
pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 294,7 EUR na jedného zamestnanca,
pričom ich extrémne maximum bolo dosiahnuté v roku 2011 na úrovni 6 808,8 EUR na jedného
zamestnanca. Minimálna hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola
vynaložená v roku 2014. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných
nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 8,45 %, s maximom dosiahnutým
v roku 2011, a to na úrovni približne 74,08 % a minimom v roku 2014, kedy to bola zanedbateľná
hodnota.
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Obrázok č. 26

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore remeslá
a osobné služby podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore remeslá a osobné služby bolo zo súhrnného počtu 1 831 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020
približne 49,3 % žien a 50,7 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ
muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 494 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou
UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 82 muži s vyššími úrovňami EKR.
Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 102 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ
mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo
80 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci
tohto sektora malo len 39 z nich nižšie úrovne EKR.
Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Košickom kraji, a to 77. Za nimi sa
na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Banskobystrického
kraja, kde ich počet predstavoval 73 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými
úrovňami EKR bol v Trnavskom kraji, a to 20 osôb.
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UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Košickom kraji, kde ich bolo
evidovaných 17. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami
EKR v Bratislavskom kraji, ktorých bolo 12. Na druhej strane v Nitrianskom kraji bolo týchto UoZ len
minimum.
V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími
úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 73 osôb. Na druhom mieste sa
nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol
68. Naopak, v Trenčianskom kraji malo len 28 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.
UoZ - ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Košickom kraji, kde ich bolo 84 v danom
sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami
EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 65 osôb. Najnižší počet UoZ ženského pohlavia
so strednými úrovňami EKR bol z Nitrianskeho kraja, a to 31 osôb.
UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Prešovskom kraji, kde ich bolo
evidovaných 20 osôb. Za nimi v poradí nasledovali UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR
z Trenčianskeho kraja, a to s početnosťou 17 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore
predstavovali UoZ - ženy len minimálny podiel.
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V rámci sektora remeslá a osobné služby dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň
794 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške
721 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo
približne 91 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku
evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 813 EUR, a to bolo približne 102 % z priemernej
mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 038 EUR mali tie osoby,
ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 131 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy
v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou
mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou
mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými
skupinami predstavoval 317 EUR, resp. 40 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími
úrovňami EKR.
Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší
medziročný rast mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji. Za nimi sa
nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Nitrianskom kraji. Naopak,
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v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli. Pomerne nízky
rast miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný tiež v Košickom kraji.
U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy
v Trenčianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR
v Prešovskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde mzdy zamestnancov so
strednými úrovňami EKR vzrástli len mierne. Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto
úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji.
Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast
miezd v Trenčianskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol aj
u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Košickom kraji, avšak v Trnavskom kraji mzdy
zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli. Nízky rast miezd bol zaznamenaný taktiež
v Nitrianskom kraji.
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3.

AKTIVITA

Č.

3

ZAMESTNÁVATEĽOV

IMPLEMENTÁCIA

POŽIADAVIEK

A STRATEGICKÝCH

ÚLOH

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ
CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU
PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA
Súčasné obdobie je priaznivejšie pre firmy, ktoré sa vedeli preorientovať z kamenných predajní do online priestoru na internet alebo rozšírili možnosti odberu a služieb do online sveta. Je vyhovujúcejšie
pre zamestnávateľov, ktorí preorientovali ponuku svojich produktov podľa príležitostí, ktoré sa
v súčasnosti dajú využiť alebo sú nedostatkové. Zároveň je pozitívne pre zamestnancov, ktorí sa vedeli
prispôsobiť krízovým podmienkam a ponúknuť zamestnávateľovi svoje manuálne alebo nemanuálne
zručnosti, ktoré možno doteraz naplno alebo vôbec nevyužívali.
Premena spoločnosti, systému, jednotlivých firiem a ľudských zdrojov je komplikovaná, ale nie je
neriešiteľná. Zamestnanci v zamestnaniach, ktoré do v posledných mesiacoch minulého roka využívali
digitálnu gramotnosť a komunikačné kompetencie na nižšej úrovni, sa museli popasovať s novou
výzvou a formou home office riešiť svoje každodenné úlohy, „stretávať“ sa a komunikovať so svojimi
zákazníkmi a zároveň vyhľadávať možnosti, aby mohli v tejto spolupráci naďalej pokračovať a popritom
plynulo zabezpečovať a úspešne riešiť požiadavky svojho zamestnávateľa.
Trh práce prešiel v nedávanom období turbulentnými zmenami. Tí, ktorí sa naň len chystajú (napríklad
žiaci a absolventi) museli začať aktívnejšie uplatňovať a rozvíjať svoje mäkké zručnosti, ale taktiež aj tí,
ktorí sa na ňom nachádzajú, museli nutne zveľadiť rozličné gramotnosti a kompetencie.
V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 - 2024 odznel prísľub a zainteresovanosť vlády SR do
podpory systému duálneho vzdelávania a aj rozvoja podnikateľských zručností, vrátane snahy pri
zlepšovaní prepojenia vzdelávacieho systému a podnikateľského sektora a rekvalifikáciách. Dôležitým
je rozvoj tzv. zručností a kompetencií pre 21. storočie – tzn. digitálnych, podnikateľských zručností,
kritického myslenia a efektívneho riešenia problémov.
Z pohľadu NP SRI je aj v tomto náročnom období žiaduce sledovať zmeny v požiadavkách na kľúčové
kompetencie, vedomosti a zručnosti jednotlivých zamestnaní,
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ktoré sú vyžadované od

zamestnávateľov v rámci všetkých sektorov národného hospodárstva. Aktualizácia a rozšírenie
funkcionalít IS NSP/SRI prispeli k tomu, aby mohli vyškolení experti revidovať a tvoriť NŠZ podľa
súčasných požiadaviek trhu práce. Bližšie o tejto problematike pojednávajú nasledujúce kapitoly.

3.1 Inovovaná štruktúra NŠZ
Napĺňanie inovovanej štruktúry NŠZ úzko súviselo s databázami a číselníkmi, ktoré budú v ponuke pre
členov sektorových rád a členov pracovných skupín. Jednou z významných aktivít v tejto oblasti za
sledované obdobie bola aktualizácia balíčkov pre NŠZ v rámci živnostenského podnikania.
Metodici Realizačného tímu SRI, v spolupráci s odborníkmi zo sektorových rád, skontrolovali a upravili
základný balíček pre oblasť živnostenského minima v súvislosti s takými NŠZ, ktoré bude možné
vykonávať ako SZČ (v rámci remeselnej/viazanej živnosti) a tento balíček bude automaticky pridelený
pre vybrané zamestnania. V rámci spolupráce s odborníkmi bolo možné ponuku rozšíriť o ďalšie dva
balíčky, a to:
1. balíček „Práca s potravinami/hygienické minimum“ a
2. balíček „Práca s ľudských telom“.
Čo sa týka aktualizácie základného balíčka pre oblasť živnostenského minima – položky zo všeobecných
spôsobilostí boli nahradené zodpovedajúcimi položkami zo špecifických kľúčových kompetencií,
pričom úroveň zodpovedajúcich všeobecných kľúčových kompetencií bude načítavaná systémom
automaticky v nadväznosti na požadovanú výšku kvalifikačnej úrovne zadaný k celému NŠZ. Do časti
odborných vedomostí boli zakomponované prierezové odborné vedomosti, rovnako tak ako aj pri
odborných zručnostiach.
Nový balíček „Práca s potravinami/hygienické minimum“ bol v spolupráci s expertom doplnený o také
odborné vedomosti, ktoré je potrebné ovládať v súvislosti najmä s:
▪

požiadavkami na skladovanie, uchovávanie surovín, potravín, prídavných látok, korenín a pod.,
rovnako ako aj zásad správnej výrobnej praxe a senzorického posudzovania,

▪

požiadavkami

na

likvidáciu

odpadov,

osobnú

a prevádzkovú

hygienu,

výživy, stravovania a prevádzkovania potravinárskych prevádzok ako takých,
▪

zásadami dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie a pod.,

▪

metódami prevencie, kontroly prenosných ochorení, preventívnych opatrení a pod.,
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hygienu

▪

technickými a technologickými zariadeniami v potravinárskych prevádzkach alebo napr. aj

▪

gastronomickými pravidlami.

Čo sa týka odborných zručností, do balíčka boli pridané najmä nasledujúce požiadavky na praktický
výkon zamestnaní v tejto oblasti:
▪

aplikácia vhodných podmienok skladovania, nových technológií a postupov pri posudzovaní
a úprave potravín, pokrmov či hotových jedál, vrátane aplikácie uplatňovania zásad správnej
výrobnej a hygienickej praxe,

▪

zabezpečovanie sanitačného programu,

▪

aplikácia gastronomických pravidiel, ale napríklad aj parametrov a štandardov kvality
potravinárskych procesov, výrobkov či služieb,

▪

bezpečné používanie a starostlivosť o technické a technologické zariadenia v potravinárskych
prevádzkach, vrátane snahy o znižovanie odpadu a jeho kvalitné triedenie a v neposlednom rade
aj

▪

prevencia a kontrola prenosných ochorení.

V novom balíčku „Práca s ľudských telom“ boli v spolupráci s expertom navrhnuté oblasti odborných
vedomostí, napríklad ako:
▪

technologické postupy pri práci s ľudským telom,

▪

metódy zabezpečovania hygieny prostredia, starostlivosti o klientov o svoje telo v domácom
prostredí, alebo napríklad aj metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradia
a zariadení,

▪

chyby, poškodenia, deformácie a choroby ľudského tela – pokožky, kože a pod.,

▪

zdravie a hygiena pri práci v súvislosti so zdravotným preukazom a

▪

metódy starostlivosti o pokožku, kožu a adnexá ľudského tela – v nadväznosti aj na kozmetické
prípravky, prístroje a pomôcky určené na ošetrenie jednotlivých častí ľudského tela.

V oblasti odborných zručností, balíček obsahoval napríklad nasledujúce požadované činnosti:
▪

odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o ľudské telo (i pre pacientov s chronickými či
geneticky podmienenými alebo prenosnými chorobami),

▪

skladovanie, očista a sterilizácia pomôcok, nástrojov, prístrojov a zariadení,

▪

používanie ochranných pracovných pomôcok,
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▪

dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o ľudské telo, rovnako ako aj etický
kódex poskytovateľa osobných služieb v rámci starostlivosti o ľudské telo a

▪

organizácia práce pri ošetrovaní ľudského tela a iné odborné zručnosti.

Nasledujúca schéma zjednodušene popisuje možnosti výberu balíčkov v rámci dvoch druhov živností,
ktoré je možné vybrať si pri takých NŠZ, ktoré je možné vykonávať aj ako SZČ.
Schéma č. 1

Možnosti výberu konkrétnych balíčkov v rámci NŠZ, ktorý je možné vykonávať ako
SZČ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Finalizácia inovovanej štruktúry NŠZ, vrátane ďalších funkcionalít, ktoré ponúkol nový IS NSP/SRI bola
základom pre nadväzujúce aktivity členov sektorových rád (autorov) a členov pracovných skupín
sektorových rád, a to tvorbu:
1. metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ,
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2. demo inštruktáže (sprievodcu) na stránkach NŠZ41,
3. prezentácie pre tajomníkov na prácu v IS NSP/SRI v rámci metodickej podpory a
4. prezentácie na školenie pre autorov a členov pracovných skupín v súvislosti s tvorbou
a revíziou NŠZ.

3.2

Metodická podpora v IS NSP/SRI v oblasti NŠZ
Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI

Po finalizácii úprav v IS NSP/SRI v súvislosti so štruktúrou NŠZ a po doplnení jej funkcionalít a možností
nového nástroja na porovnávanie NŠZ integrovaného do stránok novej štruktúry NŠZ, metodici
Realizačného tímu SRI sfinalizovali „Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI“ (viď
príloha č. 65).
Dokument bol kreovaný s cieľom usmerniť autorov NŠZ a členov sektorových rád a pracovných skupín
sektorových rád pri tvorbe a revízii garantovaných NŠZ v inovovanom IS NSP/SRI. Jednoduchou formou
stručne vysvetľuje štruktúru a jednotlivé položky NŠZ tak, aby ich autor/autori a členovia pracovnej
skupiny dokázali nadefinovať alebo revidovať, a to v súlade s potrebami zamestnávateľov v rámci
vybraného NŠZ. Pri vybraných položkách sú pre ľahšiu orientáciu uvedené aj screenshoty. Ako vzorový
bol použitý NŠZ „Rušňovodič v železničnej doprave“, ktorý je garantovaný Sektorovou radou pre
dopravu, logistiku, poštové služby. Tento NŠZ bol v predchádzajúcej etape NSP III zverejnený v IS NSP
a v nasledujúcom období bude taktiež ako ostatné garantované NŠZ zverejnené v IS NSP revidovaný.
Manuál predstavuje vstupný dokument pri aktualizácii či už zverejnených NŠZ, aby mohli byť
garantované

v súčasných

podmienkach

národného

hospodárstva

alebo

tvorby

nových

(rozpracovaných) NŠZ, ktorým stanovia experti požiadavky na ich jednotlivé oblasti. Touto aktivitou sa
podľa stanoveného harmonogramu postupne zaktualizuje zoznam zverejnených NŠZ v „Registri
zamestnaní“ a zároveň doplní „Register kompetencií“ o nové odborné vedomosti a odborné zručnosti.

Demo inštruktáž (sprievodca) na stránkach NŠZ pre autorov a členov sektorových
rád/pracovných skupín
Ako pomôcka pri tvorbe/revízii NŠZ v IS NSP/SRI bola pre autorov a členov pracovných skupín
sektorových rád pripravená Realizačným tímom SRI demo inštruktáž (sprievodca) jednotlivými

41

prípadne aj inštruktážnych videí
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podstránkami NŠZ, ktorá v krátkych výstižných vetách inštruuje experta pri jej používaní. Upozorňuje
na funkcionalitu a využitie tlačidiel a informuje o tom, čo by malo byť konkrétnej stránke vyplnené.
Expert ju môže kedykoľvek vypnúť alebo sa nechať viesť jej radami. Bližšie informácie o nej sú uvedené
v Aktivite č. 4.

Inštruktážne videá na vybrané podstránky NŠZ
V nasledujúcom období plánuje (podľa záujmu a potreby) Realizačný tím SRI vytvoriť pre expertov novú
pomôcku, ktorá by v krátkych videách vysvetlila niektoré oblasti vypĺňania/revízie, ktoré nebudú
autorom jasné ani po prečítaní manuálu, školení, či demo inštruktáži na stránkach. V prípade potreby
sa identifikujú podstránky NŠZ, s ktorými majú autori najväčší problém pri tvorbe alebo revízii
garantovaných NŠZ a vytvoria sa krátke inštruktážne videá, ktoré si budú môcť pozrieť.

Prezentácia a školenie tajomníkov v IS NSP/SRI v súvislosti s metodickou pomocou
pre členov sektorových rád a pracovných skupín pri tvorbe a revízii NŠZ
V procese metodickej podpory, ktorú majú za úlohu poskytovať tajomníci sektorových rád autorom
a členom pracovných skupín sektorových rád pri tvorbe alebo revízii NŠZ bolo potrebné vykonať nultý
krok, ktorý zabezpečil, aby boli tajomníci dostatočne metodicky pripravení plniť predmetnú úlohu.
V tejto súvislosti bolo potrebné, aby boli vyškolení na prácu v novom IS NSP/SRI v oblasti
garantovaných NŠZ a taktiež poznali podrobne vnútornú štruktúru jednotlivých položiek NŠZ. Metodici
Realizačného tímu SRI preto realizovali dve základné interné školenia, ktorých sa zúčastnili všetci
tajomníci, a to:
1. školenie o kompetenčnom modeli SRI a
2. školenie v súvislosti s tvorbou a revíziou NŠZ a metodickou pomocou a usmernením autorov
a členov pracovných skupín sektorových rád.
Úlohou školenia o kompetenčnom modeli SRI bolo poskytnúť tajomníkom sektorových rád informácie
o členení kľúčových kompetencií, ich využití, o vnútornej štruktúre databáz odborných vedomostí
a odborných zručností a o vzájomných prepojeniach a súvislostiach medzi nimi.
Cieľom ďalšej prezentácie bolo oboznámiť tajomníkov nielen s inovovanou štruktúrou NŠZ, ale aj
s nasledujúcim aktivitami (spísané sú tie najdôležitejšie):
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▪

priebežná metodická podpora (od prihlásenia do IS NSP/SRI, cez kontrolu návrhov na doplnenie
informácií do jednotlivých databáz až po sústavnú metodickú pomoc pri tvorbe/revízii NŠZ),

▪

operatívne riešenie zmien v harmonograme tvorby/revízie NŠZ,

▪

priraďovanie autorov ku garantovaným NŠZ,

▪

spravovanie databázy autorov a členov pracovných skupín,

▪

realizácia plánov tvorby NŠZ,

▪

kontrola evidencií vykázaných prác,

▪

zabezpečovanie vzájomnej komunikácie členov a

▪

zabezpečovanie dodržiavania stanoveného harmonogramu prác,

▪

riešenie zmien stavov NŠZ podľa aktuálnej situácie a zabezpečovanie finalizácie NŠZ až do stavu
publikovania v IS NSP/SRI.

Nasledujúca schéma popisuje vyššie uvedené podstatné aktivity, ktorým sa budú nasledujúce obdobia
tajomníci jednotlivých sektorových rád významne venovať v súvislosti s garantovanými NŠZ.
Schéma č. 2

Významné aktivity realizované tajomníkmi v súvislosti s garantovanými NŠZ
v nasledujúcom období
• prístup do IS NSP/SRI
• kontrola návrhov na doplnenie do
databáz a schvaľovanie
• metodická pomoc pri
tvorbe/revízii NŠZ

metodická
podpora

koordinácia a
kontrola

zabezpečovanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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•operatívne riešenie zmien
v harmonograme a kontrola
dodržiavania tvorby/revízie NŠZ
•kontrola evidencie vykázaných
prác

•priraďovanie autorov k NŠZ
•vytváranie pracovných skupín
•spravovanie databázy autorov a
členov pracovných skupín
•realizácia plánov tvorby NŠZ
•vzájomná komunikácia členov
•zmeny stavov NŠZ

Tajomníci boli pred celým procesom tvorby/revízie NŠZ metodikmi inštruovaní vo viacerých oblastiach
s cieľom zabezpečenia jednotnosti a harmonizácie prác na týchto aktivitách, a to aj v súvislosti
s nasledujúcou problematikou:
1. výber NŠZ, pri ktorých tajomníci umožnia autorom začať revíziu/tvorbu v konkrétnom
období,
2. riešenie zmien v harmonograme na tvorbu a revíziu NŠZ,
3. riešenie zmien v autorstve a v zložení členov pracovných skupín pri tvorbe/revízii NŠZ,
4. účasť a neskoršie manažovanie školení autorov a členov pracovných skupín v súvislosti
s tvorbou/revíziou NŠZ,
5. kontrola dodržiavania termínov autormi v súvislosti s jednomesačným cyklom NŠZ,
6. manažovanie procesu schvaľovania NŠZ sektorovou radou a následne Alianciou
a zabezpečenie jeho zverejnenia v Registri zamestnaní v IS NSP/SRI.

Prezentácia na školenie pre autorov a členov sektorových rád/pracovných skupín
v súvislosti s tvorbou a revíziou NŠZ
Prezentácie boli vytvorené dve, a to:
1. východisková (základná) prezentácia nových funkcionalít IS SRI na štvrté rokovania
sektorových rád a
2. podrobná (špecifická) prezentácia na vyškolenie budúcich autorov, prípadne členov
pracovných skupín.
Základná prezentácia, ktorá informovala o novinkách v IS NSP/SRI v súvislosti s NŠZ a stručne vysvetlila
oblasti inovovanej štruktúry NŠZ, bola súčasťou programu 4.-tých rokovaní sektorových rád. Na nej bol
prítomným členom vysvetlený rozsah a spôsob vypĺňania jednotlivých oblastí, pričom boli upozornení
na dôležité/kritické oblasti pri tvorbe, či revízii NŠZ. Pri jednotlivých sektorových radách boli
spomenuté špecifiká, ktoré ten ktorý sektor má a vysvetlené príklady. Prezentácia bola vypracovaná
v dvoch verziách, v dlhšej a krátkej a podľa potreby bola jedna z nich použitá na 4.-tom rokovaní. Obe
prezentácie sa uvádzajú v prílohách č. 66 a č. 67.
Podrobná prezentácia určená pre autorov a členov pracovných skupín bola vytvorená za účelom ich
vyškolenia na samostatných školeniach a obsahovala konkrétnejšie vysvetlenia k jednotlivým
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oblastiam štruktúry NŠZ, pričom sa skladala z aktuálnych podstránok oblastí NŠZ tak, aby verne
kopírovala štruktúru NŠZ, s ktorou sa autori a členovia pracovných skupín pri tvorbe, či revízii v IS
NSP/SRI stretnú. V prezentácii boli spomenuté aj úlohy a kompetencie tajomníka v súvislosti
s metodickou podporou pre autorov a členov pracovných skupín a zároveň aj povinnosti
a kompetencie vyškolených expertov. Prezentácia sa nachádza v prílohe č. 68.
Celkovo je možné konštatovať, že pre metodickú podporu členov sektorových rád a pracovných skupín
sektorových rád pri tvorbe a revízii NŠZ bola vytvorená a bude poskytovaná nasledujúca metodická
pomoc (viď ďalšiu schému). Jednotlivé položky sú v nej zobrazené v percentuálnom vyjadrení tak, ako
sa predpokladá, že budú využívané.
Schéma č. 3

Komplexná metodická pomoc pre členov sektorových rád a pracovných skupín pri
tvorbe a revízii NŠZ

predpokladané % využitie
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sústavná metodická pomoc vyškoleného tajomníka sektorovej rady alebo metodika SRI
školenie pre autorov a členov pracovných skupín v súvislosti s tvorbou alebo revíziou NŠZ
inštruktážne videá na vybrané podstránky NŠZ
demo inštruktáž (sprievodca) na jednotlivých stránkach NŠZ
metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Formovanie Tímu finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ
V súvislosti so zhodnotením naplnenia rozsahu a obsahu revidovaných alebo vytváraných NŠZ bude
okrem metodického posudzovania Realizačného tímu SRI vytvorená externá skupina finálnych
posudzovateľov (oponentov) NŠZ, ktorí majú medzisektorový záber a budú posudzovať NŠZ z pohľadu
konzistentnosti medzi sektormi. Na posúdenie im pôjdu najmä také NŠZ, ktoré sú prierezové, čiže
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najmä zo Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorovej rady pre IT
a telekomunikácie.
Skupina sa bude skladať z odborníkov z praxe (zo zamestnávateľských organizácií, zväzov, z oblasti
školstva a pod.). Momentálne sú do skupiny navrhnutí 17-ti odborníci a v súčasnom období Realizačný
tím SRI zisťuje možnosti ich zapojenia a následnej spolupráce.

3.3

Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI
Určenie nových garancií NŠZ

V súvislosti so začatím prác na tvorbe a revízii garantovaných NŠZ bolo dôležitou úlohou tajomníkov,
po dohode s predsedom a garantom, určiť nové garancie pre NŠZ, ktoré boli doplnené ako nové do
sektorovej rady alebo také, ku ktorým sa do súčasného obdobia neprihlásil nikto na zabezpečenie
autorstva. Nových autorov, ktorí túto úlohu prijali tajomníci evidovali v tabuľke: „Určenie nových
garancií NŠZ pre NP SRI“, ktorá je súčasťou príloh informácie o sektorovej rade za sledované obdobie.
V prípade určeného autora mohli byť predmetné NŠZ zaradené do harmonogramu na tvorbu alebo
revíziu. Ostatné NŠZ, ktoré ešte nemajú autora, evidujú tajomníci v rámci Informácie za svoju
sektorovú radu a zatiaľ neboli zaradené do harmonogramu na tvorbu a revíziu NŠZ, resp. sú zaradené
na neskoršie obdobie, aby im bolo možné dovtedy nájsť a priradiť zodpovedného autora.

Zhrnutie presunov garancií NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami
V rámci sledovaného obdobia (od 17. marca 2020 do 17. júna 2020) zrealizovali sektorové rady svoje
štvrté rokovania. Okrem finalizácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov sa v programe
rokovania tajomníci venovali aj problematike presunov garancií medzi sektorovými radami. Presuny
garantovaných NŠZ medzi jednotlivými sektorovými boli buď schválené a bližšie sú popísané
v jednotlivých informáciách tajomníkov alebo sa nimi členovia sektorových rád budú zaoberať
v najbližšom období.
Sumarizácia evidencie presunov garantovaných NŠZ v rámci všetkých sektorových rád za obdobie
Priebežnej správy č. 6 je nasledujúca (viď tabuľka).
Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že počas sledovaného obdobia už nebolo navrhnutých
a odsúhlasených toľko presunov garantovaných NŠZ medzi sektorovými radami, ako tomu bolo
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v predchádzajúcich dvoch priebežných správach. Spolu išlo o 8 presunov a najväčší počet presunov
bol za sledované obdobie zaznamenaný v rámci Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku
a manažment.
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Tabuľka č. 25 Sumarizácia evidencie presunov garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady v sledovanom období
P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Pôvodná garantujúca sektorová
rada

Nová garantujúca sektorová rada

1

-

Inšpektor hygieny

2

7411001

Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sektorová rada pre elektrotechniku

3

1439008

4

-

Stavebný
a
prevádzkový
elektrikár
Riadiaci pracovník (manažér)
kúpeľov a wellness
Exekútor

5

-

Exekútorský koncipient

6

-

Mediátor

7

2149007

Špecialista požiarnej ochrany

8

-

Sektorová rada pre verejné služby
a správu
Sektorová rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sektorová rada pre verejné služby
a správu
Sektorová rada pre verejné služby
a správu
Sektorová rada pre verejné služby
a správu
Sektorová
rada
pre
administratívu,
ekonomiku,
manažment
Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport

Administrátor
technických
predpisov a noriem
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre elektrotechniku

NŠZ
zverejnený
v IS NSP/SRI
nie

Presun
potvrdený

áno

áno

áno

áno
nie

áno

nie

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

Vzhľadom na to, že niektoré NŠZ dlhodobo nemá zaujem garantovať žiadna sektorová rada, Realizačný
tím SRI vytvoril zoznam, ktorý bude v nasledujúcom období zaslaný Aliancii, aby zvážila ich tvorbu alebo
revíziu. V prípade, že pozitívne zhodnotí opodstatnenosť tvorby/revízie predmetných NŠZ, v rámci jej
kompetencie vytvorí pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, ktorí jednotlivé NŠZ zaktualizujú.
V prípade negatívneho stanoviska sa tieto NŠZ v súčasnosti prestanú garantovať v rámci podmienok
národného hospodárstva SR a budú evidované v systéme ako neplatné, aby v prípade potreby ich bolo
možné znova využiť a zaktualizovať.
V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú konkrétne NŠZ, o ktorých aktualizácii v nasledujúcom období
rozhodne Aliancia. V prípade, ak priebežne niektorá zo sektorových rád predsa len prejaví záujem o ich
garanciu, budú presunuté pod ňu a tvorba/revízia sa už zrealizuje v réžii sektorovej rady.
Tabuľka č. 26 Zoznam NŠZ na posúdenie ich opodstatnenia v podmienkach Slovenskej republiky
Alianciou

P.č SK ISCO-08
1
2
3
4

Názov NŠZ

2111002

Fyzik aerodynamik

2111008

Fyzik mechanik

2111004

Fyzik hydrodynamik

2111001

Fyzik kryogenik

NŠZ
zverejnený
v IS
NSP/SRI
áno
Nie
áno
nie

5

2111006 Fyzik elektriny a magnetizmu

áno

6

2131003 Fyziológ

áno

7

2632003 Geograf
Riadiaci pracovník výskumnej
8 inštitúcie
Zdroj: TREXIMA Bratislava

nie
nie

Pôvodná garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu
a šport

Návrhy na zrušenie garancie NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád
Na rokovaniach sektorových rád sa prejednávali aj návrhy na zrušenie vybraných garantovaných NŠZ.
Tie, ktoré boli odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou hlasov členov sektorových rád sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke. V poslednom stĺpci je uvedený aj dôvod zrušenia garancie predmetného NŠZ.
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Spolu išlo o 28 NŠZ, ktoré odsúhlasili zrušiť vybrané sektorové rady. Z nižšie uvedenej tabuľky je
zrejmé, že najčastejším dôvodom na zrušenie bola skutočnosť, že NŠZ sa už v súčasnosti v praxi
nevyskytuje, resp. iné zamestnanie v garancii sektorovej rady vykonáva rovnaké/podobné činnosti ako
zrušený NŠZ. Najviac (8 zrušených NŠZ) bolo odsúhlasených Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo,
pričom zamestnania (a ich činnosti), ktoré zrušila sú v súčasnosti zastrešené iným zamestnaním, resp.
boli zlúčené do iného NŠZ.
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Tabuľka č. 27 Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady v sledovanom období
P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Letecký navigátor

Úroveň
SKKR
5

1

3153002

3153003

Letecký palubný technik

4

Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby

nie

3

5411003

Hasič letiskovej záchrannej
a hasičskej služby

4

Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby

nie

4

4323004

Administratívny pracovník
v leteckej doprave

4

Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby

nie

5

1439005

6

Sektorová rada pre remeslá a
osobné služby

áno

6

9111000

Riadiaci pracovník
(manažér) v osobných
skrášľovacích službách
starostlivosti o ľudské telo
Pomocník v domácnosti

1

Sektorová rada pre remeslá a
osobné služby

áno

7

-

Koordinátor v aktivačnom
centre

-

Sektorová rada pre verejné
služby a správu

nie

V dnešnej dobe už prakticky neexistuje, pretože
jeho kompetencie prebrali letecké prístroje, ktoré
si vyhodnotí pilot.
Toto povolanie už zaniklo, pretrváva iba vo
vojenskom letectve, kde teda ešte pri niektorých
typoch lietadiel existuje 3-členná posádka a to 2
piloti a palubný technik.
Hasič letiskovej HZS nevykonáva žiadne špecifické
činnosti a ani nevyžaduje špeciálne kvalifikačné
predpoklady. Až po nástupe do zamestnania na
letisku je vyslaný na špeciálny výcvik do zahraničia.
Administratívny pracovník na letisku nevykonáva
žiadne špecifické činnosti a ani nevyžaduje
špeciálne kvalifikačné predpoklady. Charakteristika
Všeobecného administratívneho pracovníka je plne
dostačujúca.
Riadiaci pracovník je funkcia a nie povolanie.
Pracovníci v službách starostlivosti o ľudské telo
musia spĺňať odbornú spôsobilosť (vyučený
v odbore).
Výkon nekvalifikovaných pomocných prác môže
zahŕňať, resp. vykonávať NŠZ ako napr. gazdiná,
alebo upratovačka.
duplicitné NŠZ

2

8

-

Hlavný energetik

-

Sektorová rada pre energetiku,
plyn a elektrinu

nie

nenachádzajúce sa v praxi

9

3111001

Technik fyzik

-

nie

nenachádzajúce sa v praxi

10

2111007

Fyzik termodynamik,
akustik, optik

-

Sektorová rada pre energetiku,
plyn a elektrinu
Sektorová rada pre energetiku,
plyn a elektrinu

nie

nenachádzajúce sa v praxi

Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby
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Zverejnený
v IS NSP/SRI
nie

Dôvod zrušenia

P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

11

9329015

Pomocný pracovník v
elektrotechnickej výrobe

12

Úroveň
SKKR
2

Garantujúca sektorová rada

7

7

13

1345003

Riadiaci pracovník
(manažér) výskumu,
vývoja a technického
rozvoja vo výrobe
Vedúci katedry

14

1345002

Dekan

8

Prodekan

8

15

Zverejnený
v IS NSP/SRI
áno

Dôvod zrušenia

Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport

áno

Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

áno

Riadiaci pracovník je pozícia, tak, ako napr.
prodekan, prípadne prorektor, z toho dôvodu
navrhli členovia Sektorovej rady vyradiť uvedený
NŠZ.
funkcia

áno

funkcia

áno

funkcia

áno

funkcia

áno

Zastaralé, v praxi vykonáva iné zamestnanie.

Sektorová rada pre
elektrotechniku

V súčasnosti sa už vo firmách len zriedka vyžaduje
pomocný pracovník.

16

1345001

Prorektor

8

17

9332000

Pohonič (kočiš)

2

18

7544003

Likvidátor buriny

4

Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

áno

V praxi je prirodzenou časťou pracovnej náplne
iných zamestnaní a neexistuje ako samostatné
zamestnanie.

19

6114000

Pestovateľ rôznorodých
plodín

3

áno

Nemá opodstatnenie, veľmi široké a neodborné
pomenovanie, zastrešujú ho iné zamestnania.

20

6310000

Farmár v rastlinnej výrobe

4

áno

Zastrešuje ho „Farmár v zmiešanom hospodárstve“.

21

6320000

Farmár v živočíšnej výrobe

4

Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

áno

Zastrešuje ho „Farmár v zmiešanom hospodárstve“.
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P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

22

9129001

Dezinfektor

Úroveň
SKKR
4

23

7544001

Dezinsektor

4

24

7544002

Deratizér

4

25

2111002

Fyzik Aerodynamik

-

26

2111008

Fyzik Mechanik

-

27

2111004

Fyzik Hydrodynamik

-

28

2111001

Fyzik Kryogenik

-

Garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
automobilový priemysel a
strojárstvo
Sektorová rada pre
automobilový priemysel a
strojárstvo
Sektorová rada pre
automobilový priemysel a
strojárstvo
Sektorová rada pre
automobilový priemysel a
strojárstvo

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Zverejnený
v IS NSP/SRI
áno

Dôvod zrušenia

áno

Zlučuje sa do nového NŠZ „Likvidátor chorôb
a škodcov“.

áno

Zlučuje sa do nového NŠZ „Likvidátor chorôb
a škodcov“.

nie

Nenachádzajúce sa v praxi.

nie

Nenachádzajúce sa v praxi.

nie

Nenachádzajúce sa v praxi.

nie

Nenachádzajúce sa v praxi.

Zlučuje sa do nového NŠZ „Likvidátor chorôb
a škodcov“.

Návrhy na nové NŠZ súvisiace so vznikajúcimi zamestnaniami na trhu práce
v jednotlivých sektoroch
Opakom predchádzajúcej aktivity bolo predkladanie návrhov na nové NŠZ, ktoré mala záujem
sektorová rada garantovať vzhľadom na to, že sa na trhu práce v súčasnom alebo blízkom období
vyskytujú často a v doterajších zoznamoch garantovaných NŠZ sa takéto zamestnania doposiaľ
nenachádzali.
Iniciatíva vychádzala z dvoch strán: od členov sektorovej rady a od Realizačného tímu SRI, ktorý je
členom pracovných skupín zodpovedných za aktualizáciu SK ISCO-08 a ich členovia navrhli nové
zamestnania, ktoré sa podľa nich v doterajších zoznamoch garantovaných NŠZ nenachádzali. Návrhy
boli odkonzultované a schvaľované na 4.-tých rokovaniach sektorových rád a tie, ktoré boli
odsúhlasené za vybrané sektorové rady v rámci sledovaného obdobia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Všeobecne je možné konštatovať, že toto bola najčastejšia aktivita, ktorou sa v rámci návrhov zaoberali
členovia viacerých sektorových rád. Spolu išlo o 80 nových NŠZ a odsúhlasilo si ich 16 sektorových rád.
Najväčší počet nových NŠZ na garanciu si v sledovanom období odsúhlasila Sektorová rada pre
informačné technológie a telekomunikácie (+12 NŠZ).
Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že väčšina nových NŠZ nemá ešte priradený kód SK ISCO-08,
pretože takéto zamestnanie sa zároveň objaví v aktualizovanej národnej štatistickej klasifikácii
zamestnaní prvý krát, resp. ešte neboli tajomníkmi tieto kódy k NŠZ priradené.
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Tabuľka č. 28 Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do ich garancie v sledovanom období
P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

1
2
3
4
5
6

8322002
-

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

7
8
9
10
11
12

-

Špecialista cestovných poriadkov
Vodič dodávkového vozidla
Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel
Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
Technológ v oblasti leteckého paliva
Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a
prevádzkovej bezpečnosti
Technik údržby lietadiel
Pilot na diaľku
Pracovník cestnej patroly
Bezpečnostný poradca v doprave
Technik automatizácie budov
Montážnik výplne stavebných otvorov

Odsúhlasené
sektorovou
radou
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno
áno
áno
áno
áno
áno

13

-

Zatepľovač

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

14

-

Špecialista informačného modelovania budov (BIM)

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

15

-

Technik modulárnej výroby

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

16

-

Špecialista na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

17

-

Pracovník likvidácie azbestu

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

18

-

Kontrolór detských ihrísk

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

19

-

Špecialista požiarnej ochrany

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

áno

20
21
22

-

Podológ
Barber
Špecialista
prostredie

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

áno
áno
áno

posudzovania

vplyvov

na

životné
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P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

23

-

Správca sociálnych sietí

24

-

Správca digitálneho obsahu

25

-

Pracovník wellness a spa centra

26

-

Vedúci logistiky

27

-

Špecialista internetového predaja

28

-

Špecialista popredajných služieb

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1439008

Pyrotechnik
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Odpaľovač ohňostrojov
Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
Energetický audítor
Špecialista mikrosystémov
Technik robotiky
Špecialista robotiky
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness

39
40

-

Vodič dopravnej zdravotnej služby
Operátor dispečingu ambulantnej
zdravotnej služby

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
ruch
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

41

-

dopravnej

42
43

-

Animoterapeut
Arteterapeut, Muzikoterapeut
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo

44

-

Technik pre precízne poľnohospodárstvo

a cestovný

Odsúhlasené
sektorovou
radou
áno

a cestovný

áno

a cestovný

áno

a cestovný

áno

a cestovný

áno

a cestovný

áno

a cestovný

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

áno

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno
áno

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno
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P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Odsúhlasené
sektorovou
radou

45

-

Poradca pre poľnohospodárstvo

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno

46

-

Kynológ

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno

47

-

Agromechatronik

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno

48

-

Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno

49

-

Špecialista 3D tlače materiálov

áno

50

-

Technik 3D tlače materiálov

51

-

52

-

Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač
keramických materiálov
Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu

53

-

Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a
porcelánu

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály

54

-

Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a
porcelánu

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály

áno

55

-

Tribotechnik

áno

56

-

Laborant prípravy suroviny

57

-

Dátový analytik

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové
materiály
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

58

-

Dátový expert

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

59

-

Špecialista vývoja systémov (DevOps)

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno
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áno
áno
áno
áno

áno
áno

P. č.

SK ISCO-08

Názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

60

-

Špecialista digitálnej transformácie

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Odsúhlasené
sektorovou
radou
áno

61

-

Špecialista pružných pracovných procesov

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

62

-

Manažér digitálnych služieb

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

63

-

Špecialista vývoja používateľských rozhraní

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

64

-

Dizajnér inteligentných riešení

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

65

-

IT audítor

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

66

-

Etický hacker

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

67

-

Forenzný špecialista v IT

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

68

-

Riadiaci pracovník informačnej a kybernetickej
bezpečnosti
Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
Špecialista finančných inovácií
Digitalizátor
Ilustrátor
Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
Procesný technik
Operátor robotiky
Správca konkurznej podstaty
Riadiaci pracovník (manažér) kvality
Odborný pracovník podnikový ekonóm
Vedúci sekretariátu, kancelárie
Likvidátor chorôb a škodcov

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

áno

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Návrhy na premenovanie garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád
Vybrané garantované NŠZ boli navrhnuté aj na úpravu názvu, aby lepšie korešpondovali so súčasným
stavom na trhu práce. Návrhy na zmeny boli odkonzultované metodikom v Realizačnom tíme SRI, ktorý
skúmal, či zmena názvu je iba kozmetická a nezmení zásadným spôsobom požadované vedomosti
alebo zručnosti vybraného zamestnania. Všetky návrhy boli metodikom schválené a informácie o nich
(za sledované obdobie) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Spolu išlo o 24 premenovaní, pričom väčšina z NŠZ bola už v minulom období zverejnená v IS NSP/SRI
a tieto zmeny sa teda objavia aj v Registri zamestnaní. Najviac sa tejto problematike venovala a úpravy
názvov garantovaných NŠZ si schválila Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, ktorá realizovala 8
premenovaní.
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Tabuľka č. 29 Sumarizácia evidencie premenovania garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady v sledovanom období
P. č.

Pôvodný názov NŠZ

Nový zmenený názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Pôvodný NŠZ
bol zverejnený

1

Operátor impregnácie reziva

Operátor impregnácie dreva

nie

2

Riadiaci pracovník (manažér) pri
spracovaní dreva
Riadiaci pracovník (manažér) vo
výrobe výrobkov z dreva
REACH manažér
Špecialista farmakovigilancie
Technik letiskových elektronických
systémov
Operátor zariadenia v práčovni a
čistiarni
Pracovný potápač

Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní
dreva
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a
stavieb z dreva
Manažér chemickej legislatívy
Špecialista registrácie liekov
Technik letiskových elektronických a elektrických
systémov
Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských
zariadení
Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany

13

Psovod väzenskej služby

14

Koordinátor verejnoprospešných
služieb
Elektromontér elektroenergetického
zabezpečenia
Stavebný a prevádzkový elektrikár
Ručný práč

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Sektorová rada pre verejné služby a
správu
Sektorová rada pre verejné služby a
správu
Sektorová rada pre energetiku, plyn a
elektrinu
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

áno

12

Mechanik klimatizačných a
chladiarenských zariadení
Pracovník fyzickej ochrany pultu
centralizovanej ochrany (člen
zásahovej skupiny)
Pracovník fyzickej ochrany strediska
registrácie poplachov (operátor)
Ladič hudobných nástrojov

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

3
4
5
6
7
8
9
10

11

15
16
17

Potápač na výkon prác

Operátor pultu centrálnej ochrany
Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov
(hudobných nástrojov)
Psovod
Koordinátor aktivačných prác
Elektromontér elektroenergetických zariadení a
systémov
Montér elektrických inštalácií
Ručný práč, detašér

413

nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno

áno
áno
nie
áno
áno
áno

P. č.

Pôvodný názov NŠZ

Nový zmenený názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

Pôvodný NŠZ
bol zverejnený

18

Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych
služieb

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

áno

19

Riadiaci pracovník (manažér) v
oblasti strážnych a detektívnych
služieb a vlastnej ochrany
Hygienik lekár

Lekár hygienik/ lekár vo verejnom zdravotníctve

nie

20

Koordinátor aktivačných prác

21

Záhradník a pestovateľ kvetov,
florista

Koordinátor verejnoprospešných služieb a aktivačných
prác
Záhradník a pestovateľ okrasných rastlín a drevín

22

Špecialista v rastlinnej výrobe

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm

23

Špecialista v živočíšnej výrobe

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

24

Technik pre údržbu lesnej techniky

Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor

Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Sektorová rada pre verejné služby a
správu
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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nie
áno

áno

áno

áno

Návrhy na zlúčenie viacerých garantovaných NŠZ do jedného garantovaného NŠZ
v rámci jednotlivých sektorových rád
V niektorých prípadoch navrhli členovia sektorových rád, aby sa viaceré garantované NŠZ zlúčili do
jedného nakoľko jednotlivé činnosti vykonávané v týchto zamestnaniach v súčasnosti vykonáva už iba
jedno zamestnanie spolu naraz.
Z nasledujúcej sumárnej tabuľky je vidno, že väčšina odsúhlasených zlúčení viacerých garantovaných
NŠZ pozostávala zo zlúčenia dvoch/troch pôvodných NŠZ a zároveň ponechania názvu jedného
z nich. V prípade, ak boli tieto NŠZ predtým zverejnené, tak autor bude vykonávať revíziu z pôvodného
NŠZ, ktoré bude aktualizovať a zároveň si vie pozrieť druhý pôvodný NŠZ, ktorý už bude zrušený, aby
vedel porovnať a doplniť činnosti z neho do aktualizovaného revidovaného NŠZ.
Ak zlúčením vznikol garantovaný NŠZ s novým názvom, bude autorom nanovo vytváraný, pričom sa
môže inšpirovať predchádzajúcimi pôvodnými NŠZ, ktoré boli jeho základom.
Z tabuľky vyplýva, že z pôvodných 21 NŠZ vzniklo 9 NŠZ, z ktorých väčšina si ponechala pôvodný názov
(jeden z názvov zlúčených NŠZ). Tejto problematike sa venovala najmä Sektorová rada pre remeslá
a osobné služby.
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Tabuľka č. 30 Sumarizácia evidencie zlúčenia viacerých garantovaných NŠZ do jedného garantovaného NŠZ za všetky sektorové rady v sledovanom
období
P. č.
1

SK ISCO-08
7113000

Pôvodné názvy NŠZ
Kamenár

2
3
4

7316003
5163002
1439006

5

1349002

Rytec kameňa
Organizátor pohrebov
Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných
službách
Vedúci detektív

6

1349002

7

2431003

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych
a detektívnych služieb a vlastnej ochrany
Špecialista v oblasti marketingovej komunikácie

8

2431001

Marketingový špecialista

9

1222001

10

1221002

11

8212001

12

8212003

13
14

8212002
9121001

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti
marketingovej komunikácie
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti
marketingu
Montážny pracovník (operátor) elektrických
zariadení
Montážny pracovník (operátor) káblových
zväzkov
Operátor elektronických zariadení
Ručný práč

15
16

9121002
1349002

17

7544001

Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych
a detektívnych služieb a vlastnej ochrany
Dezinsektor

18

9129001

Dezinfektor (likvidátor chorôb)

19

7544002

Deratizér (likvidátor škodcov)

Nový názov NŠZ
Kamenár

Garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

Organizátor pohrebov

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a
detektívnych služieb a vlastnej ochrany

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

Marketingový špecialista

Sektorová rada pre obchod,
marketing, gastronómiu a cestovný
ruch

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti
marketingu

Sektorová rada pre obchod,
marketing, gastronómiu a cestovný
ruch

Mechanik - elektronik

Sektorová rada pre elektrotechniku

Ručný práč, detašér

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

Likvidátor chorôb a škodcov

Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
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P. č.

SK ISCO-08

Pôvodné názvy NŠZ

Nový názov NŠZ

Garantujúca sektorová rada

20

8219006

Montážny pracovník výroby autosedačiek

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej
výrobe

Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo

21

9329013

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej
výrobe

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Návrhy na rozdelenie jedného garantovaného NŠZ do viacerých nových
garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád
V sledovanom období nebol navrhnutý a zároveň odsúhlasený žiaden NŠZ na rozdelenie do viacerých
nových garantovaných NŠZ. Predpokladá sa ale, že v nasledujúcom období môže dôjsť aj k takejto
možnosti.

Sumarizácia počtov garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád
Konkrétne informácie o aktuálnych počtoch garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady sú uvedené
v tabuľke v Aktivite č. 1 (názov: „Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé
sektorové rady“). Na zmenách v počtoch garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady sa podieľali
tieto aktivity:
a. presuny garantovaných NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami,
b. nezáujem garantovať vybrané NŠZ ani jednou sektorovou radou a teda presun pod garanciu
Aliancie a zrušenie garantovaného NŠZ vybranej sektorovej rady,
c. návrhy nových NŠZ, ktoré bude sektorová rada garantovať v nasledujúcom období,
d. zrušenie vybraných doteraz garantovaných NŠZ, ktoré sektorová rada vzhľadom na
neaktuálnosť už nebude v podmienkach národného hospodárstva garantovať a
e. zlúčenie viacerých garantovaných NŠZ v rámci jednej sektorovej rady do nového NŠZ vzhľadom
na zlúčenie činností, ktoré sa v predchádzajúcich NŠZ vykonávali do jedného zamestnania.
Najvyšší nárast garantovaných NŠZ nastal v Sektorovej rade pre informačné technológie a
telekomunikácie (+12 NŠZ) a najväčší pokles garantovaných NŠZ bol zaevidovaný v Sektorovej rade
pre vzdelávanie, výchovu a šport (-5 NŠZ). Za všetky sektorové rady spolu, oproti minulému obdobiu
vzrástol počet garantovaných NŠZ o rekordných 43 NŠZ.
V nasledujúcom grafe je zosumarizované rozdelenie počtu všetkých garantovaných NŠZ (1963) k 10.
júnu 2020 medzi jednotlivé sektorové rady, pričom sa pri nich zároveň uvádza % pomer, ktorý bol
vypočítaný zo všetkých garantovaných NŠZ.
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Graf č. 156

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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3.4

Tvorba a revízia garantovaných NŠZ

Pred samotnou tvorbou a revíziou garantovaných NŠZ bolo potrebné pristúpiť k viacerým analýzam,
ktoré zhodnotili stav garantovaných NŠZ, a to v súvislosti s:
1. aktuálnosťou právnych predpisov, ktoré regulujú vybrané zamestnania, vrátane certifikátov
a zákonnej praxe a
2. identifikáciou prierezových NŠZ, ktoré môžu byť vykonávané aj ako živnosť.
V nasledujúcich dvoch kapitolách sú tieto aktivity popísané bližšie.

Analýza a revízia platných právnych predpisov regulujúcich výkon zamestnaní v SR
V Slovenskej republike sa za regulované povolanie42 považuje také povolanie, odborná činnosť alebo
skupina odborných činností, na výkon ktorých sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov
ustanovených osobitnými predpismi, okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je
stupeň vzdelania. Za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné
tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie.
Na webovej stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená Databáza regulovaných povolaní v Slovenskej republike,
v ktorej sú uvedené jednotlivé regulované povolania podľa nasledovných skupín:
▪

Remeselné a viazané živnosti

▪

Ekonomické povolania

▪

Povolania v oblasti dopravy

▪

Povolania v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR

▪

Povolania v oblasti sociálnej starostlivosti

▪

Povolania športových odborníkov

▪

Pedagogické povolania43

▪

Zdravotnícke povolania

▪

Ostatné.

42 MŠVVaŠ SR. Regulované povolania v

EÚ [online].[cit. 2020-06-08]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/15787sk/regulovane-povolania-v-eu/
43 MŠVVaŠ SR v čase spracovávania informácií upozorňovalo na prebiehajúcu aktualizáciu zoznamu pedagogických
regulovaných povolaní
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Povolania v zozname sa v rámci jednotlivých oblastí členia na podoblasti. Ako príklad možno uviesť
podoblasti v rámci povolaní v oblasti dopravy, a to:
▪

Letecká doprava

▪

Lodná doprava

▪

Železničná doprava
- Operátor lanovej dráhy
- Rušňovodič kategórie A (súhrnná kategória A1, A2, A3, A4, A5)
- Rušňovodič kategórie B (súhrnná kategória B1, B2)
- Vodič dráhového vozidla špeciálnej dráhy
- Vodič hnacieho železničného vozidla

U každého regulovaného povolania sa uvádzajú informácie o právnom predpise SR, prípadne aj o
európskom právnom akte regulujúcom toto povolanie (v prípade, že sa naň vzťahuje) a ďalšie
informácie, vrátane kontaktných údajov príslušných orgánov.
Rušňovodič kategórie B (súhrnná kategória B1, B2)

Právny predpis regulujúci výkon povolania

Kvalifikačná podmienka
Orgán uznávajúci doklad o vzdelaní
Orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu
Preskúmanie kvalifikácie pred prvým poskytnutím služby
(čl. 7 ods. 4)[1]
Európsky profesijný preukaz

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na
dráhach
Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2007/59/ES z 23. októbra
2007 o certifikácii rušňovodičov
rušňov a vlakov v železničnom
systéme v Spoločenstve
preukaz rušňovodiča
Dopravný úrad
nie
nie

Zdroj: MŠVVaŠ SR

K postupu pri vybavovaní žiadosti o rozhodnutie vo veci, ako aj o uznávaní dokladov o vzdelaní
a o uznaní odbornej kvalifikácie sú uvedené na stránke MŠVVaŠ SR aj detailné informácie44.

44

MŠVVaŠ SR. Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia. Železničná doprava - Rušňovodič
kategórie B (súhrnná kategória B1, B2) [online].[cit. 2020-06-08]. Dostupné na
internete:
https://www.minedu.sk/rusnovodic-kategorie-b-suhrnna-kategoria-b1-b2/
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V príklade uvedený orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu Dopravný úrad (TRANSPORT AUTHORITY),
ako príslušný orgán uznávajúci odbornú kvalifikáciu, na svojej webovej stránke uvádza všeobecne
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky pre oblasť dráh a dopravy na dráhach. Medzi právnymi
predpismi je aj zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktorý v
ustanovení § 25 Rušňovodič uvádza povinnosť rušňovodiča mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
vedenie rušňov, byť držiteľom preukazu rušňovodiča podľa § 26 zákona a najmenej jedného platného
harmonizovaného doplnkového osvedčenia podľa § 28 zákona (doklad o železničnej infraštruktúre, na
ktorej je jeho držiteľ oprávnený viesť vlak a železničné vozidlá).
S horeuvedenými informáciami o právnom dokumente EÚ z oblasti uznávania odborných kvalifikácií
(v horeuvedenom prípade je to Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra
2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve) priamo súvisí
problematika regulovaných povolaní v EÚ, fungujúca na princípoch voľného pohybu osôb a voľného
poskytovania služieb.
Vrcholné európske inštitúcie prijali rad dôležitých dokumentov v tejto oblasti, medzi ktoré patria napr.:
▪

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o
administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o
zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v
platnom znení;

▪

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015 o postupe vydávania
európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (Ú. v. EÚ L 159, 25. 6. 2015);

▪

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.9.2005 o uznávaní odborných
kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255. 30.9.2005);

▪

Smernica EP a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES
o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (Nariadenie o IMI)(Ú. v. EÚ L 354.
28.12.2013) (ďalej len Smernica EP a Rady 2013/55/EÚ/).

Do obsahového rámca Smernice EP a Rady 2013/55/EÚ patrí aj problematika Európskeho profesijného
preukazu, ako prostriedku na zjednodušenie procesu uznávania odbornej spôsobilosti. Má dopĺňať
registračné požiadavky v súvislosti so získavaním konkrétneho povolania a odstraňovať duplicitu
administratívnej záťaže prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI).
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V slovenskom právnom poriadku má v oblasti uznávania odborných kvalifikácií výsostné postavenie
Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov45 (novelizácia zákonom č. 276/2017 Z. z. a zák. č. 359/2019 Z. z., ktoré
obsahujú doplnky a úpravy citovaného zákona).
Citovaný zákon upravuje napr. uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, ako aj
pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných
kvalifikácií. Zákon ustanovuje pojmy na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných
kvalifikácií a to, čo sa rozumie uznaním dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou,
odbornou kvalifikáciou na výkon regulovaného povolania, dokladom o odbornej kvalifikácii,
osvedčením o odbornej spôsobilosti, regulovaným povolaním, regulovaným vzdelávaním, európskym
profesijným preukazom a i.
Uznanou vzdelávacou inštitúciou sa na účely zákona rozumie uznaná vysoká škola alebo uznaná
stredná škola.
V súvislosti s reguláciou povolaní v rámci EÚ je osvedčením o odbornej spôsobilosti doklad vydaný
podľa právnych predpisov členského štátu, osvedčujúci, že jeho držiteľ získal odbornú kvalifikáciu,
ktorá nie je potvrdená dokladom o vzdelaní a je potvrdená dokladom o ďalšom vzdelávaní alebo
dokladom o vykonávaní príslušného regulovaného povolania v členskom štáte za ustanovených
podmienok.
V riešenej problematike má významné miesto ustanovenie príslušného orgánu SR, ktorý vydáva
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie alebo odborný
doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti.
Uvedená oblasť je riešená v deviatej časti zákona č. 422/2015 Z. z. Sú tam vymedzené kompetencie
príslušných orgánov s dominantným postavením MŠVVaŠ SR, ktoré rozhoduje o uznaní dokladov
o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v SR, ak osobitný predpis neustanovuje inak, je
národným koordinátorom na uznávanie odbornej kvalifikácie, má pôsobnosť asistenčného centra
a plní v oblasti regulovaných povolaní rad ďalších úloh.

45

ZÁKONY PRE ĽUDÍ. Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
[online].
2019
[cit.
2020-06-08].
Dostupné
na
internete:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-422
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MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejňuje napr. zoznam všetkých regulovaných povolaní v SR
s kontaktnými údajmi príslušného orgánu na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon príslušného
regulovaného povolania (tak, ako je to uvedené aj hore na príklade Rušňovodiča kategórie B (súhrnná
kategória B1, B2), zoznam regulovaných povolaní, pre ktoré je možné vydať európsky profesijný
preukaz a i.
Príslušný orgán podľa citovaného zákona rozhoduje napr. o uznaní dokladov o vzdelaní na účely
výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike vo svojej pôsobnosti, o uznaní odbornej
kvalifikácie vo svojej pôsobnosti, vydáva potvrdenie, že žiadateľ je spôsobilý vykonávať príslušné
regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore.
MŠVVaŠ SR ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom aj zoznam uznaných profesijných
organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly,
zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania a podrobnosti o doplňujúcich skúškach.
Jednou z podstatných informácií, ktoré sa úzko dotýkajú obsahu tvorby a revízie NŠZ sú právne
predpisy, ktoré regulujú výkon zamestnania/povolania, vyžadované certifikáty a ďalšie písomné
osvedčenia, ktoré sú potrebné na výkon zamestnania/povolania, rovnako aj odborná prax určená
právnym predpisom. Tieto údaje sú priamo závislé od aktualizácie a vzniku právnych predpisov, ktoré
upravujú výkon zamestnania/povolania v národnom hospodárstve SR. S cieľom zabezpečiť aktualizáciu
NŠZ bolo potrebné zistiť, ktoré z nich (zverejnené na stránke www.sustavapovolani.sk) majú uvedený
v popise neaktuálny právny predpis. Tieto je nutné prednostne zaradiť do harmonogramu prác na
revízii (aktualizácii) NŠZ v jednotlivých sektorových radách.
Za týmto účelom členovia Realizačného tímu SRI zo systému NSP/SRI vytvorili pre tajomníkov 24-och
sektorových rád podklady k uvádzaným právnym predpisom. Súbor sa skladal z viacerých záložiek
a úlohou tajomníka bolo zhodnotiť nasledujúce oblasti a ich rozdelenie:
1. regulácie a príslušné právne normy,
2. prax a príslušné právne normy a
3. certifikáty a príslušné právne normy.
Tajomník každej sektorovej rady v časti „Regulácie rozdelenie“ dostal k dispozícii zoznam
garantovaných NŠZ (stav k PS 5) rozdelený na regulované a neregulované zamestnania, spolu
s informáciou o počte priradených právnych predpisov k danému NŠZ a uvedenou poznámkou od
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autora NŠZ, ak bola zadaná pre regulované zamestnanie. V časti „Regulácie zákony“ bol uvedený
zoznam NŠZ s informáciou o danom právnom predpise (popis z databázy číselníka používaného v IS
NSP, spolu s poznámkou od experta - ak bola zadaná).
V záložke „Prax rozdelenie“ bol uvedený zoznam NŠZ, rozdelený na tie NŠZ, ktoré mali prax
odporúčanú a právnym predpisom vyžadovanú. Pri týchto NŠZ sa uvádzalo:
▪

dĺžka praxe,

▪

počet právnych predpisov,

▪

poznámka od autora NŠZ.

V časti „Prax zákony“ bol tajomníkom poskytnutý zoznam NŠZ s informáciou o danom právnom
predpise, a to ako:
▪

názov,

▪

poznámka od autora NŠZ.

Pre oblasť „Certifikáty rozdelenie“ bol uvedený zoznam NŠZ, ktorý bol rozdelený na tie NŠZ, ktoré mali
uvedený certifikát vyplývajúci z regulácie právnym predpisom a tie s odporúčanými certifikátmi.. Ako
poslednú oblasť, súbor „Certifikáty zákony“ poskytol informácie o certifikátoch v rámci jednotlivých
NŠZ, a to:
▪

či je daný certifikát vyžadovaný právnym predpisom alebo odporúčaný,

▪

názov,

▪

poznámka autora NŠZ,

▪

špecifikácia certifikátu.

Z realizovanej analýzy právnych predpisov uvedených vo zverejnených NŠZ na stránke
www.sustavapovolani.sk vyplynulo:
1. v prípade neaktuálneho46 právneho predpisu bude potrebné prednostne zaradiť NŠZ do
harmonogramu revízie NŠZ za sektorovú radu, aby sa zabezpečila skorá aktualizácia pre
verejnosť a

46

legislatívne normy boli od obdobia roku 2015 novelizované alebo schválené nové
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2. v prípade aktivít návrhov spájania alebo vyraďovania NŠZ členmi sektorovej rady bude
potrebné na túto skutočnosť upozorniť autorov NŠZ.
Analýzou, aktualizáciou a úpravou súborov sa tajomníci zaoberali podrobnejšie v rámci dlhšieho
časového úseku. V niektorých sektorových radách garantované NŠZ neobsahovali žiadne požiadavky
na zákonnú reguláciu, či regulovanú prax alebo certifikát požadovaný v rámci regulácie výkonu
zamestnania/povolania. Preto v nasledujúcom grafe nie je v rámci niektorých sektorových rád
zaznamenaný žiaden počet zmien. Kontrola sa samozrejme týkala aj takých certifikátov, osvedčení
a pod., ktoré zadávali zamestnávatelia ako nimi odporúčané na výkon vybraných zamestnaní. Ak
nastala nejaká zmena v právnom predpise po roku 2015 (ukončenie tretej etapy NSP), tajomník ju
vyznačil. Rovnako postupoval aj v prípade ak zistil, že k určitému zamestnaniu prináleží vybraný právny
predpis.
Predpokladá sa, že v rámci revízie a tvorby garantovaných NŠZ dôjde k ďalším zmenám, a to z dôvodu
nových garantovaných zamestnaní, pretože niektoré z nich budú regulované, alebo budú na výkon
svojho zamestnania potrebovať certifikát, či osvedčenie. Nasledujúca tabuľka zobrazuje početnosť
zmien vykonaných v rámci analýzy právnych predpisov v jednotlivých sektorových radách u vybraných
NŠZ garantovaných do súčasného obdobia. V analýze sa sledovalo koľko zmien (zrušenie platnosti
právneho predpisu, jeho novelizácie, resp. vzniku nového predpisu) bolo za všetky právne predpisy,
certifikáty, alebo legislatívne stanovenie praxi u jednotlivých sektorových rád realizované.
Tabuľka č. 31 Aktualizácia právnych predpisov – identifikácia počtu pôvodných právnych
predpisov a počtu aktualizovaných právnych predpisov za jednotlivé sektorové rady
Sektorová
rada - p.
č.
Počet pôvodných právnych predpisov Počet aktualizovaných predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Regulácie Certifikáty Prax
8
24
8
19
4
9
1
3
4
12
0
2
0
4
1
9
1
7
5
13
4
9
10
33

Regulácie
3
5
1
0
2
0
7
0
0
5
3
4
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Certifikáty
0
1
3
0
2
0
0
0
0
2
0
2

Prax
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
1

Sektorová
rada - p.
č.
Počet pôvodných právnych predpisov Počet aktualizovaných predpisov
Regulácie Certifikáty Prax
Regulácie
Certifikáty
Prax
13
4
10
0
0
0
14
10
16
5
10
0
15
6
5
3
3
0
16
8
29
4
7
19
17
2
0
0
3
0
18
5
0
0
4
0
19
4
6
4
0
0
20
1
1
2
4
3
21
25
49
12
25
1
22
6
14
5
7
0
23
15
0
0
15
0
24
13
6
5
0
0

0
4
1
3
0
0
0
2
3
5
0
0

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

Z predchádzajúcej tabuľky je vidno, že väčšina zmien bola zaznamenaná tajomníkmi v časti regulácia
zamestnania – čiže v stanovení požiadavky na kvalifikačnú úroveň. V niektorých prípadoch platilo, že
ak bola stanovená hlavná regulácia na zamestnanie, táto sa následne viazala buď na absolvovanie
určitého obdobia praxe alebo získanie požadovaného certifikátu, či osvedčenia. Nie vo všetkých
prípadoch to bolo pravidlom a teda z grafu je vidno, že v niektorých prípadoch prišlo iba k zmene
regulácie v zamestnaní, ale nedotkla sa požiadavky na zákonom stanovenú prax, či certifikát.
V nasledujúcom období sa budú autori v rámci tvorby alebo revízie zaoberať aj touto oblasťou a bude
potrebné, aby v prípade potreby správne zadali platný právny predpis, ktorý reguluje výkon
konkrétneho NŠZ v podmienkach národného hospodárstva SR. Tieto NŠZ budú sledované aj naďalej
(počas priebehu projektu SRI) a priebežne bude v stanovených časových obdobiach sledovaná
a vyhodnocovaná potreba aktualizácie regulovaných zamestnaní.
Realizačný tím SRI navrhuje, aby to bolo zabezpečované najmä v spolupráci s autormi, ktorí budú
garantovať vybrané regulované zamestnania (čiže ich v stanovenom období budú tvoriť či revidovať),
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tieto NŠZ budú priebežne sledovať v súvislosti so zmenou platnej legislatívy a v prípade jej zmeny túto
informáciu prepošlú tajomníkovi. Bližšie to popisuje nasledujúca schéma.
Schéma č. 4

Proces sledovania zmien v legislatívnych predpisoch v rámci vybraných NŠZ

revízia/tvorba
garantovaného NŠZ autorom
s uvedením aktuálnych
právnych predpisov

schválenie garantovaného
NŠZ sektorovou radou

schválenie garantovaného
NŠZ Alianciou

zverejnenie garantovaného
NŠZ v Registri zamestnaní

evidencia zoznamu
regulovaných zamestnaní
tajomníkmi za každú
sektorovú radu

v pravidelných časových
úsekoch tajomník kontaktuje
autora NŠZ, ak v ňom bol
použitý legislatívny predpis v
niektorej z oblastí:
regulácia/certifikáty/prax

autor NŠZ zhodnotí platnosť
legislatívnych predpisov

v prípade zmeny legislatívy
zašle informáciu o
aktualizovaných
legislatívnych predpisoch
týkajúcich sa konkrétneho
NŠZ tajomníkovi

tajomník v systéme
aktualizuje databázu
legislatívnych predpisov

tajomník vo zverejnenom
NŠZ aktualizuje vybrané
legislatívne predpisy

vytvorí sa sumarizácia
aktualizovaných
legislatívnych predpisov za
všetky sektorové rady k
stanovenému obdobiu pre
informáciu RV SRI

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Analýza remeselných živností a nim prislúchajúcich NŠZ
Začiatkom roka 2020 bola v rámci NP SRI predstavená aktivita revízie zoznamu garantovaných NŠZ
a ich previazanosť na SK ISCO-0847. V súvislosti s touto agendou boli oslovovaní členovia všetkých
sektorových rád. Bol im predstavený zámer a priebeh revízie, časový harmonogram, rovnako ako aj
jednotlivé aktivity participujúcich organizácií. Prvotné informácie boli distribuované tajomníkmi

47

od januára 2021 sa predpokladá účinnosť novej vyhlášky, ktorou sa bude upravovať rozsah a znenie klasifikácie SK ISCO-08
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sektorových rád prostredníctvom mailovej výzvy a ďalšie potrebné informácie boli predstavené na
rokovaniach sektorových rád. Členovia mohli navrhovať:
1. zmeny názvov jednotlivých NŠZ, ktoré spadajú do garancie sektorových rád,
2. doplnenie nových NŠZ,
3. zrušenie neaktuálnych NŠZ,
4. presun do iných sektorových rád,
5. zlúčenie NŠZ, či
6. rozdelenie NŠZ na viacero štandardov.
Dňa 14. februára 2020, na treťom rokovaní Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, bol
predstavený zámer prítomným členom sektorovej rady, ktorí boli vyzvaní na predkladanie návrhov.
Ešte pred rokovaním predmetnej sektorovej rady bolo zaslaných takmer 40 návrhov na zmeny
v klasifikácii SK ISCO-08. Členovia sektorovej rady boli informovaní a metodicky usmernení. Keďže
medzi viacerými členmi sektorovej rady prevládal názor presunúť remeselné živnosti (a teda aj NŠZ,
ktoré sú akokoľvek previazané so živnosťou, resp. ktoré sú definované Živnostenským zákonom) z iných
sektorových rád práve pod garanciu Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, bolo potrebné
pristúpiť k novej aktivite a riešeniu.
Hlavným argumentom členov nebol len fakt, že sa zamestnania uvádzajú v Živnostenskom zákone, ale
aj názor, že tieto zamestnania sú na trhu práce vykonávané prevažne v rámci remeselných živností
a nie v zamestnaneckom (pracovno-právnom) pomere, a teda by mali patriť do Sektorovej rady pre
remeslá a osobné služby. Takto identifikované NŠZ v rámci remeselných živností bolo možné nájsť
v nasledujúcich desiatich sektorových radách:
▪

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

▪

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,

▪

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo,

▪

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu,

▪

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,

▪

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby,

▪

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo,

▪

Sektorová rada pre elektrotechniku a
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▪

Sektorová rada pre potravinárstvo.

Na treťom rokovaní Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bol navrhnutý a schválený postup,
ktorý spočíval v analýze a identifikovaní tých NŠZ, ktoré prislúchajú k remeselným živnostiam.
Zároveň bolo navrhnuté iniciovať medzisektorové rokovania so všetkými dotknutými sektorovými
radami.
Tajomníci predmetných sektorových rád pripravili podklady na analýzu v koordinácii s tajomníkom
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Zapojili sa do identifikácie NŠZ, pričom zoznam následne
poslúžil na analýzu celkovej situácie. Spolu bolo v rámci desiatich sektorových rád identifikovaných 60
NŠZ, ktoré súvisia s remeselnými živnosťami. Najväčší počet NŠZ bol v Sektorovej rade pre
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (spolu 18 NŠZ, čo tvorilo 30 % zo všetkých identifikovaných NŠZ).
Druhý najväčší počet NŠZ bol v Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo (spolu 14, čo
predstavovalo 23 % zo všetkých identifikovaných NŠZ). Tajomník Sektorovej rady pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo identifikoval jeden NŠZ zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby,
konkrétne NŠZ Kamenár (SK ISCO-08 s označením 7113000).
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Graf č. 157

Percentuálny podiel NŠZ v rámci remeselných živností v jednotlivých sektorových
radách

Zdroj: TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie, máj 2020

Zo všetkých 60-tich identifikovaných NŠZ bolo 52 NŠZ v stave „Zverejnený“. To predstavuje 87 % zo
všetkých identifikovaných NŠZ. Ďalších 8 NŠZ bolo v stave „Rozpracovaný“ (teda 13 %). Z celkového
počtu rozpracovaných NŠZ sa štyri nachádzali v Sektorovej rade pre potravinárstvo a ďalšie štyri NŠZ
boli v Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Ostatné sektorové rady disponovali
medzi NŠZ len zverejnenými (spracovanými) NŠZ.
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Graf č. 158

Počet identifikovaných NŠZ v rámci remeselných živností podľa stavov ich
rozpracovanosti v IS NSP/SRI

8

NŠZ zverejnený
NŠZ rozpracovaný

52

Zdroj: TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie, máj 2020

Tabuľka č. 32 Zoznam identifikovaných NŠZ v rámci remeselných živností a sektorových rád, ktoré
ich garantujú
P. č.
Názov NŠZ
Sektorová rada pre:
1.
Galvanizér
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
2.
Umelecký kováč
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
3.
Umelecký kovolejár a kovotepec
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
4.
Operátor zvárania
Automobilový priemysel a strojárstvo
5.
Rezač kovov
Automobilový priemysel a strojárstvo
6.
Zvárač plastov
Automobilový priemysel a strojárstvo
7.
Zvárač kovov
Automobilový priemysel a strojárstvo
8.
Zváračský špecialista
Automobilový priemysel a strojárstvo
9.
Strojný zámočník
Automobilový priemysel a strojárstvo
10.
Priemyselný dizajnér produktov
Automobilový priemysel a strojárstvo
11.
Autolakovník
Automobilový priemysel a strojárstvo
12.
Autokarosár
Automobilový priemysel a strojárstvo
13.
Autoelektrikár
Automobilový priemysel a strojárstvo
14.
Automechanik osobných motorových
Automobilový priemysel a strojárstvo
vozidiel
15.
Autotronik - diagnostický špecialista
Automobilový priemysel a strojárstvo
16.
Mechanik pneuservisu
Automobilový priemysel a strojárstvo
17.
Lakovač, natierač kovových
Automobilový priemysel a strojárstvo
konštrukcií, zariadení, dopravných
prostriedkov
18.
Ortopedický technik
Zdravotníctvo, sociálne služby
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P. č.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Názov NŠZ
Optometrista
Kamenár
Mozaikár
Lahôdkar
Mäsiar, údenár
Spracovateľ rýb
Sladovník a pivovarník
Spracovateľ mlieka a výrobca
mliečnych výrobkov
Cukrár
Výrobca čokolády a čokoládových
cukroviniek
Výrobca nečokoládových cukroviniek
Pekár
Stolár, výrobca nábytku
Stolár, výrobca drevených konštrukcií
Strechár
Dláždič
Murár
Betonár
Tesár
Omietkar
Štukatér, kašírnik
Izolatér
Inštalatér
Obkladač
Podlahár
Stavebný zámočník
Staviteľ komínov
Studniar
Maliar
Tapetár
Montér suchých stavieb
Pomocný pracovník na stavbe budov
Elektromechanik (okrem banského)
Mechanik, opravár elektronických
zariadení
Mechanik, opravár elektrotechnických
zariadení
Elektroinžinier projektant
Revízny technik elektrických zariadení
Revízny technik plynárenských
zariadení
Revízny technik tlakových zariadení
Revízny technik zdvíhacích zariadení

Sektorová rada pre:
Zdravotníctvo, sociálne služby
Ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kultúru a vydavateľstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Potravinárstvo
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Elektrotechniku
Elektrotechniku
Elektrotechniku
Elektrotechniku
Energetiku, plyn a elektrinu
Energetiku, plyn a elektrinu
Energetiku, plyn a elektrinu
Energetiku, plyn a elektrinu
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P. č.
59.
60.

Názov NŠZ
Montér potrubár v plynárenstve
Kuchár

Sektorová rada pre:
Energetiku, plyn a elektrinu
Obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Zdroj: TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie, máj 2020

Zverejnené NŠZ boli z pohľadu kvalifikačnej (vzdelanostnej) úrovne SKKR v prevažnej miere zastúpené
na úrovni SKKR 3 (stredné odborné vzdelanie) - 65 %. Druhá najpočetnejšia úroveň medzi
identifikovanými NŠZ bola úroveň SKKR 4 (úplné stredné odborné vzdelanie), ktorá predstavovala 29
%. Ostatné úrovne SKKR 2, SKKR 5, SKKR 6 boli zastúpené v 2 %.
Graf č. 159

Kvalifikačná (vzdelanostná) úroveň SKKR identifikovaných NŠZ v rámci remeselných
živností

1 1 1

15
SKKR 2
SKKR 3
SKKR 4
SKKR 5
SKKR 6

34

Zdroj: TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie, máj 2020

V nasledujúcom období budú tieto NŠZ (ktoré môžu byť vykonávané aj ako remeselné živnosti)
postupne prerokovávané medzi dotknutými sektorovými radami s cieľom spolupráce a participácie na
ich tvorbe, či revízii podľa dohodnutého harmonogramu a odsúhlasenej participácie.
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Podmienky tvorby/revízie garantovaných NŠZ pre autorov a členov pracovných
skupín
V súvislosti s tvorbou a revíziou NŠZ boli autorom a členom pracovných skupín na školeniach
poskytnuté nasledujúce informácie:
1. Ku každému NŠZ má byť v ideálnom prípade priradený jeden autor, v odôvodnených
prípadov dvaja alebo viacerí.
2. Právom autora je možnosť vytvoriť si na účel tvorby alebo revízie vybraného NŠZ pracovnú
skupinu, ktorá pozostáva z jednej, maximálne dvoch osôb.
3. Na tvorbu jedného NŠZ je v súčasnosti stanovená doba 10 hod. spolu pre všetkých expertov
v pracovnej skupine, ktorí ho vytvárajú (vrátane času, ktorý autor strávi na zapracovaní
pripomienok od členov pracovnej skupiny, resp. sektorovej rady).
4. Na revíziu jedného NŠZ, vzhľadom na nižšiu časovú náročnosť, je v súčasnosti stanovená
doba 5 hod. spolu pre všetkých expertov v pracovnej skupine, ktorí ho revidujú (vrátane času,
ktorý autor venuje zapracovaniu pripomienok od členov pracovnej skupiny, resp. sektorovej
rady).
5. Procesu tvorby alebo revízie garantovaných NŠZ sa môžu zúčastniť iba vyškolení experti.
6. Realizácia tvorby alebo revízie v IS NSP/SRI je autorom a členom pracovných skupín
umožnená v mesiaci, kedy má byť vybraný NŠZ vytváraný alebo revidovaný.
7. Tajomník podľa odsúhlaseného harmonogramu sektorovou radou sprístupní možnosť upraviť
NŠZ a informuje o tom autora.
8. NŠZ by mal byť do jedného mesiaca od začiatku prác na ňom sfinalizovaný do podoby tak,
aby po schválení sektorovou radou ho mohla schváliť Aliancia a následne mohol byť
Realizačným tímom SRI zverejnený v Registri zamestnaní v IS NSP/SRI.
9. Predtým, ako bude NŠZ posunutý na schválenie sektorovou radou prejde ešte internou
metodickou kontrolou metodikov SRI (v súvislosti s naplnením NŠZ, formulačnou
správnosťou a pod.). V prípade potreby prejde posúdením členov Tímu finálnych
posudzovateľov (oponentov) NŠZ48. Vyjadrenia týchto odborníkov budú pre autora doplnené
v pripomienkach ku NŠZ.

48

tento tím sa ešte v súčasnom období formuje
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Na nasledujúcom obrázku je uvedený príklad procesu tvorby/revízie NŠZ, ktorý by mal podľa
harmonogramu do obdobia schválenia sektorovou radou trvať mesiac.
Obrázok č. 27

Príklad procesu tvorby/revízie NŠZ z časového hľadiska

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento príklad bol odprezentovaný aj na školeniach pre autorov/členov pracovných skupín, aby si vedeli
predstaviť, aký časový fond v súvislosti s tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ budú v jednotlivých
etapách spracovania NŠZ49 potrebovať.

Harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ
Pre každú z 24-och sektorových rád bol metodikom SRI vytvorený harmonogram tvorby a revízie
garantovaných NŠZ (jednotlivo pre obe oblasti), a to podľa aktuálneho počtu garantovaných NŠZ.
Počty sa v harmonograme priebežne menili, a to najmä podľa toho, či na 4.-om rokovaní sektorových
rád boli odsúhlasené nové NŠZ, zrušené, presunuté, rozdelené, či zlúčené. Zo samostatných
harmonogramov na tvorbu a revíziu bol vytvorený spoločný harmonogram, ktorý eviduje plánované
počty NŠZ na revíziu a tvorbu spolu za jednotlivé mesiace, v rámci všetkých sektorových rád. Uvádza
sa v nasledujúcej tabuľke.

49

stavov spracovania NŠZ
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Harmonogram tvorby a revízie NŠZ bol rozdelený na obdobie od júna 2020 do mája 2022, pričom počet
NŠZ, ktoré za jednotlivé mesiace budú revidované alebo vytvárané bol rozdelený rovnomerne
s postupným navyšovaním na začiatku a postupným znižovaním počtov NŠZ na konci obdobia. Ako
prvé boli do harmonogramu doplnené tie NŠZ, ktoré už mali určeného autora a boli regulovanými
zamestnaniami s už neplatnými právnymi predpismi. V tom prípade sa ich snažili tajomníci jednotlivých
sektorových rád zaradiť do harmonogramu čo najskôr.
Tabuľka č. 33 Harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov a sektorových rád
spolu
p. č. Sektorovej rady
Mesiac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

jún 2020

1 0 1 1 1 0 1 1 1

0

1

0

0

1

1

0

2

2

0

1

1

3

1

1

júl 2020
august
2020
septembe
r 2020
október
2020
novembe
r 2020
december
2020
január
2021
február
2021
marec
2021

3 1 2 2 3 1 1 2 2

2

1

4

2

1

1

4

2

3

5

2

7

4

6

3

3 2 2 2 3 2 3 2 2

2

1

3

3

2

2

4

3

4

4

1

5

3

5

3

4 2 3 3 3 1 2 2 2

3

1

4

2

2

2

4

1

3

5

1

7

5

6

2

3 3 1 2 3 2 2 2 3

2

1

2

3

1

3

4

2

4

4

2

6

4

7

4

4 2 3 3 3 1 2 3 3

2

1

4

3

3

3

5

3

4

7

4

7

4 11

3

1 3 2 2 3 2 3 2 3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

7

5

6

4

9

3

4 2 3 3 3 1 2 2 3

2

1

4

2

4

3

5

3

4

7

4

8

5 11

4

3 3 2 2 3 2 3 2 2

4

3

2

3

4

4

4

3

5

7

5

7

5

9

3

4 2 3 3 3 2 2 3 3

2

2

3

3

3

4

4

3

4

7

4

8

5 11

2

apríl 2021 2 3 2 2 3 2 3 2 2

3

2

2

3

4

4

5

3

4

7

5

7

5 11

4

máj 2021

4 2 3 3 3 1 2 2 4

3

1

4

2

3

4

5

3

4

8

4

9

4 10

3

jún 2021

3 3 2 2 4 1 1 2 3

4

1

3

3

4

4

6

2

4

7

4

8

5 12

4

júl 2021
august
2021
septembe
r 2021
október
2021
novembe
r 2021
december
2021
január
2022
február
2022
marec
2022

4 2 3 3 3 1 2 2 4

2

2

4

2

4

4

5

3

4

7

4

8

4 11

4

4 2 2 2 3 2 1 2 3

4

2

3

2

5

4

6

2

4

7

4

9

4 12

3

4 2 3 3 3 1 2 2 4

3

1

4

2

4

4

5

3

4

7

4

8

5 12

4

3 2 2 2 3 1 1 2 2

4

2

3

2

2

5

6

2

4

8

4

9

5 12

5

4 2 3 2 3 1 2 2 2

3

2

4

2

5

5

5

2

4

8

4

8

4 11

3

3 2 2 3 2 1 3 3 2

4

1

4

3

4

5

5

1

3

8

3

8

4 12

5

4 2 3 2 3 1 2 2 2

3

1

4

2

4

5

6

2

3

8

3

7

5 11

4

3 2 2 1 2 1 1 2 3

2

2

4

2

5

5

4

1

3

7

3

8

4 11

4

2 3 1 2 3 1 2 2 2

2

1

4

2

3

4

4

2

3

8

3

7

4 11

4
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14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

p. č. Sektorovej rady
Mesiac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

apríl 2022 3 2 2 1 2 1 1 2 2

2

1

4

2

3

5

5

1

3

7

3

8

5 11

4

máj 2022

2

2

3

2

4

3

3

2

3

7

3

7

4 12

4

3 2 1 2 3 1 1 2 2

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.

Údaje sú aktuálne z konca mája 2020.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Podľa harmonogramu tvorby nových garantovaných NŠZ začnú z organizačných dôvodov autori tvoriť
NŠZ prvý krát až v mesiaci júl 2020. Je to z toho dôvodu, že musia byť najskôr dostatočne kvalifikovane
vyškolení, pretože budú vypĺňať úplne všetky položky zo štruktúry NŠZ, na rozdiel od tých NŠZ, ktoré
budú v rámci revízie predvyplnené50. Prvé 4 mesiace bude mesačne vytváraných spolu za všetky
sektorové rady 10 NŠZ. Tento proces bude náročný z hľadiska úplne nového vypĺňania aktualizovanej
štruktúry položiek NŠZ a pravdepodobne bude potrebné častejšie metodicky doň vstupovať. Časová
náročnosť bude vyššia aj vzhľadom na to, že za väčšinu tvorby nových NŠZ z tohto obdobia budú
zodpovední noví autori, ktorí doteraz neboli zapojení ani do tvorby ani do revízie garantovaných NŠZ.
V súvislosti s harmonogramom revízie garantovaných NŠZ pôjde o revidovanie o jeden mesiac skôr,
pričom mu taktiež bude predchádzať online školenie pre expertov. Tu sa predpokladá menšia časová
náročnosť, aj keď bude potrebné pôvodných autorov upozorniť na nové položky, ktoré predtým
štruktúra NŠZ neobsahovala. Pri revidovaných NŠZ sa v niektorých prípadoch opätovne ujal autorstva
pôvodný autor, čo predstavuje výhodu, pretože expert bude aktualizovať vlastnú náplň požiadaviek
na zamestnanie a bude sa v nej tak vedieť ľahšie orientovať.
V nasledujúcom grafe je zobrazený kumulatívny počet garantovaných NŠZ zadaných na revíziu a tvorbu
spolu za sektorové rady za jednotlivé mesiace v rámci obdobia od júna 2020 do mája 2022.

50

väčšina z oblastí bude predvyplnená z NŠZ, ktorý bol zverejnený v IS NSP v realizačnom období 2015
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Graf č. 160

Kumulatívny počet garantovaných NŠZ zadaných na tvorbu a revíziu spolu za
sektorové rady za obdobie od júna 2020 do mája 2022
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Poznámka: Údaje sú aktuálne z konca mája 2020.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z grafu vyplýva, že okrem mesiaca jún 2020, kedy by malo byť zrevidovaných/vytvorených
a sektorovými radami schválených 21 NŠZ, pôjde priemerne o počty 64 – 94 NŠZ mesačne, ktoré spolu
sektorové rady za jednotlivé mesiace vytvoria alebo zrevidujú. Kumulatívne počty spolu za všetky
sektorové rady v rámci rokov 2020 – 2022 uvádza nasledujúci graf.
Graf č. 161

Kumulatívny počet garantovaných NŠZ zadaných na revíziu a tvorbu spolu za
sektorové rady za roky 2020 - 2022
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Poznámka: Údaje sú aktuálne z konca mája 2020.

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V nadväznosti na vyššie uvedený harmonogram bolo potrebné za každú sektorovú radu priradiť
k počtom NŠZ určeným na revíziu alebo tvorbu konkrétne garantované NŠZ s priradeným autorom.
Touto úlohou sa zaoberali tajomníci sektorových rád a harmonogram konzultovali na 4.-tých
rokovaniach. Bolo potrebné priradiť autorstvo ku všetkým garantovaným NŠZ. V niektorých prípadoch
do dnešného obdobia nie sú známi autori, nakoľko je buď NŠZ nový a jeho vypracovanie bolo
navrhnuté nedávno, resp. ku NŠZ nie je v sektorovej rade zastúpený žiaden expert, ktorý by ho dokázal
vypracovať, či revidovať a preto tajomníci aj v tomto období hľadajú možnosti ako garantovanému NŠZ
zabezpečiť autora.
Autori, ktorí majú priradené NŠZ boli oslovovaní a pozývaní na školenia, ktoré sú realizované za účelom
oboznámiť autorov a členov pracovných skupín so štandardizovanou štruktúrou položiek v NŠZ
a postupom ich vypĺňania alebo revízie. V prípade, ak potrebujú pracovnú skupinu, jej členovia boli
taktiež pozvaní na školenie.
V nadväznosti na harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ bol vytvorený harmonogram
termínov školení na obdobie prvého mesiaca (viď nasledujúca tabuľka). V súvislosti s racionalizáciou
prác boli na týchto školeniach zlučovaní experti podľa potreby z viacerých sektorových rád.
Tabuľka č. 34 Predbežný harmonogram školení autorov, resp. členov pracovných skupín
sektorových rád na tvorbu/revíziu garantovaných NŠZ

P. č.
Termín
školenia školenia

Rozsah školenia

Spôsob
realizácie
školenia

Školenie
Plánovaný
realizované počet
expertov
na
školení51
áno
39

1

2.6.2020

9:00 – 12:00 MS TEAMS

2

4.6.2020

9:00 – 12:00 MS TEAMS

áno

3

9.6.2020

9:00 – 12:00 MS TEAMS

4

11.6.2020

9:00 – 12:00 MS TEAMS

5

16.6.2020

9:00 – 12:00 MS TEAMS

-

Počet reálne
vyškolených
expertov

37
26

áno

29
30

áno

18

15

-

26
-

6
18.6.2020
9:00 – 12:00 MS TEAMS Poznámka: v súvislosti s evidenciou realizácie školenia, plánovaného počtu expertov na školení a následne počtu
reálne vyškolených expertov boli na účely Priebežnej správy č. 6 zaznamenané informácie za prvé dve školenia.
Ďalšie informácie budú doplnené v nasledujúcej Priebežnej správe č. 7.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

51

počet expertov vychádzal z predbežnej evidencie účastníkov školenia zaznačenej tajomníkmi jednotlivých sektorových rád
do prezenčnej listiny v stanovený deň podľa toho, či akceptovali pozvánku na školenie, alebo ju zamietli a hľadal sa im iný
vyhovujúci termín školenia
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Na účely každého školenia bola vytvorená pozvánka, pričom do obdobia predkladania tejto správy boli
zrealizované a vyhodnotené prvé štyri školenia. Pozvánky sú uvedené v prílohách č. 69 až č. 72.
Z každého školenia bola taktiež vyhotovená prezenčná listina, na ktorej bolo uvedené, či bol pozvaný
autor/člen pracovnej skupiny, ktorý odsúhlasil zúčastniť sa školenia, reálne na školení prítomný.
Prezenčné listiny z doteraz zrealizovaných štyroch školení sú uvedené v prílohách č. 73 až č. 76.

Vyhodnotenie doteraz realizovaných školení pre autorov a členov pracovných
skupín sektorových rád
Za zatiaľ zrealizované dve školenia je možné skonštatovať nasledujúce skutočnosti:
aktivita členov v súvislosti s otázkami a diskusiou bola vysoká a autori a členovia pracovných skupín sa
zaujímali o vybrané oblasti a o možné komplikácie, ktoré ich môžu pri tvorbe alebo revízii NŠZ čakať,
školenie trvalo v priemere okolo 2,5 hod., pričom približne 30% času zabrali otázky a diskusia.
Počet plánovaných expertov, ktorí sa mali zúčastniť školenia bol zaznamenávaný v prezenčnej listine
v závislosti od toho, či potvrdili, že sa školenia zúčastnia (svetlozelená farba v grafe). Tmavozelený
stĺpec v grafe následne ukazuje, aký počet expertov na školení reálne bol.
Graf č. 162

Vyhodnotenie plánovaného počtu expertov na vyškolenie a reálne vyškolených
expertov
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7. jún
2020

8. jún
2020

9. jún
2020

10. jún
2020

Počet reálne vyškolených expertov

11. jún
2020

Najčastejšími otázkami, na ktoré odpovedala školiteľka - metodička projektu SRI pre NŠZ boli
nasledovné:
1. Je možné uviesť v požadovanom vzdelaní aj alternatívu, ak je možné aj nižšie vzdelanie ako
to, čo je stanovené za celý NŠZ, ak v rámci toho vzdelania je absolvovaný konkrétny odbor?
Áno, je to možné cez poznámku ku vzdelaniu – tam sa uvedie alternatívna nižšieho možného akceptovateľného
vzdelania, ak splní presné požiadavky, tzn., že bude mať napríklad vzdelanie v konkrétnom odbore, vrátane napr. praxe.

2. Patria do certifikátov iba tie vyžadované zo zákona alebo aj tie čo odporúča zamestnávateľ na
výkon zamestnania?
Áno, v certifikátoch je možné vybrať si z dvoch možností – vyžadované právnym predpisom alebo odporúčané.

3. Ako sa dá zaradiť slobodné povolanie časté v sektore kultúry?
Toto je špecifický prípad – charakteristický pre jednu sektorovú radu - nie je to SZČ v pravom slova zmysle, pretože to
nepatrí ani do remeselných ani do viazaných živností, ktore z hľadiska právnych predpisov si môžu vyberať z jedného z
troch balíkov, ale keďže sa ho pravdepodobne týkajú najmä podnikateľské kompetencie – živnostenské minimum, tak
Realizačný sa týmto bude v najbližšom období zaoberať a metodicky nastaví spôsob, aby bolo možné niekde aj uviesť,
že ide o slobodné povolanie.

4. Bude informácia o tom, či je NŠZ viazanou, resp. remeselnou živnosťou vychádzať od Vás
alebo si to má stanoviť autor sám?
Priradenie statusu SZČ pre konkrétny NŠZ bude v kompetencii tajomníka, ktorý túto možnosť v prípade predmetného
zamestnania uvedie a tým umožní autorovi vybrať si živnostenský balíček potrebný na zvládnutie konkrétneho
zamestnania.

5. V sektorovej rade máme štandardy zamestnaní, ktoré sú schválené, ale nevypracované –
budú sa posudzovať ako revízia alebo ako nové?
Ak boli NŠZ schválené Alianciou a zverejnené v predchádzajúcom období na webe pôjde o revíziu, ak neboli zverejnené
na webe pôjde o tvorbu.

6. Bude zaslaná prezentácia zo školenia?
Áno, bude zaslaná tajomníkom sektorovej rady spolu s prezentáciou so školenia.

7. Môžem pripomienkovať aj iné NŠZ v rámci pripomienkovania? A ako sa dozviem, že sú
v pripomienkovaní?
Tajomník bude informovať o tejto skutočnosti – resp. je možné si NŠZ, ktoré sú v stave pripomienkovania za hociktorú
sektorovú radu vyfiltrovať v IS NSP/SRI.

8. Ak zamietnem pripomienku, viem tam niekde dopísať dôvod?
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Komunikáciu autora s pripomienkovateľom (v rámci zamietnutia pripomienky) je možné riešiť mailovou formou, kedy
ak autor potrebuje zdôvodniť zamietnutie, môže podľa uváženia odôvodniť zamietnutie pripomienky
pripomienkovateľovi mailom.

9. Obdobie na revíziu/tvorbu NŠZ je jeden mesiac?
Áno, toto obdobie sa počíta od začiatku mesiaca, kedy je realizované školenie a keď sa ho autor zúčastní môže vstúpiť
do NŠZ a začať ho upravovať alebo dopĺňať. Obdobie jedného mesiaca je proces, ktorý by mal končiť schválením NŠZ
sektorovou radou v takej podobe, aby mohol byť schválený Alianciou a zverejnený v IS NSP/SRI.

10. Nastavenie 5 hod. na revíziu a 10 hod. na tvorbu NŠZ je krátke, neviem, či sa to stihne.
Toto sú východiskový rámec, ktorý sa bude líšiť v nadväznosti na zamestnanie. Jednoduché zamestnanie – pomocný
pracovník bude potrebovať samozrejme čas nižší ako zamestnanie, ktoré potrebuje na svoj výkon oveľa väčší rozsah
odobrných vedomostí a taktiež vykonáva omnoho viac činností. Pri špecifických zamestnaniach, pri ktorých bude
realizovaná aj revíziou regulácií zo zákona v nadväznosti na aktualizáciou právnych predpisov, resp. pri zamestnaniach
celkovo komplikovanejších bude možné tento čas navýšiť. V nasledujúcom období Realizačný tím SRI bude
vyhodnocovať náročnosť jednotlivých štandardov, zapojenie autorov a pracovných skupín a v prípade potreby
rozširovať tento čas.

11. Filter „Moje“ na stránke „Tvorba a revízia“ NŠZ si vytvorí autor sám?
Filter funguje na princípe toho, koho ako autora (resp. člena pracovnej skupiny) doplnil do systému tajomník. Všetky
takého NŠZ si kliknutím na tlačidlo “Moje” vie autor vyfiltrovať, aby sa rýchlejšie na ne vedel dostať.

12. Čo so zamestnaním, ktoré nevyžaduje konkrétne vzdelanie?
Toto sú špecifické prípady a preto sa k nim treba aj tak postaviť. Ak na výkon zamestnania napr. postačuje aj výška
kvalifikačnej úrovne SKKR 2 ale požiadavky na to, čo má zamestnanec ovládať, resp. aký má byť, sú skôr iného rázu a
túto skutočnosť vie autor premietnuť do kompetenčného modelu – špecifických kľúčových kompetencií, odborných
vedomostí a následne aj odborných zručností.

13. Je potrebné každému NŠZ vymyslieť nejaký alternatívny názov?
Nie je to potrebné – túto položku je možné aj nevyplniť, ak autor usúdi, že zamestnanie nemá alternatívny názov.

14. Ak autor nereviduje/netvorí regulované povolanie – nemusí vypĺňať tieto oblasti?
Áno v tom prípade nie je potrebné tieto oblasti vypĺňať. Štruktúra NŠZ obsahuje rovnaké položky pre všetky NŠZ, čo ale
neznamená automaticky, že musia byť všetky vyplnené – ak nie sú relevantné autor ich nevypĺňa.

15. Všeobecné kľúčové kompetencie sú automaticky predvolené podľa toho, aká je stanovená
výška SKKR za celé zamestnanie? Môže to byť teda koniec koncov aj spätná kontrola toho, či
zamestnávateľ dobre nastavil výšku SKKR? Pri niektorých zamestnaniach nie sú potrebné
pravdepodobne všetky kompetencie?
Áno, je to tak – požiadavku za kvalifikačnú úroveň za celý NŠZ odráža rovnaká výška kvalifikačnej úrovne za Všeobecné
kľúčové kompetencie. Je to zároveň aj spätná kontrola toho, ako vysoko by mal byť v rámci kvalifikácie nastavený NŠZ.

443

Jedinec, ktorý vykonáva konkrétne zamestnanie môže byť vďaka svojim všeobecným kľúčovým kompetenciám, ktore
získal počas života zamestnateľný aj v inej oblasti, čiže ide skôr o informáciu o tom, aké kompetencie a gramotnosti má.

16. Bude sa dať v systéme upraviť existujúcu odbornú vedomosť/zručnosť?
Áno, momentálne je potrebné kontaktovať tajomníka, ktorý s metodikom zhodnotí, či odborná vedomosť/zručnosť bola
použitá aj u iného NŠZ. Ak nebola, zmena je možná ihneď, ak bola, je potrebné zhodnotiť, či zmena neovplyvní ten druhý
NŠZ. V nasledujúcom období po rozšírení funkcionalít bude možné zadávať autorom návrhy na zmeny v kompetenčnom
modeli priamo kliknutím na vybrané tlačidlo.

17. Aj členovia pracovných skupín by mali byť školení v tomto systéme?
Áno, aj im je umožnené zúčastniť sa školenia, nakoľko je potrebné, aby vedeli kompetentne pripomienkovať autorom
vyplnené oblasti a nedávali mu návrhy, ktoré sú v rozpore s metodikou tvorby/revízie NŠZ.

18. Psychická a zdravotná spôsobilosť podľa konkrétneho zákona na výkon vybraného NŠZ sa
bude niekde v systéme uvádzať?
Áno, bude ju možné uviesť v rámci certifikátov, ktoré umožňujú definovať aj také, ktoré sú vyžadované právnym
predpisom a na výkon činností je potrebné mať určitú odbornú spôsobilosť. Ak je ale zároveň aj naviazaná na výšku
kvalifikačnej úrovne je potrebné ju uvádzať v časti Regulácie.

19. V prípade otázok pri práci so štandardmi sa môžeme obrátiť na príslušného tajomníka SR?
Áno, tajomník Vám pomôže pri Vašej tvorbe/revízii NŠZ, resp. ak nebude vedieť prepošle otázku metodikom Realizačného
tímu SRI.

20. V prípade vytvorenia pracovných skupín je potrebné ich dať na odsúhlasenie príslušnému
tajomníkovi ?
V prípade potreby vytvorenia pracovnej skupiny je potrebné požiadať predsedu sektorovej rady o odsúhlasenie tejto
pracovnej skupiny, čiže najlepšie je aj cez tajomníka konzultovať túto požiadavku a kontaktovať aj predsedu sektorovej
rady. Ak ju schváli tajomník Vám do systému členov pracovnej skupiny doplní do predmetného NŠZ, pre ktorý ju
potrebujete vytvoriť.

Nahrávky zo školenia spolu s prezentáciou boli po školení zasielané jednotlivým vyškoleným autorom
a členom pracovných skupín, aby sa k obsahu a k otázkam, ktoré boli zodpovedané na školení vedeli
kedykoľvek vrátiť. Ak sa po viacerých školeniach budú opakovať rovnaké otázky, metodici doplnia
metodické informácie na ďalších školeniach o vyjadrenie sa k predmetným otázkam a už vyškoleným
expertom zašlú mailom metodické usmernenie, ktoré bude doplnené o odpovede na často sa
opakujúce otázky.
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Plán školení pre autorov a členov pracovných skupín sektorových rád na
nasledujúce obdobie
Po realizácii prvých 6-tich školení pre expertov plánuje Realizačný tím SRI uskutočňovať ďalšie školenia
vo frekvencii raz – maximálne dvakrát do mesiaca, najmä na začiatku a prípadne i na konci mesiaca.
Tabuľka č. 35 Predbežný harmonogram školení autorov, resp. členov pracovných skupín
sektorových rád pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ na mesiace júl – december
2020
P. č.
školenia Termín školenia
Čas školenia
Plánovaný rozsah školenia
7
1.7.2020
9:00 2,5 hod
8
3.8.2020
9:00 2,5 hod
9
2.9.2020
9:00 2,5 hod
10
1.10.2020
9:00 2,5 hod
11
2.11.2020
9:00 2,5 hod
12
1.12.2020
9:00 2,5 hod
Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcom období je plánovaných 6 školení, poradové číslo prvého
školenia uvedeného v tabuľke začína číslom 7. Spôsob realizácie školení bude závisieť od situácie v súvislosti
s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami, ktoré bude potrebné dodržiavať.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Termíny školení sa budú meniť a prispôsobovať počtu expertov, ktorých bude potrebné vzhľadom na
plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ v určitom období vyškoliť.

3.5

Správa kompetenčného modelu

V sledovanom období boli zrealizované nasledujúce práce:
1. priradenie adekvátnych kľúčových kompetencií, ktoré nahradili všeobecné spôsobilosti v
rámci NŠZ, ktoré ich mali nahodnotené,
2. priradenie adekvátnych kľúčových kompetencií, ktoré nahradili všeobecné spôsobilosti
v rámci balíčku živnostenského minima,
3. doplnenie takých odborných vedomostí a odborných zručností do databázy, ktoré boli
v minulom období autormi navrhnuté na doplnenie do databázy, vrátane ich nakódovania,
4. priradenie novo nakódovaných odborných vedomostí a odborných zručností
k zodpovedajúcim NŠZ, do ktorých boli navrhnuté na doplnenie,
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5. doplnenie odborných vedomostí a odborných zručností zo živnostenského balíka „Práca
s potravinami/hygienické minimum“ a „Práca s ľudským telom“ do databázy.
V rámci školení na 4.-tých rokovaniach sektorových rád, ktoré prebiehali k tvorbe a revízii NŠZ boli
budúci autori a členovia pracovných skupín sektorových rád osobitne upozornení na dôležitosť
kompetenčného modelu v NŠZ. V súčasnom období, ak autor nenájde zodpovedajúcu odbornú
vedomosť/zručnosť je potrebné, aby kontaktoval tajomníka, ktorý:
1. v databáze vyhľadá podobné alebo rovnaké odborné vedomosti/zručnosti, ktoré navrhol
autor a ponúkne mu tento výber,
2. ak v databáze nenájde zodpovedajúce odborné vedomosti/zručnosti, kontaktuje metodika na
vytvorenie novej odbornej vedomosti/zručnosti – jej okódovanie a zaradenie do databázy.
V nadchádzajúcom období bude do IS NSP/SRI doplnená funkcionalita, kedy návrhy na doplnenie
databázy odborných vedomostí/zručností bude možné zadávať priamo autormi do IS NSP/SRI.
V nasledujúcom období bude riešená aj problematika premenovania odbornej vedomosti/zručnosti
autorom. Systém by mal vedieť vyhodnotiť, či vybraná odborná vedomosť/zručnosť je alebo nie je
použitá pri nejakom NŠZ a ak nie je umožniť autorovi navrhnúť jej premenovanie.
V nadchádzajúcom období sa očakáva nárast návrhov na doplnenie odborných vedomostí a odborných
zručností od autorov a členov pracovných skupín sektorových rád v súvislosti s tvorbou a revíziou NŠZ,
ktorej sa začali vyškolení autori začiatkom júna 2020 venovať. Podrobnejšie vyhodnotenie bude
uvedené v nasledujúcej Priebežnej správe č.7.

3.6

Tvorba a aktualizácia sústavy povolaní

Sledované obdobie bolo bohaté na rozličné zmeny v garantovaných NŠZ, ktoré priamo ovplyvnili
databázu povolaní. Išlo o najmä o dve zmeny, ktoré boli riešené vo viacerých sektorových radách, a to:
1. vznik nových zamestnaní odsúhlasených na garanciu v rámci jednotlivých sektorových rád52,
2. zrušenie niektorých zamestnaní, ktoré už sektorové rady nebudú garantovať53.

52

v rámci nich je pravdepodobné, že v niektorých prípadoch vzniknú aj nové povolania
ak by dlhodobejšie nebolo priradené k určitému povolaniu žiadne zamestnanie, toto povolanie by zo sústavy povolaní bolo
odstránené
53
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Presuny garantovaných NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami iba nepriamo ovplyvnili databázu
povolaní, a to v nadväznosti na evidenciu povolaní, ktoré sa zaktualizovali v rámci vybranej sektorovej
rady.
Vzhľadom na to, že zmeny v NŠZ prebiehali takmer až do konca mája 2020, aktualizácia povolaní bude
prebiehať v nasledujúcom období a jej vyhodnotenie bude uvedené v ďalšej Priebežnej správe č.7.
Aktualizácia sústavy povolaní bude prebiehať v dvoch rovinách:
1. doplnenie nových povolaní do sústavy povolaní a
2. priradenie NŠZ k zodpovedajúcim povolaniam54.
Bližšie to vysvetľuje nasledujúca schéma.

54

i novým, ktore na tento účel vzniknú
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Schéma č. 5

Aktualizácia sústavy povolaní v nadväznosti na zmeny v garantovaných NŠZ

vznik nových
garantovaných
zamestnaní v
sektorových
radách

zrušenie
garantovaných
zamestnaní v
sektorových
radách

zmena
požiadaviek na
garantované
zamestnanie/z
mena
kvalifikačnej
úrovne NŠZ

Aktualizácia sústavy povolaní:
• doplnenie nových povolaní
• priradenie NŠZ k aktualizovaným povolaniam
Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci každej sektorovej rady bude v nasledujúcom období posudzovaná potreba vzniku nových
povolaní - ak nové garantované NŠZ nebude možné zaradiť k doterajším povolaniam z aktuálnej
sústavy povolaní. Následne na to bude prebiehať priradenie nepriradených NŠZ k aktualizovaným
povolaniam, pričom môžu nastať dva prípady:
1.

nové garantované NŠZ bude možné priradiť pod pôvodné povolania, alebo

2. na zatriedenie nových garantovaných NŠZ pod povolania bude potrebné doplniť do sústavy
povolaní nové povolania.
Sústava povolaní môže byť zaktualizovaná aj v súvislosti s odstránením zaradenia jedného alebo
viacerých NŠZ pod jedno vybrané povolanie, nakoľko dlhodobo nebudú garantované žiadnou
sektorovou radou a tým pádom pod konkrétnym povolaním sa nebude dlhý čas nachádzať žiadne NŠZ.
V tom prípade je možné uvažovať aj o odstránení konkrétneho povolania zo sústavy povolaní.
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V nasledujúcej kapitole je zanalyzovaná Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel z pohľadu vybraných povolaní, pod ktoré boli priradené všetky aktuálne garantované NŠZ
v predmetnej sektorovej rade. V nadväznosti na to boli zanalyzované prepojenia na poskytované
akreditované programy ďalšieho vzdelávania v súvislosti s priradením konkrétnych NŠZ pod povolania
a v neposlednom rade aj prepojenia na odbory vzdelávania.

Povolania

a ich

prepojenie

v Sektorovej

rade

pre

lesné

hospodárstvo

a drevospracujúci priemysel
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zaktualizovaný zoznam povolaní, pod ktoré boli priradené všetky
garantované NŠZ v rámci Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel aktuálne v sledovanom období (do obdobia 1. júna 2020). Spolu ide o 25 povolaní zo sústavy povolaní
(zoradených podľa abecedy vzostupne).
Niektoré z povolaní majú priradené garantované NŠZ výlučne zo Sektorovej rady pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to nasledovné povolania: Lesnícky technik, Manažér
v lesníctve, operátor spracovania dreva, Poľovník, Pracovník na pestovanie lesa, Pracovník ťažby dreva,
Špecialista lesníctva (lesný inžinier), Špecialista v oblasti spracovania dreva, Špecialista lesníctva (lesný
inžinier), Špecialista v oblasti spracovania dreva, Technik drevospracujúcej výroby, Výrobca, opravár,
ladič hudobných nástrojov55 a Rezbár56. Spolu je to 11 povolaní, čo predstavuje 44% zo všetkých
povolaní, pod ktoré boli priradené garantované NŠZ za predmetnú sektorovú radu. Do ostatných
povolaní boli okrem garantovaných NŠZ priraďované NŠZ aj z iných sektorových rád (posledný stĺpec
v tabuľke zobrazuje počet sektorových rád, z ktorých NŠZ sú priradené pod vybrané povolanie).
Tabuľka č. 36

Zoznam povolaní, pod ktoré sú priradené všetky garantované NŠZ aktuálne
v sledovanom období v rámci Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel

P. č.

55
56

Názov povolania

vstup

Počet SR

1

Čalúnnik

vstúpilo na základe NŠZ

2

2

Kvalitár a kontrolór výrobkov

vstúpilo na základe NŠZ

11

3

Lakovač (natierač)

vstúpilo na základe NŠZ

2

4

Lesnícky technik

vstúpilo na základe NŠZ

1

5

Manažér v lesníctve

vstúpilo na základe NŠZ

1

6

Manažér v priemysle

vstúpilo na základe NŠZ

9

7

Mechanik priemyselných strojov a zariadení

vstúpilo na základe NŠZ

7

8

Montážny pracovník

vstúpilo na základe NŠZ

5

v súvislosti s priradením vhodných odborov k povolaniu
v suvislosti s priradením vhodných odborov k povolaniu
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P. č.

Názov povolania

vstup

Počet SR

9

Operátor pojazdného zariadenia

vstúpilo na základe NŠZ

3

10

Operátor spracovania dreva

vstúpilo na základe NŠZ

1

11

Operátor vleku, lanovky

vstúpilo na základe NŠZ

2

12

vstúpilo na základe NŠZ

1

13

Poľovník
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a
lesníctve

vstúpilo na základe NŠZ

2

14

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

vstúpilo na základe NŠZ

9

15

Pracovník na pestovanie lesa

vstúpilo na základe NŠZ

1

16

Pracovník ťažby dreva

vstúpilo na základe NŠZ

1

17

Stolár

vstúpilo na základe NŠZ

3

18

Špecialista ekológ

vstúpilo na základe NŠZ

2

19

Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

vstúpilo na základe NŠZ

1

20

Špecialista v oblasti spracovania dreva

vstúpilo na základe NŠZ

1

21

Technik drevospracujúcej výroby

vstúpilo na základe NŠZ

1

22

Sprievodca v cestovnom ruchu

vstúpilo na základe kurzov

2

23

Dizajnér, dekoratér

vstúpilo na základe odborov

2

24

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov

vstúpilo na základe odborov

1

vstúpilo na základe odborov

1

25
Rezbár
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vzhľadom na to, že v rámci analýzy boli sledované povolania i vzhľadom na vhodnú ponuku programov
ďalšieho vzdelávania z Informačného systému ďalšieho vzdelávania, ktoré sú adekvátne pre NŠZ v tejto
sektorovej rade a boli priradené pod vybrané povolania, tak sa v tabuľke umiestnilo aj povolanie
„Sprievodca v cestovnom ruchu“. Týka sa konkrétne NŠZ: „Špecialista, znalec pre lesníctvo a
poľovníctvo”, ktorému bol priradený vyhovujúci program: “Lesný sprievodca”. Tri povolania: „Dizajnér,
dekoratér“, „Výrobca, opravár, ladič hudobných nástrojov“ a „Rezbár“ boli zase evidované ako
povolania, pod ktoré boli priradené zodpovedajúce NŠZ z garantujúcej Sektorovej rady pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a vstúpili do analýzy z dôvodu príslušného odboru
vzdelávania, ktorý prislúchal predmetnej sektorovej rade. V prípade napríklad povolania „Dizajnér,
dekoratér“ išlo o odbor vzdelávania: „Dizajn a tvarovanie dreva“, resp. aj odbor vzdelávania „Tvorba
nábytku a interiéru“.
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené priradené garantované NŠZ pod jednotlivé povolania
s pripojeným kódom SK ISCO-08 (pod povolaním zoradené vzostupne podľa kódu SK ISCO-08).
Z tabuľky je vidno, že najviac zamestnaní je priradených pod povolanie: „Špecialista v oblasti
spracovania dreva”, a to 10 garantovaných NŠZ z analyzovanej sektorovej rady. Druhou
najpočetnejšou kategóriou je povolanie: „Lesnícky technik”, pod ktoré je priradených 9 garantovaných
NŠZ z predmetnej sektorovej rady.
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Z tabuľky je taktiež vidno, že pod jedno povolanie väčšinou patria zamestnania z jednej hlavnej triedy
zamestnaní, resp. až z úrovne rovnakej triedy zamestnaní, avšak v niektorých prípadoch sa tam
vyskytujú dve rozdielne hlavné triedy zamestnaní (vždy ale iba tie, ktoré sú vedľa seba v klasifikácii).
Tabuľka č. 37

Zoznam povolaní, pod ktoré sú priradené všetky garantované NŠZ aktuálne
v sledovanom období v rámci Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
Čalúnnik
7534001 - Čalúnnik (okrem umeleckého)
Kvalitár a kontrolór výrobkov
7543004 - Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Lakovač (natierač)
7132008 - Lakovač a natierač dreva
Lesnícky technik
3143001 - Vedúci lesného obvodu
3143003 - Majster (supervízor) v lesníctve
3143004 - Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005 - Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006 - Technik pre správu lesného majetku
3143007 - Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008 - Technológ lesníckej výroby
3143009 - Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010 - Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor
Manažér v lesníctve
1311005 - Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006 - Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311006 - Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
1311007 - Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008 - Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009 - Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
Manažér v priemysle
1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) v prvotnom spracovaní dreva
1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
Mechanik priemyselných strojov a zariadení
7233002 - Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
7233003 - Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Montážny pracovník
8219004 - Montážny pracovník vo výrobe nábytku
Operátor pojazdného zariadenia
8341004 - Operátor lesných traktorov
8341005 - Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006 - Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
Operátor spracovania dreva
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
7521001 - Operátor konštrukčných dosiek z dreva
7521002 - Operátor sušiarne dreva
8172001 - Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172002 - Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172003 - Operátor impregnácie dreva
8172004 - Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172005 - Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172006 - Operátor stroja na rezanie dreva
Operátor vleku, lanovky
8343005 - Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Poľovník
6224000 - Pracovník v poľovníctve
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve
9215001 - Pomocný pracovník v lesníctve
9215002 - Pomocný pracovník v poľovníctve
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
9329005 - Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
Pracovník na pestovanie lesa
6210002 - Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003 - Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
Pracovník ťažby dreva
6210001 - Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
6210004 - Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
6210005 - Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
Stolár
7522001 - Stolár, výrobca nábytku
7522002 - Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7522003 - Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7523000 - Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
8219005 - Montážny pracovník drevených konštrukcií
Špecialista ekológ
2133005 - Špecialista ochrany lesa
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)
2132005 - Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006 - Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007 - Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008 - Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009 - Špecialista pre správu lesného majetku
2132010 - Špecialista, odborný lesný hospodár
Špecialista v oblasti spracovania dreva
2141016 - Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií
2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
2141017 - Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
2141018- Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených
konštrukcií
2141019 - Špecialista údržby v spracovaní dreva
2141019 - Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
2141019 - Špecialista údržby vo výrobe nábytku
Technik drevospracujúcej výroby
3122005 - Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Poznámka: Pod niektoré povolania patria aj garantované NŠZ z iných sektorových rád. Na účely predmetnej
analýzy boli vybrané iba také zamestnania, ktoré patria pod garanciu Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vyexportované údaje o programoch ďalšieho vzdelávania z Informačného systému ďalšieho
vzdelávania57 boli už v minulom období priradené k vyhovujúcim garantovaným NŠZ (stav k marcu
2020). V tejto etape boli napojené zároveň aj na povolania týkajú sa sektora lesného hospodárstva
a drevospracujúceho priemyslu. Z nasledujúcej tabuľky je možné vidieť, že iba niektorým povolaniam
boli priradené vyhovujúce programy ďalšieho vzdelávania, nakoľko tieto sú prepojené priamo s NŠZ,
pre ktoré sú relevantné.
Tabuľka č. 38

Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore
lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu
P. č.
Povolanie
Počet priradených programov
ďalšieho vzdelávania
1
Čalúnnik
3
2
Operátor spracovania dreva
3
3
Poľovník
1
4
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve
6
5
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
2
6
Pracovník na pestovanie lesa
2
7
Pracovník ťažby dreva
2
8
Sprievodca v cestovnom ruchu
1
9
Stolár
16
10
Špecialista ekológ
3
11
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)
3
Spolu
42

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V nasledujúcej

tabuľke

je

zobrazený

počet

odborov

vzdelávania

priradených

k relevantným povolaniam v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Počty sú
rozdelené na stredoškolské odbory a vysokoškolské odbory, pričom z tabuľky vyplýva, že prevládajú
stredoškolské odbory, vzhľadom na náročnosť zamestnaní v tomto sektore. Maximálny počet
57

databáza je pod gesciou MŠVVaŠ SR
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stredoškolských odborov, ktoré prislúchajú pre povolanie bol 12 a týkal sa povolania „Technik
drevospracujúcej výroby”. Na niektoré z povolaní pripravujú stredoškolské i vysokoškolské odbory
vzdelávania.
Tabuľka č. 39

Počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v sektore lesného
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu
Názov povolania
Odbor vzdelávania Odbor vzdelávania
stredoškolský
vysokoškolský
(počty)
(počty)
Čalúnnik
4
0
Dizajnér, dekoratér
4
0
Kvalitár a kontrolór výrobkov
2
0
Lakovač (natierač)
4
0
Lesnícky technik
7
2
Manažér v lesníctve
1
0
Mechanik priemyselných strojov a zariadení
2
0
Operátor pojazdného zariadenia
2
0
Výrobca, opravár, ladič hudobných nástrojov
2
0
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve 1
0
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
1
0
Pracovník na pestovanie lesa
2
0
Pracovník ťažby dreva
3
0
Rezbár
3
0
Stolár
8
0
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)
1
9
Špecialista v oblasti spracovania dreva
0
8
Technik drevospracujúcej výroby
12
0

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V nasledujúcom období, v nadväznosti na tvorbu a revíziu garantovaných NŠZ jednotlivými
sektorovými radami, nastanú zmeny v NŠZ v súvislosti so:
1. zmenou výšky požadovanej kvalifikačnej úrovne revidovaného NŠZ,
2. doplnením požadovanej kvalifikačnej úrovne k novému NŠZ a jeho priradenie pod súvisiace
povolanie.
V tejto súvislosti bude možné ďalšiu priebežnú správu predložiť aktualizovanú analýzu a vyhodnotenie
rozdielnych kvalifikačných úrovní garantovaných NŠZ zoskupených pod jednotlivé povolania a zároveň
ich úpravu autormi NŠZ, ak bude relevantná ich zmena.
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4.

AKTIVITA

Č.

INFORMAČNÝCH
PARTNERSTVÁ,

4

TVORBA

ZDROJOV

KOMPLEXNÝCH
PRE

ROZŠIROVANIE

SEKTOROVÉ

A AKTUALIZÁCIA

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO
KOMPATIBILITU

KLASIFIKÁCIÍ

A RELEVANTNÝ

ZDROJ

A

ČÍSELNÍKOV

INFORMÁCIÍ

PRE

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU
TRHU PRÁCE
V rámci Aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti
aktualizácie a správy štatistických klasifikácií a v rámci budovania informačného systému. Zámerne sú
tieto dve oblasti zlúčené v rámci jednej aktivity. Práve správne nasadenie týchto systémových
nástrojov je významným predpokladom na optimálne fungovanie Informačného systému SRI nielen vo
vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj v ďalších sférach, v ktorých môžu klasifikácie a číselníky zjednodušiť
a skvalitniť ľudskú prácu. Ide najmä o oblasti administrácie expertov, tvorby stratégií, či budovanie
partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1
až č.5 popísané tieto zabezpečené odborné úlohy:
▪

analýza východiskového a súčasného stavu,

▪

návrh riešenia nového informačného systému,

▪

vytvorenie pracovného prostredia na vývoj, testovanie a produkciu,

▪

analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Registrácia používateľov,
- modul Výkazníctvo – expert,
- modul Správa používateľov,
- modul Správa výkazov,
- modul Správa sektorových rád,
- modul Export, import,
- modul Nahrávanie strategických dokumentov,
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- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie,
- modul Manuály,
- modul Tvorba sektorových stratégií (I. až IV. cyklus),
- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba a porovnanie),
- modul Prepojenie na kompetenčný modul,
▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus),
- návrh nového dizajnu verejnej časti,

▪

tvorba a úpravy dátového modelu pripravovaných modulov,

▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 6, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované
nasledovné činnosti:
▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,

▪

implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba a porovnanie),
- modul Registrácia používateľov - úprava,
- modul Výkazníctvo – expert – úprava,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – sprievodca,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava harmonogram NŠZ.

▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba a revízia NŠZ (porovnanie),
- modul Registrácia používateľov - úprava,
- modul Výkazníctvo – expert – úprava,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – sprievodca,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava proces tvorby,
- modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava harmonogram NŠZ.

▪

implementácia riešenia do produkčného prostredia IS NSP/SRI:
- modul Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus),
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▪

tvorba a úpravy dátového modelu:
- prevody a import dát do novej databázy.

Uvedené návrhy nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese vývoja
projektu a požadovaných funkcionalít. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú
z optimalizácie a spätných väzieb od projektového tímu počas testovania. Zmeny budú zapracované
do návrhov, zmenené a doplnené návrhy budú zapracované do nasledujúcich správ, resp. ako menšie
zmeny budú popísané v manuáloch k nasadeným verziám do produkčného prostredia.
Aktuálna kríza spôsobená koronavírusom nemala žiaden vplyv na kvalifikované zabezpečovanie úloh
v rámci tejto realizačnej fázy. Z názvu kapitoly vyplýva, že sú v nej popísané odborné práce súvisiace so
zabezpečovaním, spracovaním a disemináciou štruktúrovaných informačných zdrojov na zefektívnenie
procesov na trhu práce, nielen pre sektorové rady, sektorové partnerstvá, ale aj pre odbornú a laickú
verejnosť.
V rámci systémových nástrojov sa činnosť Realizačného tímu SRI koncentrovala najmä na aktivity
súvisiace s aktualizáciou klasifikácie SK ISCO-08. Tento projektový výstup bol optimálne načasovaný
s revíziou zoznamu názvov NŠZ, ktorú realizovali všetky sektorové rady pred vytváraním, resp. revíziou
samotného obsahu NŠZ. Synergický efekt sa dostavil v podobe verifikovanej štruktúry garantovaných
NŠZ s okamžitou implementáciou do systematickej časti klasifikácie SK ISCO-08. Jednotným
metodickým vedením sa docielil konzistentný postup naprieč všetkými sektorovými radami a vytvorili
sa predpoklady na hodnoverné monitorovanie potrieb trhu práce.
Aktivity zabezpečované v tejto realizačnej fáze možno diferencovať do týchto celkov:
▪

organizačno-technické zabezpečovanie činnosti Hodnotiacej komisie na aktualizáciu SK ISCO-08
(ďalej len „Hodnotiaca komisia“),

▪

koordinácia revízie zoznamu názvov NŠZ,

▪

audit regulovaných zamestnaní v SR,

▪

identifikácia nových zamestnaní na trhu práce,

▪

čiastkové úpravy číselníka pracovných oblastí a implementácia klasifikácie produkcie CPA,

▪

optimalizácia dátovej štruktúry IS SRI.

V tejto realizačnej fáze bol taktiež ukončený audit klasifikovania zamestnaní podľa klasifikácie
SK ISCO- 08 v štátnej a verejnej službe. Ako bolo uvedené v predchádzajúcej Priebežnej správe č.5,
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audit bol zameraný na priraďovanie kódov klasifikácie SK ISCO-08 štátnym zamestnancom
a zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú
týchto zamestnancov, boli upozornení na diskrepancie vo vykazovaných údajoch a vyzvaní na ich
odstránenie. V rámci aktivity došlo k viacerým pracovným rokovaniam, prostredníctvom ktorých sa
inovovalo zatriedenie zamestnancov a identifikovali sa nové zamestnania, ktoré doteraz neboli
adekvátne pokryté v klasifikácii SK ISCO-08. Pracovným rokovaniam vždy predchádzala hĺbková analýza
reportovaných údajov.
Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 6.

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 siedmeho
zmluvného obdobia. Jednotlivé zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na úlohách projektu a
aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb)
sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako administrácia verejnej
časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie.

Sekcia SRI Novinky
V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o tretích a štvrtých rokovaniach sektorových
rád a články pripravené pre printové médiá. Zoznam pridaných článkov:
▪

4. rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie.,

▪

Vieme, aké prierezové zručnosti budú potrebné v roku 2030.,

▪

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu schválená na 4.
rokovaní Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,

▪

TREXIMA na HR online sumite,

▪

4. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo,

▪

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,

▪

4. Rokovanie sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby,

▪

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.,
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▪

Rokovanie v domácich podmienkach,

▪

Začína druhá etapa práce Sektorovej rady!,

▪

Rokovanie aj o dopadoch koronakrízy na sektor dopravy, logistiky a poštových služieb,

▪

Elektrotechnici schválili sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov,

▪

4. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby,

▪

Koronavírus síce pozastavil výrobu áut, no nepozastavil činnosť Sektorovej rady!,

▪

Netradičné rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie,

▪

Dopad koronavírusu na automobilový priemysel,

▪

Vplyv inovácií na automotive a strojárstvo,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.,

▪

Prvá online diskusia Európskej aliancie pre učňovskú prípravu s názvom: „Dištančné vzdelávanie
- ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku".,

▪

Sektorová rada pre verejné služby a správu schválením Stratégie rozvoja ľudských zdrojov
zaznamenala veľký míľnik svojej činnosti,

▪

Stavebníci vedia, aké zručnosti budú dôležité v roku 2030,

▪

Zdanlivé takmer 3 mesiace nečinnosti nie sú pravdou – skôr naopak, prišli sme do cieľa!,

▪

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Papierenské odvetvie zažije zmeny,

▪

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu,

▪

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo,

▪

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie hľadá lídrov!.

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 77 aj s obrázkami a odkazom na článok.
Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších etáp projektu.

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.
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Tabuľka č. 40 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady
P.Č. Sektorová rada

Dokumenty na stiahnutie
SRI
Novinky
článok pozvánka prezentácia záver

Informačné stránky
sektorovej rady
zoznam
členov

Garantované
NŠZ

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
1 rybolov

1

1

1

1

úpravy

úpravy

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

1

1

1

1

úpravy

úpravy

3 pre potravinárstvo

1

1

1

1

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

1

1

1

1

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
5 priemysel

1

1

1

1

úpravy

pre celulózo-papierenský a polygrafický
6 priemysel

2

1

1

1

úpravy

7 pre chémiu a farmáciu

1

1

1

1

úpravy

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

1

1

1

1

úpravy

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
9 nekovové materiály

1

1

1

1

úpravy

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo

4

2

2

2

11 pre elektrotechniku

1

1

1

1

úpravy

úpravy

12 pre energetiku, plyn, elektrinu

2

2

2

2

úpravy

úpravy

13 pre vodu, odpad a životné prostredie

1

1

1

1

úpravy

úpravy

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

1

1

1

1

úpravy

pre obchod, marketing, gastronómiu a
15 cestovný ruch

1

1

1

1

úpravy

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby

2

1

1

1

úpravy

2

2

2

2

úpravy

19 pre kultúru a vydavateľstvo

1

1

1

1

úpravy

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport

2

1

1

1

21 pre verejné služby a správu

1

1

1

1

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment

1

1

1

1

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby

1

1

1

1

24 pre remeslá a osobné služby

1

1

1

1

17 pre informačné technológie a telekomunikácie

úpravy
úpravy

úpravy

pre bankovníctvo, finančné služby,
18 poisťovníctvo
úpravy
úpravy

úpravy
úpravy

úpravy

úpravy

úpravy

98 Riadiaci výbor SRI
99 Aliancia sektorových rád

úpravy

1

úpravy

Zdroj: TREXIMA Bratislava
V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení
danej sektorovej rady. Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ, podľa požiadaviek na
vyradenie, pridávanie nových, zlučovanie a rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. Na
základe spolupráce s printovým médiom, boli pripravené a ďalej sa pripravujú články o jednotlivých
sektoroch a dopadoch z pohľadu inovácií a koronakrízy. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh
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a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli
IS NSP/SRI.

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady
Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Konkrétne zmeny
a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach
v informáciách tajomníkov sektorových rád. Celkovo bolo zverejnených 759 pozícií v zoznamoch členov
sektorových rád, ktoré sú obsadené 673 fyzickými osobami.

4.1.2.2 Dokumenty na stiahnutie
V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č.6 dobiehali tretie a realizovali sa štvrté
rokovania sektorových rád. Po ukončení rokovania sektorových rád boli zverejnené dokumenty v časti
sektorové rady, záložka Dokumenty na stiahnutie:
▪

pozvánka na 4. rokovanie sektorovej rady daného sektora,

▪

prezentácia z 4. rokovania sektorovej rady daného sektora,

▪

závery z 4. 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. 40
Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady.

4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia
V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období
implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov
a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté
v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto
kapitole je priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.
V sledovanom období bol do produkčného prostredia nasadený nový modul a úpravy modulov:
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▪

modul Tvorba a revízia NŠZ (Plán, Zobrazenie, Tvorba a Porovnávanie),

▪

modul Registrácia – úprava podľa novej legislatívy,

▪

modul Výkazníctvo – úprava v časti výkazy,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – sprievodca,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava harmonogram NŠZ.

Manuály pre používateľov na tieto časti sú v procese tvorby, po dokončení budú priložené ku príslušnej
správe ako samostatná príloha. V manuáli budú popísané a zobrazené všetky časti a funkcionality tak,
ako boli nasadené do produkčného prostredia. Zároveň budú manuály publikované na stránke
manuálov v privátnej časti IS SRI.

Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu
Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 738 používateľských účtov, z toho 635
zaregistrovaných používateľov a 103 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ
neurobili registráciu do systému.
Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a
vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Pre jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje
o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na jednu
reláciu je za sledované obdobie 18,53 a priemerné trvanie jednej relácie je 12 minút 47 sekúnd. Počas
sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný:
▪

marec – 46 795 zobrazení,

▪

apríl – 40 968 zobrazení,

▪

máj - 31 520 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo spolu 119 283 zobrazení stránok v privátnej zóne. Od spustenia
stránky do 31.5.2020 sme prekročili hranicu pól milióna zobrazení stránok, presne 506 291 zobrazení
stránky. Priemerný počet stránok na jednu reláciu za celé obdobie je 16,45 a priemerné trvanie jednej
relácie je 11 minút 53 sekúnd.
Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 3,99 a priemerné
trvanie jednej relácie je 3 minúty 41 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok
IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný:
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▪

marec – 15 993 zobrazení,

▪

apríl – 18 591 zobrazení,

▪

máj – 14 802 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 49 386 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Za posledný rok bol
priemerný počet stránok na jednu reláciu za celé obdobie je 3,59 a priemerné trvanie jednej relácie je
2 minúty 59 sekúnd.
V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu
a verejnú časť.
Tabuľka č. 41

Poradie

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj
2020 celkom
Zobrazenia stránky
Názov stránky
Počet
Podiel v %

1.

Stratégie

33518

48,31%

2.

NSP/SRI

6291

9,07%

3.

Správa výkazov

5877

8,47%

4.

Správa používateľov

5489

7,91%

5.

NŠZ

4201

6,06%

6.

Domov

3761

5,42%

7.

Vykázané záznamy

2987

4,31%

8.

Záznamy za mesiac 2.2020

1533

2,21%

9.

Záznamy za mesiac 3.2020

1511

2,18%

10.

Strategické dokumenty

1245

1,79%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 42

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až
máj 2020
Zobrazenia stránky
Mesiac
Celkový súčet
Názov stránky
Marec
Apríl
Máj
Stratégie

12215

15709

5594

33518

NSP/SRI

2615

1766

1910

6291

Správa výkazov

1892

1876

2109

5877
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Zobrazenia stránky

Mesiac
Celkový súčet

Názov stránky

Marec

Apríl

Máj

Správa používateľov

1805

2498

1186

5489

NŠZ

1261

715

2225

4201

Domov

1465

1138

1158

3761

Vykázané záznamy

1307

791

889

2987

Záznamy za mesiac 2.2020

1533

Záznamy za mesiac 3.2020

677

1533
834

Strategické dokumenty

757

Pripomienka

906

1511
488

1245
906

Záznamy za mesiac 4.2020

776

776

Záznamy za mesiac 5.2020

661

661

Plány NŠZ

620

Celkový súčet

25390

620
26990

16996

69376

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Porovnaním prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov
marec až apríl 2020 možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. Činnosti na tvorbe
stratégií si prvenstvo udržali počas predchádzajúcich aj aktuálneho sledovaného obdobia. Toto súviselo
s finalizáciou sektorových stratégií, pričom v apríli je viditeľný nárast pripomienok a práce zo
strategickými dokumentami. V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu výkazníctvo
a správa používateľov vzhľadom na zmenu vlád a predstaviteľov štátnych organizácií. Zároveň začína
nástup novej hlavnej činnosti projektu tvorba a revízia NŠZ.
Tabuľka č. 43

Poradie

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj
2020 celkom
Zobrazenia stránky
Názov stránky
Počet
Podiel v %

1.

SRI - Karta zamestnania

16076

33,47%

2.

SRI - Register zamestnaní

10714

22,30%

3.

SRI - Výsledky vyhľadávania

8067

16,79%

4.

SRI - Index

5454

11,35%
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Zobrazenia stránky
Poradie

Názov stránky
Počet

Podiel v %

5.

SRI - Sektorová rada

3048

6,35%

6.

SRI - Sektorové rady

2326

4,84%

7.

SRI - Register kompetencií

619

1,29%

8.

SRI - Novinky

564

1,17%

9.

SRI - Domov

530

1,10%

10.

SRI - Kontakt

418

0,87%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 44

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až máj
2020
Zobrazenia stránky
Mesiac
Celkový súčet
Názov stránky
Marec
Apríl
Máj
SRI - Karta zamestnania

5371

6161

4544

16076

SRI - Register zamestnaní

3475

4250

2989

10714

SRI - Výsledky vyhľadávania

2371

3917

1779

8067

SRI - Index

1922

1727

1805

5454

SRI - Sektorová rada

978

890

1180

3048

SRI - Sektorové rady

776

708

842

2326

SRI - Register kompetencií

218

167

234

619

SRI - Novinky

190

161

213

564

530

530

135

418

SRI - Domov
SRI - Kontakt

135

SRI - Informácie o projekte

116

SRI - SRI Novinky
Celkový súčet

148

116
104

15552

18233

104
14251

48036

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V mesiaci apríl dosiahol počet zobrazení stránky ročný rekord, ale v máji už návštevnosť poklesla. Za
zmienku stojí udržujúci trend záujmu o informácie na stránkach novinky, nielen z úvodnej stránky, ale
aj v archíve noviniek.
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Vzhľadom na prevádzkovanie verejného a privátneho portálu SRI počas aktívneho obdobia 6.2019 až
5.2020 môžeme zhodnotiť vývoj štatistických ukazovateľov a trendov. Prehľad vývoja návštevnosti
privátnej časti portálu je zobrazený v nasledujúcich grafoch.
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Graf č. 163

Vývoj návštevnosti jednotlivých stránok privátnej časti portálu v období 6.2019 - 5.2020
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Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Trend celkovej návštevnosti privátnej časti portálu kopíruje nápor expertov a tajomníkov na systém
podľa zadaných činností a spôsobu práce pri riešení zadaných úloh. A zároveň ukazuje aj dopad
koronakrízy na návštevnosť portálu.
Graf č. 164

Vývoj celkovej návštevnosti privátnej časti portálu v období 6.2019 - 5.2020
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Porovnanie návštevnosti jednotlivých stránok privátnej časti portálu ukazuje jednoznačné prvenstvo
prác na sektorových stratégiách. Ostatné činnosti sa v porovnaní so stratégiami javia ako minimálne
a preto bolo doplnené aj čiastkové vyhodnotenie vybraných činností. Na detailnejší prehľad prác na
stratégiách je v nasledujúcom grafe zobrazený detailnejší pohľad na pomer návštevnosti portálu v
období 6.2019 - 5.2020 v časti stratégie.
Graf č. 165

Pomer návštevnosti portálu v časti stratégie v období 6.2019 - 5.2020
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Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V časti výkazníctvo je v nasledujúcom grafe zobrazený pomer návštevnosti portálu v období 6.2019 5.2020 podľa činností v oblasti výkazníctva.
Graf č. 166

Pomer návštevnosti portálu v časti výkazníctvo v období 6.2019 - 5.2020
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zobrazenie pomeru využívania (zobrazení stránok) ostatných častí mimo stratégií a výkazníctva
a funkcionalít portálu v období 6.2019 - 5.2020 je znázornené v nasledujúcom grafe.
Graf č. 167

Pomer návštevnosti portálu v ostatných častiach v období 6.2019 - 5.2020
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Prehľad vývoja návštevnosti jednotlivých stránok verejnej časti portálu v období 6.2019 - 5.2020 je
zobrazený v nasledujúcom grafe.
Graf č. 168

Vývoj návštevnosti jednotlivých stránok verejnej časti portálu v období 6.2019 5.2020
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Trend celkovej návštevnosti verejnej časti portálu je mierne stúpajúci, s malými odchýlkami.
Graf č. 169

Vývoj celkovej návštevnosti verejnej časti portálu v období 6.2019 - 5.2020
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4.3 Analýza a návrh riešenia – zmeny a nové funkcionality
V tejto kapitole je uvedený popis navrhnutých zmien návrhu modulov už zapracovaných do
produkčného prostredia a nových funkcionalít pre dosiahnutie požadovaného výsledku. V prvej časti
kapitoly sú popísané zmeny pre časť vykazovania a správy výkazov z pohľadu optimalizácie pracovného
postupu. V ďalšej časti kapitoly sú popísané zmeny návrhu modulu registrácia na zapracovanie
legislatívnych zmien do systému. Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu
a optimalizácie po nasadení do testovacieho a produkčného prostredia alebo vyplynuli z novej
legislatívy.

Správa výkazov a export zoznamu výkazov
Na základe návrhu zmeny pracovného postupu pri procese výkazníctva boli navrhnuté zmeny riešenia
na zabezpečenie požadovaného výsledku. Nové návrhy riešenia a zmeny riešenia modulu výkazníctvo
sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

4.3.1.1 Úprava stránky správa výkazov
Návrh rozšírenia o nové funkcionality:
A. Doplniť do možností filtrovania výkazov aj možnosť filtrovať na základe priradeného
zodpovedného tajomníka k používateľovi – expertovi (šetrenie času ekonóm 2h – 5h/mesiac
v závislosti od rokovaní a pracovných stretnutí).
B. Doplniť automatický filter Moje (zodpovedný tajomník)/všetky výkazy (obmedzenia ponechať
rovnaké ako doteraz – výkazy len pre tajomníkovi priradené sektorové rady).
Funkčnosť obidvoch filtrov je podobná pre potreby prevádzky je povinný bod A., bod B. je v tomto
prípade postavený ako „nice to have“ (šetrenie času tajomníkom rádovo v 10m – 1h/mesiac/tajomník
v závislosti od rokovaní a pracovných stretnutí a predchádzanie tlačenia a podpisovania toho istého
výkazu pre „multi-sektorových“ používateľov viacnásobne), na zjednodušenie kontroly výkazov
tajomníkom z viac ako jednou priradenou sektorovou radou (zobrazenie len výkazov v jeho
zodpovednosti za podpísanie – tlač výkazov). Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 28 Správa výkazov – zmena

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pre filter B. ako preddefinované nastavenie dať filter všetky, ako to majú tajomníci teraz pri príchode
na túto stránku.

4.3.1.2 Úprava stránky export – pracovné výkazy
Doplniť tlačidlo na export zoznamu výkazov za daný mesiac, tlačidlo bude mať názov „Export zoznamov
do XLS“. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 29 Export pracovných výkazov - zmena

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Export zoznamu do XLS bude mať nasledujúce položky:
▪

ID pracovného výkazu,

▪

používateľské meno – v tvare priezvisko meno (ak nemá vložiť e-mail),

▪

mesiac,

▪

rok,

▪

vykázaný čas (celkom v desiatkovej sústave – 1h 30m zapísané ako 1,5),

▪

stav (tu by mali byť len stavy schválený a schválený podpísaný) tak ako je to v ostatných
výkazoch,

▪

zodpovedný tajomník (pre daného používateľa – stačí email sú to naši)

Jeden riadok predstavuje jeden mesačný výkaz za jedného používateľa.

4.3.1.3 Systémové zmeny oprávnení
Vzhľadom na schválené zmeny procesu pri zmene stavu schválený podpísaný výkaz, je potrebné
zabezpečiť zmenu oprávnení v module výkazníctvo, tak aby rola tajomník mala dostupné tlačidlo na
zmenu stavu mesačného výkazu do stavu schválený – podpísaný. Na zabezpečenie funkčnosti IS SRI
pre požiadavky procesu na zmenu stavu na schválený – podpísaný.
Zmena procesného diagramu nastaveného procesu zmeny stavu schválený - podpísaný výkaz je na
nasledujúcom obrázku aj s rolami zodpovednosti za jednotlivé kroky procesu.
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Schéma č. 6

Procesný diagram pre stav schválený-podpísaný

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Úpravy modulu registrácia
4.3.2.1 Doplnenie údajových polí na základe požiadaviek
Na základe požiadaviek ekonomického oddelenia, ktoré pripravilo nový formulár na získavanie
osobných údajov od tretej stany na účely vytvorenia pracovno-právneho vzťahu. Nový formulár
rozširuje požadované údaje o nasledujúce časti.

4.3.2.2 Návrh riešenia súbežného právneho vzťahu v EU
Obrázok č. 30 Návrh riešenia súbežného právneho vzťahu v EU

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V základnom zobrazení bude vidno len pole Máte súbežne uzatvorený iný právny vzťah v členskom
štáte Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska (mimo Slovenskej republiky)?, pri
výbere odpovede Áno, sa používateľovi zobrazí doplňujúce pole. V poli na výber krajiny bude možné
vybrať viac krajín. Pod poľom výber krajiny doplniť informačnú vetu „Kópiu formulára A1 odovzdajte
svojmu tajomníkovi sektorovej rady“. Všetky polia sú povinné.
▪

Máte súbežne uzatvorený iný právny vzťah v členskom štáte Európskej únie, Švajčiarska, Nórska,
Islandu a Lichtenštajnska (mimo Slovenskej republiky)?
- Áno
- Nie

▪

Pri odpovedi áno zobraziť ďalšie pole na výber krajiny, Vyberte krajinu (zoznam Krajín – číselník,
aby nám tam nepísali ...):
- Belgicko

- Francúzsko

- Česko

- Grécko

- Dánsko

- Holandsko

- Estónsko

- Island

- Fínsko

- Lotyšsko
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- Lichtenštajnsko

- Poľsko

- Litva

- Portugalsko

- Luxembursko

- Rakúsko

- Nemecko

- Slovinsko

- Maďarsko

- Španielsko

- Malta

- Švajčiarsko

- Nemecko

- Švédsko

- Nórsko

- Taliansko

4.3.2.3 Návrh riešenia zmeny zadania ZŤP a Dôchodku
Obrázok č. 31 Návrh riešenia zmeny zadania ZŤP a Dôchodku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V základnom zobrazení bude vidno len polia ZŤP a Dôchodok, pri výbere odpovede Som držiteľom
preukazu ZŤP/Som Dôchodca, sa používateľovi zobrazia doplňujúce polia. Všetky polia sú povinné.
▪

Zmeniť výber ZŤP na výber rovnako ako pri dôchodku (z check-boxu na výberové pole), z dôvodu
jednotnosti dizajnu. Doplniť výberové pole z možnosťami:

▪

-

Som držiteľom preukazu ZŤP,

-

Nie som držiteľom preukazu ZŤP,

Doplniť pri odpovedi Som držiteľom preukazu ZŤP pole na zadanie dátumu, Dátum získania
statusu ZŤP:
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-

Výber dátumu rovnako ako pri dôchodku.

Výber dôchodku zostáva funkčne rovnaký rozširuje sa len typ dôchodku.
▪

Rozšíriť typ dôchodku o „Výsluhový“:
- Starobný
- Invalidný
- Výsluhový

4.3.2.4 Návrh riešenia pridania žiadosti na dôchodok/ZŤP
Obrázok č. 32 Návrh riešenia pridania žiadosti na dôchodok/ZŤP

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V základnom zobrazení bude vidno len prvé pole, pri výbere odpovede Áno, sa používateľovi zobrazia
doplňujúce dve polia. Všetky polia sú povinné.
▪

Máte podanú žiadosť o priznanie dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový a ZŤP)?
- Áno
- Nie

▪

▪

Pri odpovedi áno zobraziť ďalšie polia:
-

výber typu dôchodku/ZŤP

-

výber dátumu

Výber typu dôchodku, Typ dôchodku/ZŤP:
- Starobný
- Invalidný
- Výsluhový
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- ZŤP
▪

Výber dátumu, K akému dátumu ste žiadali priznanie dôchodku/ZŤP:
-

Výber dátumu rovnako ako pri dôchodku

4.3.2.5 Návrh riešenia rozšírenia potvrdzovania údajov a postihu
Obrázok č. 33 Návrh riešenia rozšírenia potvrdzovania údajov a postihu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Doplniť na konci formuláru ešte jeden check-box s textom:
Som si vedomý (á), že v prípade zistenia nepravdivých a neúplných údajov má zamestnávateľ právo
požadovať náhradu nákladov spojených so zvýšením administratívneho zaťaženia a poškodením
dobrého mena zamestnávateľa.
Tento check-box bude mať status povinného poľa.

4.4 Analýza a návrh riešenia modulu Tvorba a revízia národných štandardov
zamestnaní
V tejto kapitole je uvedený popis prípravy návrhu modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Porovnávanie.
V prvej časti kapitoly sú popísané zmeny v návrhu a oprávneniach pre používateľov na prácu
s modulom Tvorba a revízia NŠZ z pohľadu dodržiavania harmonogramu tvorby a revízie NŠZ.
V nasledujúcej časti kapitoly sú popísané zmeny v návrhu a oprávneniach na zapracovanie zmien logiky
tvorby a revízie NŠZ. Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu
a optimalizácie po nasadení do testovacieho a produkčného prostredia. Nasleduje návrh časti
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Porovnávanie, ktorý je pokračovaním návrhu modulu Tvorba a revízia NŠZ popísaného v Priebežnej
správe č. 4. a č. 5, kde boli popísané prvé tri časti modulu Plán, Zobrazenie a Tvorba. V ďalších etapách
projektu budú zapracované návrhy nových certifikátov, právnych predpisov, odborných vedomostí a
zručností, a návrhy zmien názvov odborných vedomostí a zručností. Nová funkcionalita na párovanie
odborných vedomostí a zručností, a ďalšie podľa potrieb a priorít projektu.

Návrh zmeny na zabezpečenie dodržiavania harmonogramu tvorby a revízie NŠZ
Vzhľadom na požiadavku metodikov a odborného garanta na zabezpečenie funkcionality v IS SRI na
obmedzenie prístupu k tvorbe a revízii NŠZ mimo plánovaného harmonogramu NŠZ budú v systéme
zapracované nasledovné zmeny podľa popísaného návrhu riešenia.

4.4.1.1 Zmeny v procese tvorby a revízie NŠZ
Proces tvorby NŠZ bude rozšírený o jeden nový stav „Čakajúce“, ktorý bude použitý, ako zberný stav
pre všetky NŠZ importované zo systému IS NSP v stave inom ako zverejnený. Tieto NŠZ budú v tomto
stave do doby, kým ich tajomník podľa harmonogramu neprepne do stavu „Rozpracovaný“. V stave
„Rozpracovaný“ môže autor pracovať na tvorbe a revízii NŠZ, ďalej podľa pôvodného procesu. Zároveň
bude dopracovaná možnosť prepnutia stavu NŠZ zo stavu „Dokončené“ na „Zapracovanie
pripomienok“. Upravený proces tvorby je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Schéma č. 7

Proces tvorba a revízie NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zároveň sa zmena dotkne aj procesu pri prepnutí stavu NŠZ zo „Zverejnené“ (zverejnené v IS NSP)
pomocou tlačidla vytvoriť novú revíziu do stavu „Čakajúce“, aby mal tajomník pod kontrolou
harmonogram tvorby NŠZ. Rovnaká zmena nastane aj v procese vytvorenia kópie NŠZ pri zlučovaní
a rozdeľovaní NŠZ, po vytvorení kópie bude nové NŠZ v stave „Čakajúce“.

4.4.1.2 Doplnenie role do systému
Pre potreby zabezpečenia oprávnení na zobrazenie a pripomienkovanie NŠZ v stave „Dokončené“ pre
skupinu interných a externých členov realizačného tímu SRI bude potrebné vytvoriť novú rolu
redigovanie NŠZ. Táto rola bude mať len oprávnenia pre stav NŠZ „Dokončené“, ktoré sú zobrazené v
tabuľke v nasledujúcej kapitole.
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4.4.1.3 Návrh zmien v IS SRI na zabezpečenie dodržiavania harmonogramu v časti Tvorba a
revízia NŠZ
Na zapracovanie zmien bude do stavov NŠZ doplnený nový stav „Čakajúce“ (in_storage), tento stav
bude pre autora rovnaký, ako stav „Dokončené“. Autor bude NŠZ vidieť a môže si ho zobraziť, ale
nebude ho môcť editovať. Tajomník bude mať pre NŠZ v tomto stave z jemu pridelenej sektorovej rady
plné oprávnenia. Ostatné oprávnenia sú pre nový stav zobrazené v nasledujúcich tabuľkách, zmeny sú
zvýraznené žltým podfarbením.
Tabuľka č. 45 Oprávnenia k stavom NŠZ 1/4
Autor
Stav NŠZ

Člen SR

čítanie čítanie pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie

Čakajúce

1

Rozpracované

1

Pripomienkovanie PS

1

Zapracovanie pripomienok PS

1

Pripomienkovanie

1

Zapracovanie pripomienok

1

Dokončené

1

Schvaľovanie SR

1

1

Schválené SR

1

1

Schvaľovanie alianciou

1

1

Zverejnené

1

1

1

1

pripomienky editácia

1

1
1

1

1

Neplatné
Zverejnené v IS NSP
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 46 Oprávnenia k stavom NŠZ 2/4
Tajomník pre svoju sektorovú
radu
Tajomník pre cudziu sektorovú radu
Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Čakajúce

1

1

1
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1

Tajomník pre svoju sektorovú
radu

Tajomník pre cudziu sektorovú radu

Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Rozpracované

1

1

1

1

Pripomienkovanie PS

1

1

1

1

Zapracovanie pripomienok PS

1

1

1

1

Pripomienkovanie

1

1

1

1

Zapracovanie pripomienok

1

1

1

1

Dokončené

1

1

1

1

Schvaľovanie SR

1

1

1

1

Schválené SR

1

1

1

1

Schvaľovanie alianciou

1

1

1

1

Zverejnené

1

1

Neplatné

1

1

Zverejnené v IS NSP

1

1

pripomienky editácia

1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 47 Oprávnenia k stavom NŠZ 3/4
Audítor - riadiaci výbor

Schvaľovateľ - Aliancia sektorových
rád

Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Čakajúce

1

1

Rozpracované

1

1

Pripomienkovanie PS

1

Zapracovanie pripomienok PS

1

Pripomienkovanie

1

Zapracovanie pripomienok

1

1

Dokončené

1

1

Schvaľovanie SR

1

1

Schválené SR

1

1

Schvaľovanie alianciou

1

1

1

pripomienky editácia

1

1
1

1

1

1
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1

1

Audítor - riadiaci výbor

Schvaľovateľ - Aliancia sektorových
rád

Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Zverejnené

1

1

1

1

pripomienky editácia

Neplatné
Zverejnené v IS NSP
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 48 Oprávnenia k stavom NŠZ 4/4
rola na redigovanie NŠZ
Stav NŠZ

čítanie pripomienky editácia
zobrazenie

Čakajúce
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené

1

1

Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Zverejnené
Neplatné
Zverejnené v IS NSP
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Do IS SRI budú zmenené a doplnené akcie pri zmenách stavov podľa priloženej tabuľky, zmeny sú
zvýraznené žltým podfarbením.
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Tabuľka č. 49 Oprávnenia a akcie k zmenám stavov pre proces Tvorby a revízie NŠZ
Kto môže zmeniť
Stav NŠZ
Akcia
stav
Zmena stavu na
Čakajúce

Povoliť prácu

Tajomník

Rozpracované

Vyžiadať
pripomienkovanie PS

Autor, Tajomník

Pripomienkovanie PS

Vyžiadať
pripomienkovanie

Autor, Tajomník

Pripomienkovanie

Rozpracované

Pripomienkovanie PS

Ukončiť
pripomienkovanie PS

Tajomník, systém

Zapracovanie
pripomienok PS

Zapracovanie pripomienok PS

Vyžiadať
pripomienkovanie

Autor, Tajomník

Pripomienkovanie

Pripomienkovanie

Ukončiť
pripomienkovanie

Tajomník, systém

Zapracovanie
pripomienok

Zapracovanie pripomienok

Dokončiť

Autor, Tajomník

Dokončené

Vyžiadať schválenie SR

Tajomník

Schvaľovanie SR

Dokončené
Vrátiť na dopracovanie Tajomník

Zapracovanie
pripomienok

Schváliť

Tajomník

Schválené SR

Zamietnuť

Tajomník

Zapracovanie
pripomienok

Vyžiadať schválenie
alianciou

Tajomník

Schvaľovanie alianciou

Zamietnuť

Tajomník

Zapracovanie
pripomienok

Publikovať

Tajomník

Zverejnené

Publikovať

Systém - (Tajomník Neplatné - Súčasne so
stav zverejnené)
stavom Zverejnené

Vytvoriť novú revíziu

Tajomník

Čakajúce

Zverejnené v IS NSP

Vytvoriť novú revíziu

Tajomník

Čakajúce

Plán

Vypracovať

Autor, Tajomník

Rozpracované

Schvaľovanie SR

Schválené SR

Schvaľovanie alianciou

Zverejnené
Neplatné

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pre nový stav „Čakajúce“ bude dostupné tlačidlo na zmenu stavu Povoliť prácu, ktorý prepne stav NŠZ
do stavu „Rozpracované“. Oprávnenie pre túto akciu bude mať iba tajomník danej sektorovej rady.
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Ďalšia zmena je doplnenie akcie pri stave „Dokončené“ kde bude dostupná druhá akcia Vrátiť na
dopracovanie, na zabezpečenie zapracovania pripomienok autorom po internom (metodickom)
redigovaní výsledného NŠZ dokončeného autorom. Po stlačení tlačidla Vrátiť na dopracovanie bude
NŠZ prepnuté do stavu „Zapracovanie pripomienok“, oprávnenie na zmenu stavu bude mať iba
tajomník. Zároveň vzhľadom na vytvorenie nového stavu „Čakajúce“ bude zmenená akcia Vytvoriť
novú revíziu pri stavoch „Zverejnené“ a „Zverejnené v IS NSP“ tak, aby stav NŠZ po akcii bol „Čakajúce“.

4.4.1.4 Zmena pri akcii kópia NŠZ
V IS SRI v časti Tvorba a revízia je dostupné tlačidlo Vytvoriť kópiu NŠZ, na vytvorenie základu nového
NŠZ pri rozdelení alebo zlúčení NŠZ. Po stlačení tlačidla prebehne proces v pôvodnom postupe a zmena
sa týka len výsledného stavu nového NŠZ, namiesto stavu „Rozpracované“ bude stav NŠZ „Čakajúce“.

4.4.1.5 Zmena v časti plán NŠZ
V časti plán NŠZ bude na zabezpečenie harmonogramu Tvorby a revízie NŠZ doplnené pole dátum
začiatku prác na tvorbe NŠZ. Pole bude výber dátumu z kalendára, prednastavená hodnota bude
súčasný dátum. Pole bude povinné, na základe tohto dátumu bude obmedzené zobrazenie tlačidla
Vypracovať pre Autora NŠZ. Tlačidlo Vypracovať pre tajomníka danej sektorovej rady nebude
ovplyvnené týmto dátumom. Návrh riešenia rozšírenia stránky pridanie a úprava plánu NŠZ je na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 34 Návrh riešenia stránky pridať plánované NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Zároveň bude rozšírený zoznam plánov NŠZ na základnej stránke plánov NŠZ o položku Začiatok prác,
kde bude zobrazený dátum začiatku prác na tvorbe NŠZ. Návrh zapracovania zmien na stránke je
zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 35 Návrh riešenia stránky plány NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Ďalší postup pri tvorbe NŠZ bude rovnaký, ako v pôvodnom riešení bez zmien.

Návrh zmeny na zapracovanie zmeny logiky procesu Tvorby a revízie NŠZ
Vzhľadom na požiadavku metodikov a odborného garanta na zabezpečenie funkcionality v IS SRI na
zapracovanie zmeny procesu Tvorby a revízie NŠZ budú v systéme zapracované nasledovné zmeny
podľa popísaného návrhu riešenia.

4.4.2.1 Zmeny v procese Tvorby a revízie NŠZ
Proces tvorby NŠZ bude zmenený vzhľadom na požiadavku zapracovania zmeny spôsobu náhrady
pôvodných zverejnených NŠZ za nové, zlúčené a rozdelené NŠZ. Podľa novej metodiky pôvodný NŠZ
nezostane dostupný na stránke www.sustavapovolani.sk do doby zverejnenia náhrady, ale po
schválení sektorovou radou bude zrušený. Vzhľadom na potrebu dostupnosti pôvodného NŠZ pri
vytváraní nového zlúčeného NŠZ a funkcionality porovnávania NŠZ do procesu Tvorby a revízie bude
pridaný nový stav. Rozšírenie procesu o jeden nový stav „Na vyradenie“, ktorý bude použitý, ako stav
pre výber NŠZ do porovnania NŠZ. Tieto NŠZ budú dostupné v zozname NŠZ na zobrazenie
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a porovnávanie. Do tohto stavu bude môcť NŠZ prepnúť iba tajomník. V tomto stave budú do doby,
kým ich tajomník neprepne do stavu „Neplatné“ po zverejnení zlúčeného NŠZ alebo vytvorení kópie
pre rozdelený NŠZ. V stave „Na vyradenie“ bude môcť tajomník prepnúť stav na „Neplatné“. Upravený
proces Tvorby a revízie NŠZ je zobrazený na nasledujúcom obrázku, vzhľadom na možnosť prepnúť NŠZ
do stavu „Na vyradenie“ z ktoréhokoľvek stavu, sú v diagrame použité oranžové prerušované relatívne
prepojenia.
Schéma č. 8

Úprava procesu tvorby a revízie NŠZ na zmenu logiky procesu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4.2.2 Návrh zmien v IS SRI na zabezpečenie zmeny v procese Tvorby a revízie NŠZ
Na zapracovanie zmien bude do stavov NŠZ doplnený nový stav „Na vyradenie“, tento stav bude pre
autora podobný, ako stav „Neplatné“ s tým rozdielom, že bude mať možnosť NŠZ použiť v porovnávaní
a zobrazení. Oprávnenia sú pre nový stav zobrazené v nasledujúcich tabuľkách, zmeny sú zvýraznené
žltým podfarbením.
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Tabuľka č. 50 Oprávnenia k stavom NŠZ zmena 1/5
Autor
Člen SR
Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Čakajúce

1

Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR

1
1
1
1
1
1
1

Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Zverejnené
Na vyradenie
Neplatné
Zverejnené v IS NSP

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 51 Oprávnenia k stavom NŠZ zmena 2/5
Registrovaný používateľ
Člen PS pre NŠZ
Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Čakajúce
1
1
Rozpracované
1
1
Pripomienkovanie PS
1
Zapracovanie pripomienok PS
1
1
1
1
Pripomienkovanie
1
Zapracovanie pripomienok
1
Dokončené
1
Schvaľovanie SR
1
Schválené SR
1
Schvaľovanie alianciou
1
1
Zverejnené
1
Na vyradenie
Neplatné
1
1
Zverejnené v IS NSP
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 52 Oprávnenia k stavom NŠZ zmena 3/5
Tajomník pre svoju sektorovú
Tajomník pre cudziu sektorovú
radu
radu
Stav NŠZ
čítanie čítanie pripomienky editácia
pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
Čakajúce
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozpracované
1
1
1
1
Pripomienkovanie PS
1
1
1
1
Zapracovanie pripomienok PS
1
1
1
1
1
Pripomienkovanie
1
1
1
1
Zapracovanie pripomienok
1
1
1
1
Dokončené
1
1
1
1
Schvaľovanie SR
1
1
1
1
Schválené SR
1
1
1
1
Schvaľovanie alianciou
1
1
Zverejnené
1
1
Na vyradenie
1
1
Neplatné
1
1
Zverejnené v IS NSP
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 53 Oprávnenia k stavom NŠZ zmena 4/5
Stav NŠZ
Čakajúce
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Zverejnené
Na vyradenie
Neplatné
Zverejnené v IS NSP

Schvaľovateľ - Aliancia
Audítor - riadiaci výbor
sektorových rád
čítanie čítanie pripomienky editácia
pripomienky editácia
zobrazenie
zobrazenie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 54 Oprávnenia k stavom NŠZ zmena 5/5
Rola konzultant
Stav NŠZ
čítanie pripomienky editácia
zobrazenie
Čakajúce
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Stav NŠZ
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Zverejnené
Na vyradenie
Neplatné
Zverejnené v IS NSP

Rola konzultant
čítanie pripomienky editácia
zobrazenie

1

1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Do IS SRI budú zmenené a doplnené akcie pri zmenách stavov podľa priloženej tabuľky, zmeny sú
zvýraznené žltým podfarbením.
Tabuľka č. 55 Oprávnenia a akcie k zmenám stavov pre proces Tvorby a revízie NŠZ
Stav NŠZ
Čakajúce

Rozpracované

Pripomienkovanie PS

Zapracovanie pripomienok PS

Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok

Dokončené

Akcia
Povoliť prácu
Na vyradenie
Vyžiadať
pripomienkovanie PS
Vyžiadať
pripomienkovanie
Na vyradenie
Ukončiť
pripomienkovanie PS
Na vyradenie
Vyžiadať
pripomienkovanie
Na vyradenie
Ukončiť
pripomienkovanie
Na vyradenie
Dokončiť
Na vyradenie
Vyžiadať schválenie SR

Kto môže zmeniť
stav
Tajomník
Tajomník

Zmena stavu na
Rozpracované
Na vyradenie

Autor, Tajomník

Pripomienkovanie PS

Autor, Tajomník
Tajomník

Pripomienkovanie
Na vyradenie
Zapracovanie
pripomienok PS
Na vyradenie

Tajomník, systém
Tajomník
Autor, Tajomník
Tajomník
Tajomník, systém
Tajomník
Autor, Tajomník
Tajomník
Tajomník

Vrátiť na dopracovanie Tajomník
Na vyradenie
Tajomník
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Pripomienkovanie
Na vyradenie
Zapracovanie
pripomienok
Na vyradenie
Dokončené
Na vyradenie
Schvaľovanie SR
Zapracovanie
pripomienok
Na vyradenie

Stav NŠZ
Schvaľovanie SR

Schválené SR

Schvaľovanie alianciou

Zverejnené
Na vyradenie
Neplatné
Zverejnené v IS NSP
Plán

Kto môže zmeniť
stav
Tajomník

Akcia
Schváliť
Zamietnuť
Na vyradenie
Vyžiadať schválenie
alianciou
Na vyradenie

Tajomník
Tajomník

Zmena stavu na
Schválené SR
Zapracovanie
pripomienok
Na vyradenie

Publikovať
Na vyradenie
Vytvoriť novú revíziu
Deaktivovať revíziu
Na vyradenie
Deaktivovať revíziu

Schvaľovanie alianciou
Na vyradenie
Zapracovanie
Tajomník
pripomienok
Tajomník
Zverejnené
Systém - (Tajomník Neplatné - Súčasne so
stav zverejnené)
stavom Zverejnené
Tajomník
Na vyradenie
Tajomník
Čakajúce
Tajomník
Neplatné
Tajomník
Na vyradenie
Tajomník
Neplatné

Vytvoriť novú revíziu
Deaktivovať revíziu
Na vyradenie
Vypracovať

Tajomník
Tajomník
Tajomník
Autor, Tajomník

Zamietnuť
Publikovať

Tajomník
Tajomník

Čakajúce
Neplatné
Na vyradenie
Rozpracované

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pre nový stav „Na vyradenie“ bude dostupné tlačidlo na zmenu stavu, ktoré bude môcť tajomník použiť
v ktorejkoľvek etape tvorby alebo revízie NŠZ. Oprávnenie na túto akciu bude mať iba tajomník danej
sektorovej rady. Ďalšia zmena bude doplnenie akcie pri stave „Na vyradenie“, kde bude možné
Deaktivovať revíziu a prepnúť NŠZ stavu do „Neplatné“.

Modul Tvorba a revízia NŠZ – sprievodca
Na lepšiu orientáciu a pochopenie metodiky vypĺňania jednotlivých častí a polí bude do systému
zapracovaný sprievodca stránkou. Tento sprievodca sa aktivuje automaticky pri prvom zobrazení
stránky a následne si ho môže používateľ aktivovať kedykoľvek, keď ho bude potrebovať. Jednotlivé
texty sprievodcu pre konkrétne podstránky sú popísané v nasledujúcich kapitolách.
1. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – základné informácie
Pole „Sektorová rada“ a pole „Názov“ – Prosím, skontrolujte názov Vašej sektorovej rady a priradený
názov zamestnania.
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Pole „Požadovaná úroveň vzdelania“ – Formát kódu úrovne vzdelania je 123/Y - kde "123" predstavuje
zodpovedajúcu úroveň ISCED (Medzinárodná klasifikácia vzdelávania) a "Y" úroveň podľa Štatistickej
klasifikácie odborov vzdelania.
Tlačidlo „Uložiť“ - Kliknutím na toto tlačidlo výber uložíte.
2. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – základná stránka tvorby
Tlačidlo „Zobraziť“ – Náhľad NŠZ zobrazíte kliknutím na toto tlačidlo.
Tlačidlo „Porovnanie NŠZ“ – Porovnávať vytváraný NŠZ s ďalšími môžete v tejto časti.
Tlačidlo „Vytvoriť kópiu NŠZ“ – Ak idete vytvárať NŠZ, ktorý je podobný inému, vytvorte si jeho kópiu
s prenesenými dátami.
Tlačidlo zmena stavu – Týmto tlačidlom meníte stav NŠZ.
Tlačidlo „Vyžiadať pripomienkovanie PS“ – Pripomienkové konanie k vytváranému NŠZ pracovnou
skupinou spustíte kliknutím na toto tlačidlo.
Tlačidlo „Vyžiadať pripomienkovanie“ – Pripomienkové konanie k vytváranému NŠZ sektorovou radou
spustíte kliknutím na toto tlačidlo.
Tlačidlo „Dokončiť“ – Ak chcete posunúť NŠZ na schválenie po zapracovaní pripomienok k NŠZ stlačte
toto tlačidlo.
Pole „Percentá“ – Tento ukazovateľ indikuje, ako ďaleko je NŠZ od zverejnenia. 100% znamená, že je
NŠZ zverejnený.
Tlačidlá častí tvorby NŠZ – Po skončení prehliadky, prosím, pokračujte v týchto sekciách pre tvorbu
alebo revíziu NŠZ.
3. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie výber NŠZ
Pole „Porovnávané NŠZ“ – Sem napíšte názov NŠZ, ktoré chcete porovnávať. Máte možnosť vybrať viac
NŠZ naraz. Tlačidlom „x“ ich z porovnávania odstránite.
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Tlačidlo „Uložiť“ - Kliknutím na toto tlačidlo výber porovnávaných NŠZ uložíte.
„Ľavé menu“ – Kliknutím vyberiete, ktorú časť vybraných NŠZ budete porovnávať.
4. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie odborné vedomosti
Celá tabuľka – V tabuľke vidíte porovnanie odborných vedomostí, ktoré sa požadujú u jednotlivých
zamestnaní na vybraných kvalifikačných úrovniach.
Kliknutím na zelené tlačidlo „+“ v stĺpci „Akcia“ priradíte odbornú vedomosť k aktuálnemu NŠZ.
Kliknutím na červené tlačidlo „-„ v stĺpci „Akcia“ odstránite odbornú vedomosť z aktuálneho NŠZ.
Dolná lišta posunutia - Na ďalšie porovnávané zamestnania sa dostanete posunutím spodnej lišty
smerom doprava.
5. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie pridanie odbornej
vedomosti
Pole „Odborná vedomosť“ – Ak chcete odbornú vedomosť zmeniť, začnite písať jej názov. Ak ste
odbornú vedomosť nenašli v databáze, kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
Pole „SKKR“ - Vyberte požadovanú kvalifikačnú úroveň odbornej vedomosti. Možnosť výberu je
ohraničená kvalifikačnou úrovňou celého NŠZ. Výška kvalifikačnej úrovne odbornej vedomosti môže
byť na rovnakej úrovni ako celý NŠZ alebo nižšia.
Tlačidlo „Uložiť“ - Kliknutím na toto tlačidlo výber uložíte.
6. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie pridanie odbornej
zručnosti
Pole „Odborná zručnosť“ – Ak chcete odbornú zručnosť zmeniť, začnite písať jej názov. Ak ste odbornú
zručnosť nenašli v databáze, kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
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Pole „SKKR“ - Vyberte požadovanú kvalifikačnú úroveň odbornej zručnosti. Možnosť výberu je
ohraničená kvalifikačnou úrovňou celého NŠZ. Výška kvalifikačnej úrovne odbornej zručnosti môže byť
na rovnakej úrovni ako celý NŠZ alebo nižšia.
Tlačidlo „Uložiť“ - Kliknutím na toto tlačidlo výber uložíte.
7. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie pridanie špecifickej
kľúčovej kompetencie
Pole „Špecifická kľúčová kompetencia“ – Ak chcete špecifickú kľúčovú kompetenciu zmeniť, začnite
písať je názov.
Pole „Úroveň“ - Vyberte z rolovacej lišty jednu z troch úrovní špecifickej kľúčovej kompetencie.
Tlačidlo „Uložiť“ - Kliknutím na toto tlačidlo výber uložíte.
8. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie odborné zručnosti
Celá tabuľka - V tabuľke vidíte porovnanie odborných zručností, ktoré sa požadujú u jednotlivých
zamestnaní na vybraných kvalifikačných úrovniach.
Zeleným tlačidlom „+“ v stĺpci „Akcia“ priradíte odbornú zručnosť k aktuálnemu NŠZ.
Červeným tlačidlom „-„ v stĺpci „Akcia“ odstránite odbornú zručnosť z aktuálneho NŠZ.
Dolná lišta posunutia - Na ďalšie porovnávané zamestnania sa dostanete posunutím spodnej lišty
smerom doprava.
9. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie špecifické kľúčové
kompetencie
Celá tabuľka - V tabuľke vidíte porovnanie špecifických kľúčových kompetencií, ktoré sa požadujú u
jednotlivých zamestnaní.
Zeleným tlačidlom „+“ v stĺpci „Akcia“ priradíte špecifickú kľúčovú kompetenciu k aktuálnemu NŠZ.
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Červeným tlačidlo „-„ v stĺpci „Akcia“ odstránite špecifickú kľúčovú kompetenciu z aktuálneho NŠZ.
Dolná lišta posunutia - Na ďalšie porovnávané zamestnania sa dostanete posunutím spodnej lišty
smerom doprava.
Ak popis kompetencie existuje, zobrazíte ho, kliknutím na modré tlačidlo v stĺpci “Popis”.
10. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ
Tlačidlo „Denník“ – V denníku systém eviduje zmeny jednotlivých stavov NŠZ.
Tlačidlo „Pripomienky“ – Všetky nevyriešené pripomienky k NŠZ nájdete v tejto časti.
Tlačidlo „Upraviť“ – Do úpravy NŠZ sa dostanete kliknutím na toto tlačidlo. Táto možnosť je prístupná,
iba ak máte právo na úpravu NŠZ.
11. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – alternatívne názvy
Tlačidlo „Pridať názov“ – Vhodné alternatívne názvy NŠZ pridáte kliknutím na toto tlačidlo. Zapíšte
alternatívny názov a vyberte jazyk, v ktorom je uvedený. Postup opakujte na dosiahnutie
požadovaného počtu alternatívnych názvov, ktoré chcete pridať.
Názov odstránite červeným tlačidlom „X“.
Tlačidlo „Uložiť“ – Výber sa uloží až po kliknutí na toto tlačidlo.
12. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – certifikáty
Tlačidlo „Pridať záznam“– Certifikát k NŠZ priradíte kliknutím na toto tlačidlo.
13. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – pridať certifikát
Pole „Certifikát“ – Sem začnite písať názov certifikátu. Ak ste certifikát nenašli v databáze, kontaktujte,
tajomníka sektorovej rady.
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Pole „Typ“ – Tu určíte, či je certifikát odporúčaný zamestnávateľom alebo vyžadovaný právnym
predpisom.
Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
14. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – regulácie
Tlačidlo „Pridať reguláciu“ – Právny predpis regulujúci výkon zamestnania pridáte kliknutím na toto
tlačidlo. Následne vyhľadáte právny predpis zadaním časti jeho názvu. Červeným tlačidlom „X“ právny
predpis odstránite.
Prosím, zvoľte právny predpis, ktorý sa vzťahuje len na výkon tohto zamestnania. Ak ste právny predpis
nenašli v databáze, kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
15. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – prax
Pole „Vyžadovanie praxe“ – Po výbere vyžadovanej alebo odporúčanej praxe sa zobrazia ďalšie polia.
Celý formulár – V prípade vyžadovanej alebo odporúčanej praxe uveďte zodpovedajúci počet
mesiacov, prípadne vyplňte poznámku v časti „Dĺžka praxe“. Ak je dĺžka praxe určená právnym
predpisom, kliknite na zelené tlačidlo „Pridať právny predpis“ a vyberte ho z rolovacej lišty. V prípadne
potreby vyplňte poznámku v časti „Právne predpisy“. Ak ste právny predpis nenašli v databáze,
kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
16. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – klasifikácie
Pole „SK ISCO-08“ + „ESCO“ – Kód SK ISCO-08 priraďujú metodici projektu pre klasifikácie, ak
nesúhlasíte so zaradením vyjadrite svoj názor v pripomienkovom konaní.
Pole „SK NACE Rev. 2“ – Do rolovacej lišty začnite písať názov ekonomickej činnosti. Vyberte jednu
alebo viac možností. Výber odstránite tlačidlom „x“ pri zvolenej položke.
Tlačidlo „Uložiť“ – Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
Časť „Klasifikácie“ pod formulárom - Automaticky doplnené klasifikačné údaje o zamestnaní nájdete
v tejto časti.
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17. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model
„Všeobecné kľúčové kompetencie„ - Všeobecné kľúčové kompetencie sa k zamestnaniu načítavajú
automaticky podľa výšky požadovanej kvalifikačnej úrovne. Popis zobrazíte kliknutím na položku.
Tri tlačidlá hore – Kompetenčný model vypĺňate v týchto troch častiach.
Obrázok č. 36 Kompetenčný model - upresnenie pre sprievodcu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

18. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model – pridanie
špecifickej kľúčovej kompetencie
Tlačidlo „Pridať záznam“ – Špecifickú kľúčovú kompetenciu priradíte k NŠZ kliknutím na toto tlačidlo.
K NŠZ je možné pridávať viacero špecifických kľúčových kompetencií.
19. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model – úprava
špecifickej kľúčovej kompetencie
Pole „Špecifická kľúčová kompetencia“ – Po kliknutí začnite písať názov všeobecnej kľúčovej
kompetencie a vyberte ju zo zoznamu.
Pole „Úroveň“ - Vyberte jednu z troch úrovní špecifickej kľúčovej kompetencie.
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Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
20. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model – odborné
vedomosti
Tlačidlo „Pridať záznam“ – Odbornú vedomosť priradíte k NŠZ kliknutím na toto tlačidlo.
Pole „Odborná vedomosť“ – Po kliknutí začnite písať názov odbornej vedomosti a vyberte ju zo
zoznamu. Ak ste vedomosť v databáze nenašli, kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
Pole „SKKR“ - Vyberte požadovanú kvalifikačnú úroveň odbornej vedomosti. Možnosť výberu je
ohraničená kvalifikačnou úrovňou celého NŠZ. Výška kvalifikačnej úrovne odbornej vedomosti môže
byť na rovnakej úrovni ako celý NŠZ alebo nižšia.
Pole „Perspektíva“ – Vyberte či sa odborná vedomosť aktuálne vyžaduje alebo sa bude vyžadovať aj v
budúcnosti.
Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
21. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model – odborné
zručnosti
Tlačidlo „Pridať záznam“ – Odbornú zručnosť priradíte k NŠZ kliknutím na toto tlačidlo.
Pole „Odborná zručnosť“ – Po kliknutí začnite písať názov odbornej zručnosti a vyberte ju zo zoznamu.
Ak ste zručnosť v databáze nenašli, kontaktujte tajomníka sektorovej rady.
Pole „SKKR“ - Vyberte požadovanú kvalifikačnú úroveň odbornej zručnosti. Možnosť výberu je
ohraničená kvalifikačnou úrovňou celého NŠZ. Výška kvalifikačnej úrovne odbornej zručnosti môže byť
na rovnakej úrovni ako celý NŠZ alebo nižšia.
Pole „Perspektíva“ – Vyberte či sa odborná zručnosť aktuálne vyžaduje alebo sa bude vyžadovať aj v
budúcnosti.
Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
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22. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – pracovné prostriedky
Pole „Pracovné prostriedky“ – Po kliknutí začnite písať názov pracovného prostriedku potrebného na
výkon zamestnania. Vyberte jednu alebo viac možností. Výber odstránite tlačidlom „x“ pri zvolenej
položke.
Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
23. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – profil práce
celý formulár – Pre každú kategóriu vyberte aspoň jeden profil práce. Po kliknutí začnite písať názov
položky. Vyberte jednu alebo viac možností. Výber odstránite tlačidlom „x“ pri zvolenej položke.
Pole „Charakter činností“ – Charakterizuje aký typ činnosti sa vykonáva v danom zamestnaní. Ak pre
zamestnanie vyhovujú viaceré typy činností, vyberte všetky vyhovujúce.
Pole „Postup práce“ – Nadväzuje na charakter činností a uvádza, aký postup práce sa pri týchto
činnostiach v zamestnaní vyžaduje. Ak pre zamestnanie vyhovujú viaceré postupy práce, vyberte
všetky vyhovujúce.
Pole „Vedenie podriadených pracovníkov“ – Uvádza, či v zamestnaní je potrebné viesť ľudí a ak áno,
tak na akej úrovni. Prosím vyberte iba jednu z možností, ktorá zamestnanie najviac charakterizuje.
Pole „Zodpovednosť za výsledky a hodnoty“ – Charakterizuje zodpovednosť, aké prípadné straty
a následky nastanú, ak sa zamestnanie nevykonáva správne. Prosím vyberte iba jednu z možností,
ktorá zamestnanie najviac charakterizuje.
Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
24. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ NŠZ – SZČ
celý formulár – Táto časť je určená pre zamestnania, ktoré je možné vykonávať ako SZČ (t.j. samostatnú
zárobkovú činnosť), najmä v rámci remeselných a viazaných živností určených právnym predpisom. Po
vytvorení verzie zamestnania pre SZČ, budete môcť vybrať príslušný druh z predpripravených balíkov
pre SZČ (napríklad hygienické minimum, práca s ľudským telom).
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Tlačidlo „Uložiť“ - Výber uložíte kliknutím na toto tlačidlo.
25. Inštrukcie pre sprievodcu na stránku Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky
V tejto časti vidíte pripomienky od ostatných používateľov rozdelené do kategórií. Zvoľte kategóriu
a nevyriešené pripomienky môžete akceptovať alebo zamietnuť. Keď vyriešite všetky pripomienky
k NŠZ, bude možné prepnutie NŠZ do nového stavu.

Tvorba a revízia NŠZ – porovnávanie
Funkcionalita modulu Tvorba a revízia častí Plán (tvorby nových NŠZ), Zobrazenie a Tvorba a revízia je
popísaná v predchádzajúcich priebežných správach č. 4 a 5. V nasledujúcich kapitolách je popísaný
návrh riešenia časti Porovnávanie, vytvorená na uľahčenie prác pri tvorbe a revízii NŠZ. Časť
porovnávanie je rozdelená na štyri základné celky:
▪

výber NŠZ na porovnávanie,

▪

porovnávanie odborných vedomostí,

▪

porovnávanie odborných zručností,

▪

porovnávanie špecifických kľúčových kompetencií.

Návrhy riešenia a podrobný popis jednotlivých stránok pre dané časti sú zobrazené v nasledujúcich
kapitolách.

4.4.4.1 Návrh riešenia stránky výber NŠZ na porovnávanie
Stránka výber NŠZ na porovnávanie je vlastne domovskou stránkou časti porovnávanie, je dostupná
pomocou tlačidla Porovnanie NŠZ v časti Tvorba a revízia NŠZ. Vzhľadom na umiestnenie je
funkcionalita dostupná len autorom NŠZ a tajomníkom sektorových rád. Stránka výber NŠZ na
porovnávanie slúži ako navigačná stránka k jednotlivým častiam porovnávania NŠZ a možnosť výberu
zoznamu NŠZ na porovnávanie. Návrh riešenia stránky výber NŠZ na porovnávanie je na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 37 Návrh riešenia stránky výber NŠZ na porovnávanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránku výber NŠZ na porovnávanie bude tvoriť nadpis Porovnanie a názov aktuálneho NŠZ na
porovnávanie, ďalšia časť stránky bude rozdelená na dve časti. V ľavej časti budú navigačné tlačidlá na
jednotlivé časti porovnávania a v pravej časti bude výber NŠZ na porovnávanie s aktuálnym NŠZ. Pole
na výber NŠZ bude fulltextové vyhľadávanie v databáze NŠZ obmedzené podľa stavov NŠZ oprávnenie
na čítanie NŠZ daného používateľa. Výber bude možné uskutočniť po výbere jedného alebo viacerých
NŠZ. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého autor výber NŠZ uloží do zoznamu NŠZ na
porovnávanie. Pod tlačidlom Uložiť bude zoznam NŠZ pripravený na porovnávanie, a zároveň tento
zoznam zostane aj v poli na výber NŠZ, kde bude možné odstrániť NŠZ z porovnania alebo doplniť
zoznam NŠZ na porovnávanie podľa aktuálnej potreby a tlačidlom Uložiť a Upraviť zoznam NŠZ.
V zozname NŠZ pripravených na porovnávanie bude kód NŠZ a zároveň odkaz na klasické zobrazenie
detailu daného NŠZ. Tlačidlá na porovnávanie NŠZ budú:
▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

špecifické kľúčové kompetencie.

Použitím daného tlačidla sa zobrazí základná stránka porovnania NŠZ podľa výberu, popis jednotlivých
častí je v nasledujúcich kapitolách.

4.4.4.2 Základná stránka porovnania odborných vedomostí
Návrh riešenia stránky porovnania odborných vedomostí je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 38 Návrh riešenia stránky porovnania odborných vedomostí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Návrh riešenia stránky porovnania odborných vedomostí bol spracovaný s dôrazom na uľahčenie
a zjednotenie priraďovania a revízie odborných vedomostí pomocou jednoduchej vizuálnej
funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie odborných vedomostí a názvu
porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len samotný nástroj na porovnávanie. Ako hlavičky pre
jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

číslo a názov sektorovej rady,

▪

SKKR úroveň NŠZ,

▪

Stav NŠZ.

Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej
zobrazené informácie k odborným vedomostiam, odborné vedomosti budú zoradené podľa priradenia
k NŠZ. Najvyššie budú radené odborné vedomosti, ktoré má priradené aktuálne porovnávaný NŠZ,
nasledovať budú odborné vedomosti, ktoré neobsahuje aktuálny NŠZ. Odborná vedomosť bude
zobrazená vždy iba jeden krát, a ak ju má priradenú viacero porovnávaných NŠZ budú informácie
o nastaveniach pre jednotlivé NŠZ zobrazené v danom riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi
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jednotlivými NŠZ vizuálne jednoduché. Položky pre odbornú vedomosť pre aktuálne porovnávané NŠZ
budú nasledovné:
▪

názov odbornej vedomosti,

▪

príznak odbornej vedomosti,

▪

priradená úroveň SKKR odbornej vedomosti,

▪

špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom,

▪

perspektíva,

▪

akcia – pridanie, alebo odobratie odbornej vedomosti aktuálne porovnávaného NŠZ.

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže:
▪

priradená úroveň SKKR odbornej vedomosti,

▪

špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom,

▪

perspektíva.

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými
odbornými vedomosťami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy odborných vedomostí, kvôli
prehľadnosti nástroja budú mať tooltip s celým názvom odbornej vedomosti. Rovnako aj sektorový
príznak odbornej vedomosti bude mať tooltip s celým názvom sektorovej rady, v zobrazení kvôli
prehľadnosti bude iba číslo sektorovej rady. Úroveň priradeného kódu SKKR pre danú odbornú
vedomosť a daný NŠZ budú zobrazené ako ikonografika. Pri zadanej špecifikácii bude pri odbornej
vedomosti zobrazené tlačidlo, ako ikona bubliny s textom, po kliknutí sa zobrazí vyskakovacie okno
s informáciami o špecifikácii. Návrh riešenia okna je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 39 Návrh riešenia okna s informáciami o špecifikácii

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V okne budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

názov odbornej vedomosti,

▪

text zadanej špecifikácie,

▪

tlačidlo Zavrieť.

V stĺpci perspektíva bude zobrazená nastavená hodnota pre danú odbornú vedomosť. Ako posledná
bude zobrazená akcia, kde bude pre každú odbornú vedomosť zobrazená ikona zelené plus alebo
červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú odbornú vedomosť pre aktuálne porovnávaný NŠZ.
Po stlačení týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa druhu akcie, tieto stránky budú popísané
v ďalších podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre porovnávané NŠZ, informácie pre tieto NŠZ
budú zobrazované podľa rovnakých pravidiel, ktoré už boli popísané. Pomocou tohto nástroja má autor
možnosť porovnať odborné vedomosti s príbuznými alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať
odborné vedomosti, ktoré budú priradené k finálnej verzii NŠZ.
4.4.4.2.1

Stránka pridať odbornú vedomosť

Návrh riešenia stránky pridať odbornú vedomosť je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 40 Návrh riešenia stránky pridať odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude pozostávať z názvu Pridať odbornú vedomosť a názvu aktuálne porovnávaného NŠZ, pod
nadpisom budú štyri polia. Prvé pole bude výber odbornej vedomosti, toto pole bude pred vyplnené
odbornou vedomosťou podľa výberu zo stránky porovnanie. Druhé pole bude výber úrovne SKKR,
ktoré bude obmedzené podľa nastavenia úrovne SKKR pre NŠZ. Ďalšie pole bude zadanie špecifikácie
pre pridávanú odbornú vedomosť. Posledné pole bude výber perspektívy a bude pred vyplnené stavom
Aktuálna. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém
zobrazí stránku porovnanie odborných vedomostí. Pod tlačidlom uložiť bude tabuľka s informáciami
k vybranej odbornej vedomosti z predchádzajúcej stránky. V tabuľke budú zobrazené len tie
porovnávané NŠZ, ktoré majú priradenú danú odbornú vedomosť. V tabuľke budú zobrazené
nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva,

▪

špecifikácia, ak je pre danú odbornú vedomosť.

4.4.4.2.2

Stránka odobrať odbornú vedomosť

Návrh riešenia stránky odobrať odbornú vedomosť je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 41 Návrh riešenia stránky odobrať odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Odobrať odbornú vedomosť a názvu aktuálne porovnávaného NŠZ,
pod nadpisom budú zobrazené informácie o odbornej vedomosti na odobranie. Zobrazené informácie
budú nasledovné:
▪

názov odbornej vedomosti,

▪

kategória odbornej vedomosti,
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▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené
tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude
odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka
Porovnanie odborných vedomostí s aktualizovaným zoznamom záznamov.

4.4.4.3 Základná stránka porovnania odborných zručností
Návrh riešenia stránky porovnania odborných zručností je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 42 Návrh riešenia stránky porovnania odborných zručností

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Návrh riešenia stránky porovnania odborných zručností bol spracovaný s dôrazom na uľahčenie
a zjednotenie priraďovania a revízie odborných zručností pomocou jednoduchej vizuálnej
funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie odborných zručností a názvu
porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len samotný nástroj na porovnávanie. Ako hlavičky pre
jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

číslo a názov sektorovej rady,
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▪

SKKR úroveň NŠZ,

▪

Stav NŠZ.

Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej
zobrazené informácie k odborným zručnostiam, odborné zručnosti budú zoradené podľa priradenia
k NŠZ. Najvyššie budú radené odborné zručnosti, ktoré má priradené aktuálne porovnávaný NŠZ,
nasledovať budú odborné zručnosti, ktoré neobsahuje aktuálny NŠZ. Odborná zručnosť bude
zobrazená vždy iba jeden krát, a ak ju má priradenú viacero porovnávaných NŠZ budú informácie
o nastaveniach pre jednotlivé NŠZ zobrazené v danom riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi
jednotlivými NŠZ vizuálne jednoduché. Zobrazené položky pre odbornú zručnosť pre aktuálne
porovnávané NŠZ budú nasledovné:
▪

názov odbornej zručnosti,

▪

príznak odbornej zručnosti,

▪

priradená úroveň SKKR odbornej zručnosti,

▪

špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom,

▪

perspektíva,

▪

akcia – pridanie, alebo odobratie odbornej zručnosti aktuálne porovnávaného NŠZ.

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže:
▪

priradená úroveň SKKR odbornej zručnosti,

▪

špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom,

▪

perspektíva.

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými
odbornými zručnosťami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy odborných zručností, kvôli
prehľadnosti nástroja budú mať tooltip s celým názvom odbornej zručnosti. Rovnako aj sektorový
príznak odbornej zručnosti bude mať tooltip s celým názvom sektorovej rady, v zobrazení kvôli
prehľadnosti bude iba číslo sektorovej rady. Úroveň priradenej SKKR pre danú odbornú zručnosť a daný
NŠZ bude zobrazené ako ikonografika používaná pre odbornú zručnosť Pri zadanej špecifikácii bude pri
odbornej zručnosti zobrazené tlačidlo ako ikona bubliny s textom, po kliknutí sa zobrazí vyskakovacie
okno s informáciami o špecifikácii. Návrh riešenia okna je na nasledujúcom obrázku.

507

Obrázok č. 43 Návrh riešenia okna s informáciami o špecifikácii

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V okne budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

názov odbornej zručnosti,

▪

text zadanej špecifikácie,

▪

tlačidlo Zavrieť.

V stĺpci perspektíva bude zobrazená nastavená hodnota pre danú odbornú zručnosť. Ako posledná
bude zobrazená akcia, kde bude pre každú odbornú zručnosť zobrazená ikona zelené plus alebo
červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú odbornú zručnosť pre aktuálne porovnávaný NŠZ. Po
stlačení týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa druhu akcie, tieto stránky budú popísané
v ďalších podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre porovnávané NŠZ, informácie pre tieto NŠZ
budú zobrazované podľa rovnakých pravidiel ktoré už boli popísané. Pomocou tohto nástroja má autor
možnosť porovnať odborné zručnosti s príbuznými alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať
odborné zručnosti, ktoré budú priradené k finálnej verzii NŠZ.
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4.4.4.3.1

Stránka pridať odbornú zručnosť

Návrh riešenia stránky pridať odbornú zručnosť je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 44 Návrh riešenia stránky pridať odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Pridať odbornú zručnosť a názvu aktuálne porovnávaného NŠZ, pod
nadpisom budú štyri polia. Prvé pole bude výber odbornej zručnosti, toto pole bude pred vyplnené
odbornou zručnosťou podľa výberu zo stránky porovnanie. Druhé pole bude výber úrovne SKKR, ktoré
bude obmedzené podľa nastavenia úrovne SKKR pre NŠZ. Ďalšie pole bude zadanie špecifikácie pre
pridávanú odbornú zručnosť. Posledné pole bude výber perspektívy a bude pred vyplnené stavom
Aktuálna. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém
zobrazí stránku porovnanie odborných zručností. Pod tlačidlom uložiť bude tabuľka s informáciami
k vybranej odbornej zručnosti z predchádzajúcej stránky. V tabuľke budú zobrazené len tie
porovnávané NŠZ, ktoré majú priradenú danú odbornú zručnosť. V tabuľke budú zobrazené
nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva,

▪

špecifikácia, ak je pre danú odbornú zručnosť.
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4.4.4.3.2

Stránka odobrať odbornú zručnosť

Návrh riešenia stránky odobrať odbornú zručnosť je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 45 Návrh riešenia stránky odobrať odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Odobrať odbornú zručnosť a názvu aktuálne porovnávaného NŠZ,
pod nadpisom budú zobrazené informácie o odbornej zručnosti na odobranie. Zobrazené informácie
budú nasledovné:
▪

názov odbornej zručnosti,

▪

kategória odbornej zručnosti,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené
tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude
odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka
Porovnanie odborných zručností s aktualizovaným zoznamom záznamov.
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4.4.4.4 Základná stránka porovnania špecifických kľúčových kompetencií
Návrh riešenia stránky porovnania špecifických kľúčových kompetencií je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 46 Návrh riešenia stránky porovnania špecifických kľúčových kompetencií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Návrh riešenia stránky porovnania špecifických kľúčových kompetencií bol spracovaný s dôrazom na
uľahčenie a zjednotenie priraďovania a revízie špecifických kľúčových kompetencií pomocou
jednoduchej vizuálnej funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie špecifických
kľúčových kompetencií a názvu porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len samotný nástroj na
porovnávanie. Ako hlavičky pre jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú zobrazené nasledujúce
informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

číslo a názov sektorovej rady,

▪

SKKR úroveň NŠZ,

▪

Stav NŠZ.

Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ, zároveň bude dostupný
tooltip z celým názvom NŠZ na zobrazenie dlhých názvov. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej zobrazené
informácie k špecifickým kľúčovým kompetenciám, špecifické kľúčové kompetencie budú zoradené
podľa priradenia k NŠZ. Najvyššie budú radené špecifické kľúčové kompetencie, ktoré má priradené
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aktuálne porovnávaný NŠZ, nasledovať budú špecifické kľúčové kompetencie, ktoré neobsahuje
aktuálny NŠ. Špecifická kľúčová kompetencia bude zobrazená vždy iba jeden krát, a ak ju má priradenú
viacero porovnávaných NŠZ budú informácie o nastaveniach pre jednotlivé NŠZ zobrazené v danom
riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi jednotlivými NŠZ vizuálne jednoduché. Zobrazené
položky pre špecifickú kľúčovú kompetenciu pre aktuálne porovnávané NŠZ budú nasledovné:
▪

názov špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

priradená úroveň špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

popis špecifickej kľúčovej kompetencie zobrazí sa tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom,

▪

akcia – pridanie, alebo odobratie odbornej zručnosti aktuálne porovnávaného NŠZ.

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže:
▪

priradená úroveň špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

popis špecifickej kľúčovej kompetencie zobrazí sa tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom.

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými
špecifickými kľúčovými kompetenciami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy špecifických kľúčových
kompetencií, kvôli prehľadnosti nástroja budú mať tooltip s celým názvom špecifickej kľúčovej
kompetencie. Priradená úroveň pre danú špecifickú kľúčovú kompetenciu a dané NŠZ bude zobrazené
ako ikonografika používaná pre špecifickú kľúčovú kompetenciu. Ďalej bude dostupný popis špecifickej
kľúčovej kompetencie, ako tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom, po kliknutí sa zobrazí vyskakovacie
okno s popisom. Návrh riešenia okna je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 47 Návrh riešenia okna s popisom špecifickej kľúčovej kompetencie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V okne budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

názov špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

text popisu špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

tlačidlo Zavrieť.

V stĺpci perspektíva bude zobrazená nastavená hodnota pre danú špecifickú kľúčovú kompetenciu. Ako
posledná bude zobrazená akcia, kde bude pre každú špecifickú kľúčovú kompetenciu zobrazená ikona
zelené plus alebo červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú špecifickú kľúčovú kompetenciu pre
aktuálne porovnávaný NŠZ. Po stlačení týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa druhu akcie,
tieto stránky budú popísané v ďalších podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre porovnávané
NŠZ, informácie pre tieto NŠZ budú zobrazované podľa rovnakých pravidiel ktoré už boli popísané.
Pomocou tohto nástroja má autor možnosť porovnať špecifické kľúčové kompetencie s príbuznými,
alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať špecifické kľúčové kompetencie, ktoré budú priradené
k finálnej verzii NŠZ.
4.4.4.4.1

Stránka pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu

Návrh riešenia stránky pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 48 Návrh riešenia stránky pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Pridať špecifickú kľúčovú kompetenciu a názvu aktuálne
porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú dve polia. Prvé pole bude výber špecifickej kľúčovej
kompetencie, toto pole bude pred vyplnené špecifickou kľúčovou kompetenciou podľa výberu zo
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stránky porovnanie. Druhé pole bude výber úrovne pre špecifickú kľúčovú kompetenciu, z troch
možností:
▪

elementárna,

▪

pokročilá,

▪

vysoká.

Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí
stránku porovnanie špecifických kľúčových kompetencií. Pod tlačidlom Uložiť bude tabuľka
s informáciami k vybranej špecifickej kľúčovej kompetencii z predchádzajúcej stránky. V tabuľke budú
zobrazené len tie porovnávané NŠZ, ktoré majú priradenú danú špecifickú kľúčovú kompetenciu.
V tabuľke budú zobrazené nasledujúce informácie:
▪

názov NŠZ,

▪

úroveň,

▪

popis danej špecifickej kľúčovej kompetencie.

4.4.4.4.2

Stránka odobrať špecifickú kľúčovú kompetenciu

Návrh riešenia stránky odobrať špecifickú kľúčovú kompetenciu je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 49 Návrh riešenia stránky odobrať špecifickú kľúčovú kompetenciu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Odobrať špecifickú kľúčovú kompetenciu a názvu aktuálne
porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú zobrazené informácie o špecifickej kľúčovej kompetencii na
odobranie. Zobrazené informácie budú nasledovné:
▪

názov špecifickej kľúčovej kompetencie,

▪

kategória špecifickej kľúčovej kompetencie,
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▪

úroveň.

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené
tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude
odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka
Porovnanie kľúčových špecifických kompetencií s aktualizovaným zoznamom záznamov.

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, respektíve úprav pri
príprave a prevode dát z IS NSP do IS SRI. Práce sa viac zamerali na naplňovanie tabuliek dátami na
zabezpečenie potrebných číselníkov a zdrojov dát. Zároveň sa robili revízie a prevody dát z IS NSP, na
základe dostupnosti nových aktualizovaných klasifikácií, optimalizovaní číselníkov a čistení databáz.
Počas tohto obdobia bolo nutné optimalizovať databázu IS SRI a jej architektúru vzhľadom na nutnosť
spojiť a importovať staré aj nové informácie pre ľahšiu tvorbu a revíziu NŠZ. Samozrejme dátový model
nezískal finálnu podobu a vzhľadom na ďalšie pripravované moduly budú navrhnuté úpravy
a rozšírenia dátového a relačného modelu.

Stav dátového modelu
Ako prehľad stavu dátového modelu na zhodnotenie posledných 12 mesiacov prevádzkovania
privátneho portálu sri.sk je v nasledujúcej tabuľke. Dátový model obsahuje 75 tabuliek, celkovo
uložených dát v tabuľkách je 23 216 128 b, najväčšia tabuľka je tabuľka NŠZ (nsz). Dáta sú zapísané
v 109 169 riadkoch a priemerná dĺžka riadku je 1 456, tabuľka s najväčším počtom riadkov je priradenie
odborných vedomostí k NŠZ (nsz_knowledge). Veľkosť indexácií dát v databáze je 27 295 744 b,
najväčší index má tabuľka odborné zručnosti (knowledge).
Tabuľka č. 56 Tabuľky dátového modelu
Tabuľka
activity
activity_suggestion
analysis
analysis_suggestion
certificate
competence_general

veľkosť dát
311 296
65 536
1 589 248
49 152
163 840
180 224

počet riadkov
584
330
45
57
314
91
515

priemerná dĺžka
riadkov
533
198
35 316
862
521
1 980

veľkosť indexu
196 608
49 152
49 152
49 152
196 608
49 152

Tabuľka
competence_general_cate
gory
competence_specific
competence_specific_cate
gory
competency_model_prop
osal
competency_model_prop
osal_knowledge
competency_model_prop
osal_skill
education
european_cv
european_cv_additional_i
nformation
european_cv_attachment
european_cv_driving_lice
nse
european_cv_education
european_cv_language
european_cv_phone
european_cv_practice
event
event_participant
focus
focus_suggestion
impact
impact_suggestion
key_factor_suggestion
key_factors
knowledge
knowledge_category
law
migration_versions
nsz
nsz_alternative_title
nsz_author
nsz_certificate
nsz_competence_specific
nsz_isced
nsz_isco
nsz_knowledge
nsz_law
nsz_log
nsz_nace
nsz_plan

veľkosť dát

počet riadkov

priemerná dĺžka
riadkov

veľkosť indexu

16 384
65 536

13
33

1 260
1 985

32 768
49 152

16 384

15

1 092

32 768

16 384

0

0

32 768

16 384

0

0

16 384

16 384
16 384
49 152

0
9
62

0
1 820
792

16 384
0
32 768

98 304
16 384

293
64

335
256

16 384
32 768

65 536
98 304
65 536
16 384
98 304
16 384
65 536
212 992
16 384
1 589 248
81 920
65 536
98 304
1 589 248
49 152
65 536
16 384
2 637 824
229 376
16 384
114 688
507 904
16 384
114 688
2 637 824
98 304
147 456
114 688
16 384

810
319
515
202
259
13
922
387
32
449
150
70
103
7 677
146
170
97
1 759
2 711
157
905
9 330
3
1 947
24 895
1 730
1 931
2 050
86

80
308
127
81
379
1 260
71
550
512
3 539
546
936
954
207
336
385
168
1 499
84
104
126
54
5 461
58
105
56
76
55
190

49 152
32 768
32 768
16 384
16 384
49 152
49 152
131 072
49 152
131 072
49 152
49 152
49 152
3 686 400
49 152
65 536
0
393 216
294 912
49 152
49 152
1 179 648
32 768
163 840
3 538 944
163 840
212 992
131 072
65 536
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Tabuľka
nsz_plan_author
nsz_plan_isco
nsz_plan_work_group_us
er
nsz_practice
nsz_self_employment_pac
k
nsz_skill
nsz_suggestion
nsz_work_equipment
nsz_work_group_user
nsz_work_profile
place
premise
premise_suggestion
sector_council
sector_mission
sector_mission_suggestio
n
self_employment_pack
skill
skill_category
strategy
strategy_document
strategy_document_used
strategy_innovation
user
user_profile
user_sector_council
work_equipment
work_profile
worklog
worklog_report
Celkový súčet

veľkosť dát
16 384
16 384

počet riadkov
23
7

priemerná dĺžka
riadkov
712
2 340

veľkosť indexu
49 152
32 768

16 384
16 384

19
317

862
51

49 152
49 152

16 384
2 637 824
196 608
16 384
16 384
16 384
16 384
425 984
212 992
16 384
442 368

0
21 038
375
65
13
26
16
217
330
28
73

0
125
524
252
1 260
630
1 024
1 963
645
585
6 059

32 768
3 719 168
49 152
49 152
49 152
49 152
0
81 920
49 152
0
49 152

65 536
16 384
2 637 824
16 384
16 384
376 832
16 384
65 536
245 760
245 760
65 536
16 384
16 384
1 589 248
196 608
23 216 128

58
2
13 925
50
24
353
376
208
738
684
859
92
21
6 290
1 207
109 169

1 129
8 192
189
327
682
1 067
43
315
333
359
76
178
780
252
162
96 373

49 152
16 384
10 010 624
49 152
16 384
65 536
32 768
32 768
131 072
49 152
81 920
32 768
16 384
622 592
147 456
27 295 744

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Relačný model
Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby
zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú vytvárané
napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň jednoznačné spojenie
zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide o relačné modely, ktoré využívajú už
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pripravené dátové tabuľky a ich dáta alebo sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania projektu v rámci
konkrétnych úloh z harmonogramu.

4.5.2.1 Tvorba a revízia NŠZ
Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ ako bol nasadený do produkčného
prostredia a všetky úpravy v ňom počas optimalizácie a aktualizácie na prevod dát zo systému NSP je
zobrazený na nasledujúcom obrázku. Jednotlivé funkčné zmeny sú popísané v návrhoch riešení
a zmien v predchádzajúcich kapitolách. Spracované úpravy nastavení tabuliek v sledovanom období sú
nasledovné:
▪

knowledge – zrušiť multikey pre title,

▪

knowledge – title varchar(750),

▪

knowledge_category - zrušiť multikey pre title,

▪

knowledge_category – title varchar(128),

▪

skill – zrušiť multikey pre title,

▪

skill – title varchar(750),

▪

skill_category – zrušiť multikey pre title,

▪

skill_category – title varchar(128),

▪

nsz - title varchar(256),

▪

nsz – description - longtext,

▪

nsz - esco_id int(10) unsigned doplnenie stĺpca,

▪

nsz - kov_level zmena na varchar(2),

▪

nsz_plan – start_date doplnenie stĺpca,

▪

nsz_plan - title varchar(256),

▪

nsz_plan_isco - title varchar(256).

Ďalšie malé zmeny sú zapracované priamo v relačnom modeli zobrazenom na obrázku.
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Obrázok č. 50 Relačný model – modul tvorba a revízia NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Vzhľadom na veľkosť zobrazenia aj prepojených modelov na modul Tvorba a revízia NŠZ by sa celkový
model nezmestil v čitateľnej podobe. Pre predstavu o celkovom relačnom modeli vytvorenom za
sledované obdobie je na nasledujúcom obrázku znázornený pohľad na celý relačný model aj
s prepojeniami medzi jednotlivými tabuľkami.
Obrázok č. 51 Celý relačný model pre IS SRI privátnej zóny

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Ako vidieť na obrázku je relačný model poprepájaný s jednotlivými modulmi systému, relačný model
pre NŠZ sa nachádza v pravej časti obrázku a tvorí asi jednu tretinu z celého relačného modelu.
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Príprava a import dát do IS SRI
V sledovanom období sa realizovala príprava podkladov na prevod dát z pôvodného systému IS NSP na
naplnenie tabuliek databázy potrebnými údajmi pre nový IS NSP/SRI. Práce zahŕňali revidovanie
číselníkov, zapracovanie nových klasifikácií revidovanie a prípravy prevodníkov pre nový systém
čistenie databáz od nepotrebných alebo nepoužívaných dát. Zároveň sa realizovala revízia
a optimalizácia kompetenčného modelu a prepojenia NŠZ na kompetenčný model. Samozrejme aj
opravy textov jednotlivých položiek, úpravy dátovej štruktúry dát na prevod, prípravy prevodných
podkladov na zabezpečenie úspešného naplnenia systému po zmenách v dátovom modeli. Ďalej sa
vykonali revízie interných a externých číselníkov a klasifikácií s dopadom na úpravy dát a tabuliek do
novej databázy. Vrcholom týchto prác je úspešný import všetkých potrebných dát do novej štruktúry
databázy a spätné otestovanie dát po importe s vynikajúcim výsledkom. Počas prípravy a importu dát
do

IS

SRI

sa

pripravili

a zapracovali

zmeny

v súvislosti

so

zmenami,

zlučovaním,

rozdeľovaním, presunmi a rušením garantovaných NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami.
Práce pri príprave prevodu a importu obsiahli veľkú oblasť a veľa náročných kompilácií, získavanie dát
z rôznych zdrojov, porovnávanie, krížové kontroly spätný reverzný inžiniering a ďalšie techniky dátovej
analýzy a optimalizácie. Zároveň boli vykonané činnosti na revízii kompetenčného modulu, ktoré boli
zapracované do dátovej štruktúry aj samotných dát, aby experti mali pripravené karty NŠZ podľa
nových úprav na jednoduchšiu tvorbu a revíziu.
Vzhľadom na odlišnú architektúru a štruktúru dát v IS NSP bolo nutné všetky dáta transformovať do
novej štruktúry a tabuliek, aby bolo možné naplniť databázu podľa novej architektúry riešenia. Pre
predstavu rozsahu úprav na prevod bolo vstupných tabuliek pre časť NŠZ 155, a výstupných tabuliek
pre novú štruktúru 35. Zároveň vzhľadom na spôsob riešenia predchádzajúcich projektov a navrhnutej
optimalizácie pre nový projekt bolo nutné vytvoriť prevodníky na položky, ktoré v starom systéme
neboli ako povinné údaje a v novom systéme sú použité ako primárne kľúče. Zároveň najskôr očistiť
dáta od „nečistôt“, čiže podobných a významovo rovnakých položiek, kategorizovať nezaradené alebo
nesprávne zaradené položky. Zaznamenať do poznámok a pripomienok k NŠZ do nového systému
pôvodné nastavenia, aby noví autori a pracovné skupiny mali dostupné všetky podkladové dáta
zapracované do IS NSP z každého projektu.
Vzhľadom na pôvodnú štruktúru bolo v niektorých prípadoch nutné zlučovať a filtrovať dáta
z niekoľkých úrovní a tabuliek do jedného dátového celku bez duplikátov a chybných údajov.
Samozrejme boli nutné spätné kontroly výsledných tabuliek voči zverejneným údajom a údajom
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z privátnej časti, čo odhalilo niektoré skryté problémy a neošetrené výnimky v pôvodnom systéme. Pre
predstavu rozsahu zmien z hľadiska objemu pôvodných a optimalizovaných dát sa ako príklad uvádza
rozsah pre časť odborné vedomosti. Vstupný objem dát v tabuľkách pre potreby odborných vedomostí
bol 11 321 344 b, a optimalizáciou, revíziou a očistením do novej štruktúry bol zapísaný objem dát
v hodnote 6 914 048 b. Toto zmenšenie znamená úsporu skoro 39% objemu dát. Rovnako aj počet
záznamov (riadkov) v databáze bol upravený z pôvodných 62 974 riadkov v tabuľkách pre potreby
odborných vedomostí na 34 477 riadkov v tabuľkách v systéme IS SRI. Toto zníženie počtu riadkov bolo
hlavne zapríčinené novou vylepšenou štruktúrou dát v novej dátovom modeli. Tieto práce boli náročné
na trpezlivosť a presnosť, ale budú prínosom počas celej zvyšnej doby projektu aj po skončení projektu.

4.6 Metodické usmerňovanie revízie NŠZ
Revízia zoznamu NŠZ sa zo strany členov sektorových rád začala v januári 2020. Každá zo sektorových
rád mala za úlohu zhodnotiť, či zoznam garantovaných NŠZ objektívne popisuje aktuálnu situáciu na
trhu práce a v prípade preukázateľnej potreby navrhnúť, posúdiť a schváliť úpravy tohto zoznamu.
K tejto činnosti by sektorové rady pristúpili bez ohľadu na potrebu aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08.
Skĺbením týchto aktivít došlo k okamžitému prenosu štruktúrnych zmien trhu práce do nástroja na ich
systematické monitorovanie, čo umožní už nasledujúci rok skúmať trh práce z pohľadu inovovanej
štruktúry zamestnaní.
Pôvodne bol harmonogram revízie názvov NŠZ plánovaný do konca marca 2020. Vzhľadom na
náročnosť úlohy v niektorých sektorových radách, sa však táto aktivita ukončila na konci mája 2020.
Činnosť Realizačného tímu SRI delegovaného na aktualizáciu SK ISCO-08 sa sústreďovala najmä na
poskytovanie rýchlej a flexibilnej spätnej väzby tajomníkom a členom sektorových rád ku návrhom na
úpravu zoznamu názvov NŠZ. Cieľom bolo poskytnúť expertné a predbežné posúdenie návrhu ešte
pred tým, ako sa s ním oboznámia ostatní členovia sektorovej rady, aby pri rozhodovaní zobrali na
vedomie aj odporúčanie Realizačného tímu SRI.
Aj v rámci aktuálnej realizačnej fázy bolo ex ante posúdených desiatky návrhov na revíziu zoznamu
NŠZ, ktoré boli vybavené rovnako ako v predchádzajúcom období troma spôsobmi, a to:
▪

odporúča sa – Realizačný tím SRI súhlasí s navrhovanou zmenou a odporúča ostatným členom
sektorovej rady, aby ju schválili,

▪

neodporúča sa - Realizačný tím SRI z rôznych dôvodov nesúhlasí s navrhovanou zmenou
a odporúča ostatným členom sektorovej rady, aby návrh zamietli,
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▪

N/A – Realizačný tím SRI potrebuje dodatočné informácie, aby mohol poskytnúť kvalifikovanú
spätnú väzbu – v rámci dodatočných informácií sa uvádzali rôzne okolnosti, ktoré je nutné
v rámci posudzovania návrhu brať do úvahy. Išlo najmä o vymedzenie vzájomných súvislostí
s inými, už garantovanými NŠZ.

Realizačný tím SRI poskytol sektorovým radám nielen všeobecné odporúčanie, ale aj odôvodnenie
svojho rozhodnutia, s cieľom vytvoriť optimálne podmienky na prijatie stanoviska zo strany väčšiny
členov sektorovej rady. Bolo potrebné oboznámiť členov sektorových rád s objektívnymi dôvodmi
riešenia návrhu niektorého z členov sektorovej rady na zabezpečenie unifikovaného postupu v každej
zo sektorových rád. Spätná väzba bola poskytnutá nielen v prípade návrhov, ktoré by eventuálne
znamenali modifikáciu systematickej časti klasifikácie SK ISCO-08.
Dôležitú úlohu zohrávali formuláre, ktoré boli obligatórnou súčasťou procesu revízie zoznamu
garantovaných NŠZ a navrhovateľ doplnenia, vyradenia, zmeny názvu, zlúčenia a rozdelenia NŠZ
povinne vyplnil požadované položky formulárov. Formulármi sprostredkované informácie tvorili
najvýznamnejšiu poznatkovú databázu pre Realizačný tím SRI a taktiež pre členov Hodnotiacej komisie
na fundované rozhodovanie o jednotlivých návrhoch.
Ako príklad demonštrujúci metodiku práce Realizačného tímu SRI sú v nasledujúcej tabuľke uvedené
odporúčania spracované na účely rokovania Sektorovej rady pre informačné technológie
a telekomunikácie.
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Tabuľka č. 57 Podklad na rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadované
Stručná charakteristika a popis pracovných
vzdelanie P.č.
Názov NŠZ
úloh
kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie
Zaisťuje
ochranu
majetku
organizácie
poskytovaním

čistých,

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

SR pre verejné služby

konzistentných,

a správu podala

kvalitných a bezpečných dát. Udržuje integritu

návrh na vytvorenie

dát, ukladá a vyhľadáva dáta a podporuje

NŠZ Dátový kurátor,

prezentáciu analýzy dát.
•

1.

Dátový špecialista

Aktívne chráni, zachováva dôvernosť a stupňa v podnikovej
informatike, 3 roky

Zaisťuje podporu životného cyklu dát. praxe.
Udržuje a archivuje dáta.

•

Vykonáva

poradenstvo

o

vhodnej

metodológií analýzy dát.
•

charakteristika úloh

Vysokoškolské 1.

bezpečnosť dát.
•

ktorého

Definuje, vytvára a optimalizuje dátové
modely.

•

Odôvodnenie

sa prekrýva s
doplnenie

N/A

navrhovaným
Dátovým
špecialistom. HK bol
návrh prijatý.
Odporúčame
konzultáciu a dohodu

Zabezpečuje kvalitu a integritu dát.
Zachovať kvalitu dát a ich súlad s
právnymi normami.
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na spoločnom
stanovisku.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ

Vedie

proces

analytickej

aplikácie

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

dát.

Poskytuje získané informácie z dát cestou
optimalizácie

analytického

procesu

a

prezentácie vizuálnych dát.
▪

Predstavuje

podnikové

prostredníctvom

problémy

matematických

modelov.
▪

Zbiera, čistí, analyzuje, integruje a skúma Vysokoškolské 2.
interné a externé dáta na dosiahnutie stupňa –

2.

Dátový vedec

poslania podniku.

matematicko-

▪

Vytvára a testuje hypotézy.

informatické, 3 ročná

▪

Odhaľuje korelácie dát / vzťahy na prax.
podporu merania a predpovede.

▪

Identifikuje správne vizualizačné modely
v závislosti od problémov a výziev,
ktorým čelí organizácia a hľadá závislosti
v súboroch dát.

▪

Rieši bezpečnosť dát prostredníctvom
aktívnych preventívnych stratégií.
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doplnenie

odporúčame

Nové zamestnanie na
trhu práce.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Vyberá

a

optimalizujte

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

algoritmy

pomocou nástrojov dátovej vedy.
▪

Dodržuje etické smernice a zákonné
nariadenia.

Implementuje procesy a nástroje na úspešné
nasadenie DevOps techník počas celého
životného cyklu vývoja riešenia.
▪

Implementuje

a

riadi

kontinuálnu

distribúciu metodík.
▪

Navrhuje systémy s vysokou úrovňou
dostupnosti a škálovateľnosti.

3.

DevOps špecialista

▪

Vysokoškolské 1.

Spravuje testovanie počas uvoľňovania stupňa a 3 roky praxe doplnenie
do produkcie v rámci životného cyklu IT zameranie.
vývoja riešenia.

▪

Facilituje medzifunkčnú spoluprácu.

▪

Navrhuje

a

spravuje

nástroje

pre

automatizáciu procesov.
▪

Adoptuje agilné metodológie vývoja
softvéru.
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odporúčame

Nové zamestnanie na
trhu práce.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

Manažuje nepretržitú integráciu správy
nástrojov

Chápe požiadavky zákazníkov, je ich hlasom a
overuje, že sa vyvinie softvérové riešenie

IT produkt manažér

spĺňajúce ich požiadavky. Prepája podnikové a

zabezpečuje

agilné tímy.

4.

Vytvára, upravuje a udržuje úlohy.

▪

Definuje, určuje priority a validuje
softvérové požiadavky prostredníctvom

IT produktový
manažér

starostlivosť o

▪

"používateľských príbehov".
▪

Stanuje kritériá akceptovania "príbehu" a

produkt počas celej
jeho životnosti. Popis
Vysokoškolské 1.
stupňa.

akceptujte príbehy v základnej línii.

N/A

pasuje na
Produktového
špecialistu (2431007).
Nemožno vytvárať

▪

Riadi ciele iterácie a obsah iterácie.

▪

Pracuje naprieč tímami na definovaní a
implementácii vylepšení s cieľom zvýšiť
rýchlosť a kvalitu.

▪

doplnenie

Participuje na demo tíme.
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produktového
špecialistu pre každé
jedno odvetvie.

P.č.

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ

Poskytuje

manažment-vodcovstvo

implementácii

stratégie

▪

Formuje a realizuje digitálnu stratégiu

Rozvíja povedomie a vzdelávanie s
cieľom

zlepšiť

digitálne

schopnosti

organizácie.
Manažér digitálnej
transformácie

▪

Demonštruje

výhody

implementácie

digitálnej transformácie.
▪

Poskytuje poradenstvo a podporu pri
uplatňovaní prístupu „navrhuj a pracuj
digitálne “.

▪

Vedie zmenu v kultúre organizácie
potrebnú

na

uľahčenie

digitálnej

stratégie.
▪

Vedie

a

mobilizuje

Odporúčanie

Odôvodnenie

digitálnej

organizácie.
▪

Návrh na
zmenu

pri

transformácie organizácie.

5.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

kľúčové

zložky

VŠ 1. stupňa –
manažment
digitálneho podniku,
digitálnej organizácie,
prax 5 rokov – pre

Odporúčame

oblasť malých a

pomenovanie

stredných organizácií.
VŠ 2. stupňa –

doplnenie

odporúčame

Špecialista digitálnej
transformácie. V

manažment

súlade s

digitálneho podniku,

terminológiou SRI.

digitálnej organizácie,
prax 5 rokov -pre
oblasť stredných
organizácií.

organizácie na implementáciu digitálnej
transformácie.
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P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ

Vytvára

vysoko

výkonný

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

samoriadiaci

dynamický tím minimalizujúci prekážky rozvoja
pokroku. Riadi tím uplatňovaním agilného
spôsobu

na

dosiahnutie

pracovného
zlepšovaním.

procesu
Podporuje

optimálneho
kontinuálnym

tímové

ciele

a

koordinuje činnosť s ďalšími tímami.
▪

6.

Pomáha tímu zlepšiť sa a prevziať
zodpovednosť za nasadenie agilných

Manažér agilných

hodnôt, zásad a postupov v pracovnej

metód

činnosti.
▪

Podporuje

vlastníka

produktu

pri

manažmente nevybavených položiek.
▪

Vysokoškolské 1.
stupňa technického
zamerania doplnené
o vzdelanie v oblasti
personálneho rozvoja,
3 roky praxe

Na zlepšenie výkonnosti používa tímovo
posilňovacie techniky.

▪

Podporuje

neustále

vzdelávanie

a

profesionálny rozvoj členov tímu.
▪

Iniciuje neustále zlepšovanie kvality
softvéru.
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Odporúčame názov
doplnenie

odporúčame

Špecialista agilných
metód. V súlade s
terminológiou SRI.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

Podporuje tímom definované vlastné
procesy a pravidlá.

▪

Facilituje pravidelné stretnutia tímu
vrátane denného stand-upu, iteračné
plánovanie,

demo

a

retrospektívne

iterácie.
Popis pasuje na
Plánuje, implementuje a riadi poskytovanie

produkt manažéra a

digitálnych

tiež na špecialistu

riešení.

Definujte

servisné

požiadavky.

7.

Manažér digitálnych
služieb

starostlivosti o

▪

Vyjednáva SLA / OLA.

Vysokoškolské 1.

zákazníkov, ktoré sú

▪

Riadi prevádzku digitálneho riešenia.

stupňa technického

garantované inými

▪

Zabezpečuje dodávku digitálnych služieb. alebo ekonomického

▪

Podniká zmierňujúce opatrenia v prípade zamerania, 3 roky

osobitosti

nesplnenia dohôd.

zamestnania, ale

▪

▪

praxe.

doplnenie

N/A

SR. Nutné zvážiť

Udržiava a prispieva k tvorbe rozpočtu

nepreferujeme vznik

oddelenia.

rôznych manažérov

Rozvíja svojich zamestnancov.

služieb podľa oblastí
pôsobenia.
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P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

Identifikuje oblasti, v ktorých sú potrebné
zmeny informačného systému za účelom
podpory podnikateľských plánov a monitoruje
dopad z hľadiska zmenového riadenia. Prispieva

Potrebné posúdiť vo

k funkčným a nefunkčným požiadavkám

väze na nasledovné

podnikateľskej organizácie v oblasti IKT riešení.

NŠZ: 2511001 IKT

Analyzuje podnikateľské potreby a prekladá ich
do IKT riešení.
8.

Obchodný analytik IT

▪

Prispieva

k

príprave

biznis

plánu stupňa – ekonomická

organizácie.
▪

Podporuje

informatika, 5 ročná
digitálnu

transformáciu, prax.

identifikuje oblastí pre zlepšenie biznis
procesov.
▪

konzultant,

Vysokoškolské 2.

Poskytuje možné IKT riešenia v súlade so
stratégiou IKT.

▪

Identifikujte biznis požiadavky.

▪

Rozvíja

biznis

prípady

súvisiace

s

navrhovanými riešeniami.
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2511003 Analytik
doplnenie

N/A

informačných a
komunikačných
technológií.
Aký je medzi nimi
vzťah a čím sa
odlišujú.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Analyzujte

požadované

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

informácie

a dokumenty.
▪

Vypracováva plány kontinuity prevádzky.

Udržuje

holistický

pohľad

na

stratégiu

organizácie, procesy, informácie, bezpečnosť a
IKT zdroje. Prepája misiu, stratégiu a podnikové
procesy so stratégiou IT. Zabezpečuje, aby
zvolené možnosti projektu boli integrované
dôsledne, účinne a udržateľným spôsobom v
súlade s digitálnymi normami podniku.
9.

Podnikový architekt

▪

IT

Prosím posúdiť vo
Vysokoškolské 2.

Zosúlaďuje digitálne stratégie a stratégie stupňa podniková
a plánovanie IKT s obchodnými cieľmi informatika, 5 rokov
organizácie.

▪

praxe.

Predvída budúce podnikateľské potreby
a plánuje, ako ich bude IKT architektúra
podporovať.

▪

Zjednodušuje

obchodné

procesy,

funkcie, postupy a uplatňuje jednotný
implementačný prístup.
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väzbe na NŠZ IKT
doplnenie

N/A

architekt, projektant.
Je účelné mať oba
štandardy? Ako sa
odlišujú?

P.č.

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

Riadi zapojenie zainteresovaných strán
do vývoja nových procesov a systémov a
zisťuje ich uskutočniteľnosť.

▪

Vykonáva kontroly po implementácii s
cieľom vyhodnotiť vzniknuté výhody z
nových procesov a systémov.

▪

Vytvára a udržiava štandardy pre model
podnikovej

architektúry

a

zásady,

napríklad mapovanie procesov.
▪

Vyhodnocuje vplyv zmien v ekosystéme
organizácie

(vrátane

politickej,

technickej, sociálnej, regulačnej, právnej)
na podnikovú architektúru.
UI

10.

(User

Interface)

dizajnéri

sa

musia Stredoškolské –

Vývojár

sústreďovať na to, aby navrhli jednoducho grafický dizajn, 5

používateľského

navigovateľný a vizuálne príťažlivý softvér pre rokov prax

rozhrania a

všetky typy zariadení (PC, tablet, mobil). Každý Vysokoškolské 1.

skúsenosti UI/UX

element musí byť navrhnutý tak, aby bolo pre stupňa – informačné
používateľa ľahké identifikovať jeho úlohu a technológie.
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doplnenie

odporúčame

Nové zamestnanie na
trhu práce.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

funkciu a musí byť umiestnený tak, aby dával
zmysel a používateľ vedel, kedy ho použiť a kam
sa ním dostane.
Skratka UX (user

experience)

predstavuje

celkovú skúsenosť používateľa s akoukoľvek
aplikáciou (mobilná, desktopová...), ktorá musí
byť prispôsobená cieľovému publiku. Cieľom je
dostať návštevníka/používateľa z bodu A do
bodu B v rámci jednoduchého procesu.
Vzdeláva a školí odborníkov na dosiahnutie
optimálnej digitálnej spôsobilosti s cieľom
podporovať výkonnosť podniku.
▪
11.

Digitálny vzdelávač

Vykonáva analýzy potrieb odbornej
prípravy.

▪

Navrhuje programy na pokrytie potrieb.

▪

Vytvára a / alebo aktualizuje existujúce
školiace materiály (obsah a metóda).

▪

Zabezpečuje efektívne školenie v triede,
online alebo neformálne.

Vysokoškolské 1.

Navrhujeme uvedený

stupňa – HR

popis aplikovať do

zamerané na CŽV, 3

NŠZ Lektor

roky praxe.
Vysokoškolské 1.
stupňa
s pedagogickým
minimom – 3 roky
praxe.
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doplnenie

neodporúčame

informačných
technológií, s ktorým
predpokladáme
vysokú mieru
podobnosti.

P.č.

Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Monitoruje,

hodnotí

a

vykazuje

vykazuje

výsledky

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

efektívnosť školenia.
▪

Vyhodnocuje

a

študentov.
▪

Facilituje proces učenia.

▪

Podporuje

nepretržitý

profesionálny

rozvoj.
Navrhuje a vytvára digitálne riešenie v súlade s
technickou architektúrou, ktorá je v súlade
podnikateľskými

požiadavky

a

zmenu.

12.

Dizajnér/návrhár
digitálnych riešení

▪

vo väzbe na návrh

stupňa podniková

NŠZ Obchodný

Preskúmava a interpretuje podnikateľské informatika, 3 roky
požiadavky z hľadiska digitalizácie.

praxe,

▪

Stanovuje zámer digitálneho riešenia.

VOŠ so zameraním na

▪

Zlaďuje

riešenie

s

technickou inteligentné systémy,

architektúrou.
▪

Prosíme o posúdenie

podporuje Vysokoškolské 1.

Identifikujte

3 roky praxe.
potenciálne

riziká

technického návrhu.

535

doplnenie

odporúčame

analytik IT, resp.
ďalšie navrhované a
garantované NŠZ
(napr. Softvérový
architekt, dizajnér).

P.č.

Stručná charakteristika a popis pracovných
úloh

Názov NŠZ
▪

Dohliada, aby bola zabudovaná kvalita do
digitálneho riešenia.

▪

Pôsobí v rámci rozpočtového rámca a
validuje

finančný

dopad

vybraného

dizajnu.
▪

Identifikuje príležitosti na inovácie.

▪

Plánuje technologické mapy.

Zdroj: vlastné spracovanie realizačným tímom SRI
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Požadované
vzdelanie kvalifikačná úroveň,
odborné zameranie

Návrh na
zmenu

Odporúčanie

Odôvodnenie

Návrh riešenia Realizačného tímu SRI bol podkladovým materiálom na rokovaniach sektorových rád.
Sektorové rady k návrhu prijali jedno z nasledujúcich stanovísk, a to:
▪

návrh schválili – členovia sektorovej rady vyslovili súhlas s návrhom, čím sa modifikovala
štruktúra garantovaných NŠZ,

▪

návrh neschválili - členovia sektorovej rady sa nestotožnili s predloženým návrhom,

▪

odloženie návrhu na dopracovanie – členovia sektorovej rady definitívne nerozhodli o návrhu
a poverili autora návrhu zistením dodatočných informácií, resp. dopracovaním niektorého
z formulárov.

4.7 Príprava podkladov, posudzovanie návrhov a výstupy Hodnotiacej
komisie
Orgánom, ktorý má rozhodujúcu právomoc na schvaľovanie úprav, resp. aktualizáciu klasifikácie SK
ISCO-08, je Hodnotiaca komisia. Svoju činnosť začala vo februári 2020, keď sa všetkých päť
nominovaných členov stretlo na úvodnom organizačno-technickom rokovaní. Personálne obsadenie
Hodnotiacej komisie zostalo zachované a jej členmi sú významné osobnosti z rôznych sfér aplikácie
klasifikácie SK ISCO-08:
▪

Mgr. Martin Vido, Ústredie PSVR,

▪

Ing. Marta Mravcová, ŠÚ SR,

▪

Mgr. Ivan Chrappa, ŠÚ SR,

▪

JUDr. Zuzana Dzurendová, Úrad vlády SR,

▪

Ing. Mgr. Jozef Krabáč, TREXIMA Bratislava.

Z dôvodu epidemiologických opatrení nebolo možné uskutočniť spoločné plánované zasadnutia
Hodnotiacej komisie v marci a apríli, na ktorých by boli osobne prerokované návrhy na doplnenie,
vyradenie a ďalšie zmeny zamestnaní v klasifikácii SK ISCO-08. Členom Hodnotiacej komisie bol dňa 11.
3. 2020 zaslaný prvý súbor schválených návrhov na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08 zo strany
sektorových rád prostredníctvom elektronickej pošty. Po obdržaní vyjadrení jednotlivých členov
Hodnotiacej komisie a ich spracovaní bolo 31. 3. 2020 členom zaslané sumárne vyhodnotenie,
v ktorom sa za schválený/neschválený návrh považoval návrh, na ktorom sa zhodli všetci členovia
Hodnotiacej komisie. Absentujúce osobné rokovanie, kde by návrhy boli priamo prerokované a odlišné
stanoviská prediskutované, viedlo k názorovej rôznorodosti. Následne bol prijatý návrh členky komisie
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Ing. Marty Mravcovej, aby bol v prípade odlišného stanoviska jedného člena Hodnotiacej komisie návrh
prijatý v súlade s názorom ostatných členov (zhoda 4 z 5 členov). Daným návrhom sa podstatne zvýšil
podiel schválených/neschválených návrhov a počet otvorených návrhov klesol zo 49 na 24 z celkového
počtu 72 návrhov.
Druhý súbor sektorovými radami schválených návrhov s počtom 29 návrhov bol členom Hodnotiacej
komisie zaslaný e-mailom dňa 30. 4. 2020. Po obdržaní vyjadrení jednotlivých členov Hodnotiacej
komisie a ich spracovaní bolo 15. 5. 2020 členom zaslané sumárne vyhodnotenie.
Zlepšujúca sa epidemiologická situácia na Slovensku umožnila zorganizovať osobné stretnutie členov
Hodnotiacej komisie, a to dňa 29. 5. 2020. Rokovania sa zúčastnili prezenčne: Ing. Marta Mravcová,
JUDr. Zuzana Dzurendová, Mgr. Ivan Chrappa, Ing. Mgr. Jozef Krabáč a prostredníctvom
telekomunikačných prostriedkov Mgr. Martin Vido. Na stretnutí boli prerokované otvorené návrhy z
dvoch predchádzajúcich súborov návrhov. Prezenčná listina a zápisnica z rokovania tvoria prílohy č. 78
a 79 Priebežnej správy č. 6.
Vyhodnotenie návrhov (72 návrhov z prvého súboru a 29 návrhov z druhého súboru) je kvantifikované
v nasledujúcom grafe a v nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené konkrétne riešenia jednotlivých návrhov
v poradí schválené, neschválené a otvorené návrhy.
Graf č. 170

Vyhodnotenie návrhov Hodnotiacou komisiou
4
21

76

schválené

neschválené

otvorené

Zdroj: vlastné spracovanie realizačným tímom SRI

Z grafu je zrejmé, že tri štvrtiny návrhov boli zo strany Hodnotiacej komisie schválené. Záporné
stanovisko Hodnotiaca komisia uviedla pri 21 návrhoch. Znamená to, že zmeny, ktoré schválila
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sektorová rada v rámci revízie zoznamu NŠZ, nebudú implementované do klasifikácie SK ISCO-08.
Uvedená situácia mala najmä dve príčiny, a to:
▪

Vyraďovanie zamestnaní s najnižšími kvalifikačnými požiadavkami, ktoré nie sú z pohľadu
monitorovania potrieb trhu práce a ich prenosu do systému vzdelávania relevantné, avšak
z pohľadu štatistických zisťovaní je ich miesto v klasifikácii opodstatnené.

▪

Zlučovanie zamestnaní z rôznych podskupín klasifikácie SK ISCO-08, keďže v mnohých prípadoch
je zo strany členov sektorovej rady korektne argumentovaný príbuzný kvalifikačný základ, no
z dôvodu zachovania štruktúry klasifikácie SK ISCO-08 po úroveň 4-miestneho kódu podskupiny,
nie je možné uvedené zmeny implementovať v rámci aktualizácie, ale iba v rámci revízie, pri
ktorej môže dochádzať k zásadnejším zmenám.
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Tabuľka č. 58
Kód
SK ISCO08

Vyhodnotenia návrhov Hodnotiacou komisiou
Typ návrhu

1112006

Zmena názvu

1219010

Doplnenie

Znenie návrhu
Vedúci služobného úradu
Generálny tajomník služobného úradu
Technický riaditeľ

Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie
Schválené
Schválené

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe

1321008

Zmena názvu, resp.
doplnenie

HK nesúhlasila s premenovaním na Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a
farmaceutickej výrobe.

Schválené

HK schválila doplnenie samostatnej jednotky zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) vo
farmaceutickej výrobe (1321020)
1321020
1345004
1345007
1345009

Doplnenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Výsledok zlúčenia

Riadiaci pracovník (manažér) vo farmaceutickej výrobe
Riaditeľ školy
Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového zariadenia)
Riaditeľ školy a školského zariadenia

Schválené

Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)
1411003

Zlúčenie

Pôvodný návrh sektorovej rady : Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení
(okrem penziónu a hotela)
Schválený návrh HK: Riadiaci pracovník (manažér) internátu, ubytovne a hostela

1411004

Zlúčenie

1411005

Výsledok zlúčenia

Riadiaci pracovník (manažér) ubytovne a hostela
Riadiaci pracovník (manažér) internátu, ubytovne a hostela
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Schválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

2114003
2114006
2132016
2133007
2141009
2141046
2141047
2141014
2141048
2141049
2142020
2143005
2145009
2145010
2149035
2149036
2149037
2149038

Vyradenie
Vyradenie
Doplnenie
Doplnenie
Rozdelenie
Výsledok rozdelenia
Výsledok rozdelenia
Rozdelenie
Výsledok rozdelenia
Výsledok rozdelenia
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie

2151002

Zmena názvu

Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
Špecialista elektrokonštruktér

Schválené

2151004

Zmena názvu

Elektroinžinier projektant
Špecialista elektrotechnik projektant

Schválené

2151006

Zmena názvu

2151025

Doplnenie

Znenie návrhu
Mikropaleontológ
Vedecký pracovník v geológii
Špecialista závlah
Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe
Špecialista technológ v textilnej výrobe
Špecialista technológ v odevnej výrobe
Špecialista technológ v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
Technológ recyklácie
Chematronik
Špecialista spracovania plastov
Špecialista cestovných poriadkov
Špecialista správy a údržby koľajových vozidiel
Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti
Bezpečnostný poradca v doprave

Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
Špecialista elektromechanik
Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
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Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

2151026

Doplnenie

2163002

Zmena názvu

2163003

Zmena názvu

2163005
2166006
2166007
2166008
2262010
2262011
2262012

Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie

2265001

Zmena názvu

2265002

Zmena názvu

2265004
2351007
2359012
2433005
2521004
2611014
2621009
2652010
2655003
3111004

Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Vyradenie
Doplnenie
Vyradenie

Znenie návrhu
Energetický audítor
Návrhár odevov
Odevný dizajnér

Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie
Schválené
Schválené

Návrhár, dizajnér obuvi
Dizajnér obuvi
Odevný stylista
Dizajnér autorských a solitérnych produktov
Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
Ilustrátor
Farmaceut vo výskume a vývoji
Špecialista registrácie liekov
Špecialista klinických štúdií
Asistent výživy bez špecializácie
Nutričný terapeut bez špecializácie
Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive
Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
Poradca pre zdravý životný štýl
Špecialista kvality vzdelávania
Koordinátor práce s mládežou
Špecialista predaja chemických produktov
Dátový kurátor
Špecialista v oblasti súťažného práva
Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Inštrumentálny sólista
Muzikálový herec
Technik geofyziky
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Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

3111009
3113034
3113035
3114004
3114005
3114006
3116004
3116008
3116009

Vyradenie
Doplnenie
Doplnenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Výsledok zlúčenia
Rozdelenie
Výsledok rozdelenia
Výsledok rozdelenia

3116007

Zmena názvu

3119039
3119040

Doplnenie
Doplnenie

3132008

Zmena názvu

3143010

Zmena názvu

3153002
3153003
3153005

Vyradenie
Vyradenie
Doplnenie

3154004

Zmena názvu

3253003

Doplnenie

3256

Zmena názvu

Znenie návrhu
Technik hydrológ
Technik kogenerácie
Technik automatizácie budov
Technik oznamovacích systémov
Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
Technik signalizačných a komunikačných systémov
Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
Chemický technik v priemyselnej výrobe
Chemický laborant
Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
Technik spracovania plastov
Technológ v oblasti leteckého paliva
Technik modulárnej výroby
Technik prevádzky vodovodov
Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov
Technik pre údržbu lesnej techniky
Technik údržby lesnej techniky - mechanizátor
Letecký navigátor
Letecký palubný technik
Pilot na diaľku
Technik letiskových elektronických systémov
Technik letiskových elektronických a elektrických systémov
Koordinátor asistentov podpory zdravia
Zdravotnícki asistenti
Praktické sestry (zdravotnícki asistenti)
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Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Schválené

Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

Znenie návrhu

Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie

Zdravotnícky asistent bez špecializácie
3256001

Zmena názvu

Pôvodný návrh sektorovej rady: Praktická sestra bez špecializácie

Schválené

Schválený návrh HK: Praktická sestra (zdravotnícky asistent) bez špecializácie
Zdravotnícky asistent so špecializáciou
3256002

Zmena názvu

Pôvodný návrh sektorovej rady: Praktická sestra so špecializáciou

Schválené

Schválený návrh HK: Praktická sestra (zdravotnícky asistent) so špecializáciou
Zdravotnícky asistent inde neuvedený
3256999

Zmena názvu

3257005
3257006
5329003
5329004
5412009
5419005
7115003
7124002
7133003

Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie

7421005

Zmena názvu

8151001

Zlúčenie

Pôvodný návrh sektorovej rady: Praktická sestra inde neuvedená

Schválené

Schválený návrh HK: Praktická sestra (zdravotnícky asistent) inde neuvedený
Banský inšpektor
Kontrolór detských ihrísk
Asistent podpory zdravia
Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc
Príslušník Policajného zboru - kadet
Pracovník cestnej patroly
Montážnik výplne stavebných otvorov
Zatepľovač
Pracovník likvidácie azbestu
Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení

Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené
Schválené

Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
Operátor textilnej pariacej linky
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Schválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

8151002
8151003
8151004
8151007

Zlúčenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Výsledok zlúčenia

8219003

Zmena názvu

1321019
1412004
1412005
1431002
1431005
2111010
2114009

4323004

Vyradenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Vyradenie
Vyradenie
Doplnenie
Doplnenie
Doplnenie
Vyradenie
Vyradenie
Zmena názvu
Doplnenie
Vyradenie

5111003

Zmena názvu

3132004
3134001
3332002

Znenie návrhu

Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie

Operátor súkacieho stroja
Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)
Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Pôvodný návrh sektorovej rady: Montážny pracovník chemických, gumárenských a
plastikárskych výrob
Schválený návrh HK: Montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania
Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska
Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku
Fyzik balistik
Seizmológ
Špecialista stavebnej recyklácie
Špecialista na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu
Lektor vzdelávania seniorov
Technik merania a regulácie vo vodárenstve
Dispečer v petrochemickom priemysle
Organizátor vzdelávacích aktivít na Koordinátor vzdelávacích aktivít
Fotograf
Administratívny pracovník v leteckej doprave
Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave na Pracovník vybavenia cestujúcich a
batožiny v leteckej doprave
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Schválené

Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené

Kód
SK ISCO08

Typ návrhu

5411003
7421001
7421002
8151005
8151006
8152001
8159001
8332002
9329016

Vyradenie
Zmena názvu
Zmena názvu
Zlúčenie
Zlúčenie
Zlúčenie
Zmena názvu
Vyradenie
Vyradenie

2145008

Doplnenie

2151024
3111010

Doplnenie
Doplnenie

3359028

Zmena názvu

Znenie návrhu
Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby
Mechanik, opravár elektronických zariadení na Elektronik
Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení na Elektrotechnik
Operátor snovania priadze
Operátor navliekania osnov
Operátor tkacieho stroja (tkáč)
Operátor stroja na výrobu technického textilu na Výrobca technických textílií
Vodič smetiarskeho vozidla
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu)
Špecialista v oblasti chemickej legislatívy
HK odporúča upraviť názov
Hlavný energetik
Technik správy a údržby geografického informačného systému
Koordinátor verejnoprospešných služieb na
Koordinátor aktivačných prác

Zdroj: vlastné spracovanie realizačným tímom SRI
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Rozhodnutie
Hodnotiacej komisie
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Otvorené
Otvorené
Otvorené
Otvorené

Zatrieďovanie nových návrhov zamestnaní do jednotlivých podskupín klasifikácie SK ISCO-08 sa
realizovalo pomocou vysvetliviek ISCO-08. V prvom rade sa nové zamestnanie definuje z pohľadu
zatriedenia do hlavnej triedy, následne triedy, ďalej skupiny a nakoniec do podskupiny klasifikácie SK
ISCO-08.
Mnoho zamestnaní je v súčasnosti prierezových a nie je ich možné zaradiť do jednej určitej oblasti
alebo odvetvia. Príkladom je Špecialista/Technik 3D tlače, Špecialista/Technik robotiky, Tribotechnik,
ktorí sa vyskytujú vo všetkých odvetviach a pododvetviach národného hospodárstva.
Ďalším príkladom sú zamestnania, ktoré sú primárne spojené s informačnými technológiami a zároveň
s podskupinou Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce, ako napríklad Špecialista pružných
pracovných procesov (agilných metód, scram master) a Špecialista digitálnej transformácie. Ide o
zamestnania, ktoré vylepšujú procesy a inovácie v rámci IKT.
Prienik medzi IKT a obchodom je zrejmý z návrhov Digital Content Manager (správca digitálneho
obsahu) a Špecialista internetového predaja.
Niektoré návrhy na nové zamestnania z oblasti informačných technológií sú problematickejšie
zatriediteľné z dôvodu, že v klasifikácií SK ISCO-08 pre ne neexistuje vhodná podskupina. Príkladom sú
zamestnania Dátový vedec, Dátový kurátor, Dátový analytik. V SK ISCO-08 existuje podskupina
Dizajnéri a správcovia databáz. Dáta a databáza však nie sú ekvivalentné pojmy, aj keď majú k sebe
blízko. V ESCO klasifikácií sú dané zamestnania zaradené v podskupine Systémoví analytici.
Zamestnania Marketingový pracovník a Podnikový ekonóm absentujú v tretej hlavnej triede. Dané
zamestnania sú len v druhej hlavnej triede určenej špecialistom a zamestnávatelia nemajú možnosť
zatriediť pracovníkov s nižšími kvalifikačnými zručnosťami pre danú oblasť. Ani medzinárodná prax
zatrieďovania daných zamestnaní nie je jednotná. Realizačný tím SRI navrhol vytvorenie jednotky
zamestnania Administratívny pracovník v oblasti marketingu v štvrtej hlavnej triede. Absentujúci
podnikový ekonóm v tretej hlavnej triede bol navrhnutý pod názvom Odborný pracovník podnikový
ekonóm.
Hospodársky vývoj smeruje k digitalizácií, elektronickému predaju, elektronizácii verejnej správy,
väčšiemu rozvoju služieb, čo bude viesť k vzniku nových zamestnaní. Medzinárodná klasifikácia

547

ISCO-08 bude musieť prejsť plánovanou revíziou, aby odrážala nové trendy vývoja v spoločnosti a na
trhu práce.
Dňa 2.6.2020 bola členom Hodnotiacej komisie zaslaná najpočetnejšia skupina návrhov na aktualizáciu
SK ISCO-08, a to spolu 85 návrhov, ktoré musia byť posúdené do 14 .6. 2020. Následne na to, sa dňa
16. 6. 2020 uskutoční rokovanie Hodnotiacej komisie, ktorého predmetom budú otvorené návrhy –
teda tie návrhy, ktoré neboli prijaté zhodným stanoviskom minimálne štyroch členov Hodnotiacej
komisie.
V nasledujúcom texte sú uvádzané návrhy sektorových rád, ktoré boli poslané členom Hodnotiacej
komisie elektronicky na posúdenie dňa 2. 6. 2020:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
▪

Zmena názvu zamestnania: Špecialista v rastlinnej výrobe na Špecialista v rastlinnej výrobe,
agronóm.
Odôvodnenie: Agronóm je zaužívaný pojem.

▪

Zmena názvu zamestnania: Špecialista v živočíšnej výrobe na Špecialista v živočíšnej výrobe,
zootechnik.
Odôvodnenie: Zootechnik je zaužívaný pojem.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
Charakteristika: Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo riadi technológie, prevádzku
precízneho poľnohospodárstva. Používanie a kombinácia informačných technológií, ich
používanie pre riadenie procesov v poľnohospodárstve.
Odhad počtu pracovníkov: 150

▪

Doplnenie zamestnania: Poradca pre poľnohospodárstvo
Charakteristika: Vykonáva poradenstvo v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Poradca pre poľnohospodárstvo poskytuje poradenstvo v poľnohospodárstve na zabezpečenie
plnenia zákonných povinností poľnohospodárskeho podniku, resp. pre získanie podpory.
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Agroinštitút Nitra vykonáva akreditovanú vzdelávaciu činnosť pôdohospodárskych poradcov
za oblasť poľnohospodárstva.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské
Odhad počtu pracovníkov: 100

▪

Doplnenie zamestnania: Technik pre precízne poľnohospodárstvo
Charakteristika:
poľnohospodárstvo

Technik

pre

v prevádzke,

precízne
a to

poľnohospodárstvo

prostredníctvom

vykonáva

poľnohospodárskych

precízne
strojov

vybavených informačnými technológiami, ktoré na diaľku ovláda, sleduje a vyhodnocuje údaje
z informačných technológií sledujúcich poľnohospodárske procesy.
Odhad počtu pracovníkov: 150

▪

Doplnenie zamestnania: Kynológ
Charakteristika: Povolanie pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne,
záujmové, ale aj sociálno – spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v
štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných
profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone
epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových
kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej
praxe orientovanej na psov.

▪

Zmena názvu zamestnania: Záhradník a pestovateľ kvetov, florista na Záhradník a pestovateľ
okrasných rastlín a drevín.
Odôvodnenie: Nový názov lepšie vystihuje dané zamestnanie.

▪

Doplnenie zamestnania: Agromechatronik
Charakteristika: Agromechatronik vykonáva diagnostiku a servis modernej poľnohospodárskej
techniky, strojov vybavených modernými informačnými technológiami.
Plánuje a vykonáva údržbu, opravy, testovanie a diagnostiku, predpredajný servis a montáž
doplnkovej výbavy strojov a zariadení využívaných v poľnohospodárstve (po zaškolení možné
aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike). Pracuje v dielňach dodávateľov techniky, ale aj
priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení. Obsluha vysokovýkonných zložitých strojov v
agro sektore. Agromechatronik je nový experimentálny odbor.
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▪

Zlúčenie zamestnaní: Zlúčenie 7544001 Dezinsektor; 7544002 Deratizér (likvidátor škodcov) a
9129001 Dezinfektor (likvidátor chorôb) pod jeden názov a to: Likvidátor chorôb a škodcov.
Odôvodnenie: Likvidátor chorôb a škodcov - v tomto zamestnaní sú kumulované tri dielčie
profesie – dezinfektor, dezinsektor a deratizér. Ich spojenie vychádza zo spoločného
legislatívneho základu na výkon tohto povolania, ktoré je v súčasnosti zakotvené v platnom
Zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanie 9129001 je zaradené v zlej
podskupine a z tohto dôvodu sa navrhuje zlúčenie naprieč podskupinami.

▪

Vyradenie zamestnania: Likvidátor buriny
Odôvodnenie: V praxi neexistuje ako samostatné zamestnanie, nie je regulovaným
zamestnaním, likvidáciu burín vykonávajú NŠZ: 8341002 Traktorista, 8341003 Operátor
poľnohospodárskeho stroja a zariadenia. Na používanie prostriedkov na ochranu rastlín (aj
ničenie burín) sa vzťahujú predpisy o BOZP, Zákon. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

▪

Doplnenie zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
Charakteristika: Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe keramiky a porcelánu riadi výrobu od
prípravy keramickej hmoty až po výrobu finálnych produktov.
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe keramiky a porcelánu riadi, koordinuje a zabezpečuje
činnosť výrobných útvarov a realizáciu prípravy výroby vo všetkých fázach výroby keramiky
a porcelánu vrátane balenia finálnych výrobkov. Je zodpovedný za správne riadenie všetkých
výrobných procesov. Pripravuje podklady do plánu výroby a výrobných nákladov, zabezpečuje
ich kontrolu a plnenie. Zodpovedá za dodržiavanie systému manažérstva kvality,
environmentu, zásad BOZP a protipožiarnej ochrany na výrobnej prevádzke. Koordinuje
činnosť podriadených pracovníkov. Predkladá návrhy a pripravuje podklady na modernizáciu a
realizáciu investícií. Spolupracuje s ostatnými úsekmi závodu.
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▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu
Charakteristika: Špecialista riadenia kvality vo výrobe keramiky a porcelánu organizuje systém
riadenia kvality. Zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a
medzioperačnej technickej kontroly a vypracováva plány kontroly kvality. Zodpovedá za
vedenie útvaru kontroly kvality tak, aby boli dosiahnuté kvalitatívne ciele organizácie ako
organizačné a technické zabezpečenie efektívneho fungovania procesov kontroly kvality. Je
zodpovedný za vykonávanie činností a plnenie príslušných úloh vyplývajúcich z požiadaviek na
metrológiu.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odhad počtu pracovníkov: 80

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista 3D tlače materiálov
Charakteristika: Špecialista 3D tlače materiálov programuje 3D tlačiarne (CAD/CAM
programy). 3D tlač materiálov z plastickej hmoty spôsobom vrstva po vrstve. Sleduje vplyv
charakteristík plastickej hmoty na výsledné vlastnosti vytlačeného komponentu. Rieši
technologické problémy spojené s 3D tlačou materiálov.
Optimalizuje vlastností vytláčaných materiálov (typ organického spojiva, viskozita, zabiehavosť
tlačenej hmoty).
Požadované vzdelanie: vysokoškolské z odborov chemická technológia, polyméry, stavebná
technika, strojárstvo (konštruktér)
Odhad počtu pracovníkov: 200

▪

Doplnenie zamestnania: Laborant prípravy suroviny
Charakteristika: Analyzuje vstupnú surovinu a určuje vhodnosť tejto suroviny pre ďalšie
spracovanie; vykonáva chemické a fyzikálne skúšky suroviny.
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – chemické

▪

Doplnenie zamestnania: Technik 3D tlače materiálov
Charakteristika: Technik obsluhuje trojdimenzionálnu tlačiareň materiálov (kovov,
keramických materiálov, plastov). Sleduje vplyv charakteristík plastickej hmoty na výsledné
vlastnosti vytlačenej súčiastky. Programovanie 3D tlačiarne (CAM programy; CAM = computer
added manufacturing počítačom podporovaná výroba). Schopnosť stanoviť veľkosť dýzy,
viskozitu a teplotu tlačenej hmoty, rýchlosť tlače na prípravu bezdefektných 3D súčiastok.
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Vizuálne vyhodnotiť kvalitu výliskov a následná optimalizácia podmienok 3D tlače.
Požadované vzdelanie: stredoškolské z odborov obrábač kovov (ovládanie CAD/CAM
programovanie CNC obrábacích strojov), chemická technológia
Odhad počtu pracovníkov: 300

▪

Doplnenie zamestnania: Tribotechnik
Charakteristika: Zabezpečuje primeraný technický stav hlavných výrobných zariadení, vytvára
podmienky na plnenie noriem hodinových výkonov, organizuje tribotechniku - mazanie
povrchov trúcich sa častí strojov a zariadení.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – technické, strojárske,
chemické.

▪

Doplnenie zamestnania: Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov
Charakteristika: Príprava plastických hmôt s presne definovanou viskozitou vhodných na 3D
tlač. Príprava filamentov (vlákien) na 3D tlač zo zmesi kovového alebo keramického prášku
a termoplastického polyméru. Homogenizácia kovových alebo keramických práškov s
termoplastickými polymérmi s presne definovanou receptúrou (zloženie zmesí, spôsob
homogenizácie, čas homogenizácie). Optimalizácia reologických vlastností zmesí pri zmene
tuhej matrice, tzn. druhu kovov alebo typu keramických materiálov (oxidových/neoxidových
keramických materiálov).
Požadované vzdelanie: stredoškolské - odbor chémia, vysokoškolské z odborov chemická
technológia, polyméry, stavebná technika.
Odhad počtu pracovníkov: 300

▪

Doplnenie zamestnania: Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
Charakteristika: Majster (supervízor) vo výrobe keramiky a porcelánu riadi a kontroluje
príslušné organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri plnení úloh
stanovených výrobným plánom. Zodpovedá za prideľovanie a kontrolu plnenia pracovných
úloh, plnenie plánovanej výroby v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych
parametroch. Rieši operatívne kritické situácie, prijíma, navrhuje a realizuje nápravné
opatrenia na ich odstránenie.
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

552

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

▪

Doplnenie zamestnania: Operátor robotiky
Charakteristika: Operátor robotiky spúšťa a kontroluje robotické celky. Vykonáva jednoduché
servisné zásahy, korekcie v prípade poruchy (výpadok energie, jednoduchá korekcia dát, atď)
a kontrola kvality.
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie

▪

Vyradenie zamestnania: Montážny pracovník výroby autosedačiek
Odôvodnenie: Tento NŠZ je podskupinou NŠZ Montážny pracovník (operátor) v strojárskej
výrobe, ktorý je všeobecnejší a výroba autosedačiek je jeho súčasťou.

Sektorová rada pre elektrotechniku

▪

Doplnenie zamestnania: Administrátor technických predpisov a noriem
Charakteristika: Administrátor technických predpisov a noriem sa podieľa na tvorbe,
schvaľovaní, vydávaní slovenských technických noriem, spracovaní národných stanovísk k
návrhom technických noriem medzinárodných normalizačných organizácií, zabezpečení
procesu harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s
členstvom SR v EÚ, posudzovaní plánu technickej normalizácie (PTN) z hľadiska priorít
verejného záujmu a hospodárstva SR a z hľadiska plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia
o európskej normalizácii a povinností národného normalizačného orgánu vyplývajúcich z
členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách. Vykonáva poradenskú
a konzultačnú činnosť a spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií,
vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami a notifikovanými osobami,
podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými a fyzickými osobami,
ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – technického smeru

▪

Zmena názvu zamestnania: Stavebný a prevádzkový elektrikár na Montér elektrických
inštalácií.
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▪

Zlúčenie zamestnaní: Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení, Montážny
pracovník (operátor) elektronických zariadení a Montážny pracovník (operátor) káblových
zväzkov pod jeden názov a to: Mechanik – elektronik.
Odôvodnenie: Zamestnávatelia argumentujú, že uvedené zlučovanie požadujú z dôvodu
potreby flexibility pracovnej sily. Zároveň má byť názov zamestnania aj atraktívny, pokiaľ chcú
zaujať potenciálnu pracovnú silu. Dnes sa vo firmách skôr stretneme so zamestnaním
Mechanik – elektronik, ako keby tam mal byť uvedený montážny pracovník.

▪

Vyradenie zamestnania: Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
Odôvodnenie: Vo firmách sa s požiadavkou na toto zamestnanie už členovia sektorovej rady
nestretávajú.

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

▪

Zmena

názvu

zamestnania:

Elektromontér

elektroenergetického

zabezpečenia

na

Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
Odôvodnenie: Realizuje montážne a údržbárske práce elektrických zariadení. Diagnostikuje
poruchy zariadení, vyhodnocuje merania a vypracováva správy z realizovaných opráv a údržieb
zariadení.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

▪

Vyradenie zamestnania: Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
Odôvodnenie: Sektorová rada tvrdí, že je súčasťou Marketingového špecialistu 2431001, ktorý
zahŕňa celú oblasť marketingu, vrátane marketingovej komunikácie a jej zložiek.

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

▪

Doplnenie zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej
bezpečnosti
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Charakteristika: Zaisťuje ochranu informačných aktív organizácie implementáciou a riadením
procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Organizuje výkon činností organizácie
súvisiacich so zaručením bezpečnosti informačných aktív v zmysle najlepšej praxe. Koncepčne
riadi informačnú bezpečnosť organizácie (tzv. „Information Security Governance“).
Implementuje a zabezpečuje riadny chod procesov manažmentu bezpečnostných rizík a
ošetrovania bezpečnostných hrozieb.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista digitálnej transformácie
Charakteristika: Poskytuje manažment-vodcovstvo pri implementácii stratégie digitálnej
transformácie organizácie. Formuje a realizuje digitálnu stratégiu organizácie. Rozvíja
povedomie a vzdelávanie s cieľom zlepšiť digitálne schopnosti organizácie. Demonštruje
výhody implementácie digitálnej transformácie. Poskytuje poradenstvo a podporu pri
uplatňovaní prístupu „navrhuj a pracuj digitálne“. Vedie zmenu v kultúre organizácie potrebnú
na uľahčenie digitálnej stratégie. Vedie a mobilizuje kľúčové zložky organizácie na
implementáciu digitálnej transformácie.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista pružných pracovných procesov
Charakteristika: Vytvára vysoko výkonný samoriadiaci dynamický tím minimalizujúci prekážky
rozvoja organizácie. Riadi tím uplatňovaním agilného spôsobu (napr. Skram master) pre
dosiahnutie optimálneho pracovného procesu kontinuálnym zlepšovaním. Podporuje tímové
ciele a koordinuje činnosť s ďalšími tímami. Pomáha tímu zlepšiť sa a prevziať zodpovednosť
za nasadenie agilných hodnôt, zásad a postupov v svojej pracovnej činnosti. Podporuje
vlastníka produktu pri manažmente nevybavených položiek. Na zlepšenie výkonnosti používa
tímovo posilňovacie techniky. Podporuje neustále vzdelávanie a profesionálny rozvoj členov
tímu. Iniciuje neustále zlepšovanie kvality softvéru. Podporuje tímom definované vlastné
procesy a pravidlá. Facilituje pravidelné stretnutia tímu vrátane denného stand-upu, iteračné
plánovanie, demo a retrospektívne iterácie.

▪

Doplnenie zamestnania: Dizajnér inteligentných riešení
Charakteristika: Navrhuje a vytvára digitálne riešenie v súlade s technickou architektúrou,
ktorá je v súlade podnikateľskými požiadavky a podporuje zmenu. Preskúmava a interpretuje
podnikateľské požiadavky z hľadiska digitalizácie. Stanovuje zámer digitálneho riešenia.
Zlaďuje riešenie s technickou architektúrou. Identifikujte potenciálne riziká technického
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návrhu. Dohliada, aby bola zabudovaná kvalita do digitálneho riešenia. Pôsobí v rámci
rozpočtového rámca a validuje finančný dopad vybraného dizajnu. Identifikuje príležitosti pre
inovácie. Plánuje technologické mapy.

▪

Doplnenie zamestnania: Manažér digitálnych služieb
Charakteristika: Plánuje, implementuje a riadi poskytovanie digitálnych riešení. Definujte
servisné požiadavky. Vyjednáva SLA / OLA. Riadi prevádzku digitálneho riešenia. Zabezpečuje
dodávku digitálnych služieb. Podniká zmierňujúce opatrenia v prípade nesplnenia dohôd.
Udržiava a prispieva k tvorbe rozpočtu oddelenia. Rozvíja svojich zamestnancov.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista vývoja systémov (DevOps)
Charakteristika: Implementuje procesy a nástroje na úspešné nasadenie DevOps techník
počas celého životného cyklu vývoja riešenia. Implementuje a riadi kontinuálnu distribúciu
metodík. Navrhuje systémy s vysokou úrovňou dostupnosti a škálovateľnosti. Spravuje
testovanie počas uvoľňovania do produkcie v rámci životného cyklu vydania. Facilituje
medzifunkčnú spoluprácu. Navrhuje a spravuje nástroje pre automatizáciu procesov. Adoptuje
agilné metodológie vývoja softvéru. Manažuje nepretržitú integráciu správy nástrojov.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista vývoja používateľských rozhraní
Charakteristika: Špecialista vývoja používateľských rozhraní UI/UX: UI (User Interface)
dizajnéri sa musia sústreďovať na to, aby navrhol jednoducho navigovateľný a vizuálne
príťažlivý softvér pre všetky typy zariadení (PC, tablet, mobil). Každý element musí byť
navrhnutý tak, aby bolo pre používateľa ľahké identifikovať jeho úlohu a funkciu a musí byť
umiestnený tak, aby dával zmysel a používateľ vedel, kedy ho použiť a kam sa ním dostane.
Skratka UX (user experience) predstavuje celkovú skúsenosť používateľa s akoukoľvek
aplikáciou (mobilná, desktopová...), ktorá musí byť prispôsobená cieľovému publiku.

▪

Doplnenie zamestnania: Dátový analytik
Charakteristika: Zaisťuje ochranu majetku organizácie poskytovaním čistých, konzistentných,
kvalitných a bezpečných dát. Udržuje integritu dát, ukladá a vyhľadáva dáta a podporuje
prezentáciu analýzy dát. Definuje, vytvára a optimalizuje dátové modely. Aktívne chráni,
zachováva dôvernosť a bezpečnosť dát. Zaisťuje podporu životného cyklu dát. Udržuje a
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archivuje dáta. Vykonáva poradenstvo o vhodnej metodológií analýzy dát. Zabezpečuje kvalitu
a integritu dát. Zachováva kvalitu dát a zabezpečuje ich súlad s právnymi normami.

▪

Doplnenie zamestnania: Dátový vedec
Charakteristika: Vedie proces analytickej aplikácie dát. Poskytuje získané informácie z dát
cestou optimalizácie analytického procesu a prezentácie vizuálnych dát. Predstavuje
podnikové problémy prostredníctvom matematických modelov. Zbiera, čistí, analyzuje,
integruje a skúma interné a externé dáta na dosiahnutie poslania podniku. Vytvára a testuje
hypotézy. Odhaľuje korelácie dát / vzťahy na podporu merania a predpovede. Identifikuje
správne vizualizačné modely v závislosti od problémov a výziev, ktorým čelí organizácia a hľadá
závislosti v súboroch dát. Rieši bezpečnosť dát prostredníctvom aktívnych preventívnych
stratégií. Vyberá a optimalizujte algoritmy pomocou nástrojov dátovej vedy.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista finančných inovácií
Charakteristika: Identifikuje a analyzuje inovácie na finančnom trhu, najmä inovatívne
obchodné modely (alternatívni poskytovatelia platieb, subjekty v oblasti kryptoaktív,
crowdfundingu a pod.) a uplatňovanie inovácií (najmä umelá inteligencia, big data, a pod.)
v subjektoch finančného trhu. Vypracováva stanoviská vo veci finančných inovácií a ich
prípadnej regulácie, pre potreby interných a externých klientov. Koordinuje projekty v oblasti
finančných inovácií. Spolupracuje s profesijnými asociáciami a záujmovými združeniami
subjektov finančného trhu a finančných inovácií na dosiahnutí účinnej a transparentnej
regulácie týchto oblastí.

▪

Doplnenie zamestnania: Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
Charakteristika: Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva spracováva metodické
usmernenia a smernice, kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva odborné, metodické,
poradenské, konzultačné, školiteľské a administratívne činnosti. Spolupracuje pri vzniku
nových produktov s odbornými útvarmi. Zabezpečuje spracovávanie IT zmenových požiadaviek
v interných systémoch, testuje zapracovanie zmien. Navrhuje znenie textov dokumentov
(šablón) a ich zadávanie do systémov. Kontroluje a upravuje tlačivá zasielané klientom.
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Sektorová rada pre výchovu, vzdelávanie a šport
▪

Doplnenie zamestnania: Poradca pre vekový manažment
Charakteristika: Ovláda teoretické základy o vekovom zložení firmy a spravodlivom postoji
k starnutiu. Pozná význam a špecifiká spôsobu riadenia s ohľadom na vek zamestnancov. Vie
vyhodnotiť demografickú situáciu v súvislostiach. Pozná riziká a príležitosti, ktoré prináša
proces starnutia. Chápe individualitu a rozmanitosť pracovných schopností starších
pracovníkov. Pozná zásady vekového manažmentu zameraného na skupinu pracovníkov
staršieho veku a vie ich aplikovať v praxi. Ovláda metodické postupy a formy aplikácie princípu
vekového manažmentu. Vie aplikovať systémový prístup k vekovému manažmentu
a zapracovať ho do stratégie firmy. Vie navrhnúť a vypracovať opatrenia na podporu
pracovných schopností s ohľadom na vek zamestnancov.
Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie a absolvované vzdelávanie
v uvedenom odbore, prípadne uznaná prax v uvedenom odbore.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista pre CSR
Charakteristika: Špecialista pre CSR vykonáva všetky úkony, ktoré sú spojené so spoločenskou
zodpovednosťou: príprava, realizácia, vyhodnotenie, komunikácia smerom dovnútra
spoločnosti a navonok.

▪

Doplnenie zamestnania: Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi (compliance)
Charakteristika: Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi (compliance) vykonáva všetky
úkony, ktoré sú spojené s compliance, predchádzaním korupcie a pod.: príprava, realizácia,
vyhodnotenie.

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

▪

Zmena názvu zamestnania: Hygienik lekár na Lekár hygienik/ lekár vo verejnom zdravotníctve.
Odôvodnenie: Profesijný titul „lekár hygienik“ používa aj lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo.

▪

Doplnenie zamestnania: Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
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Charakteristika: Pracovník zodpovedajúci za logistiku personálnych a materiálnych zdrojov
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a za jej správne vykazovanie na zdravotné poisťovne
a evidenciu.
▪

Doplnenie zamestnania: Vodič dopravnej zdravotnej služby
Charakteristika: Pracovník zodpovedajúci za prevoz pacienta. Dopravná zdravotná služba
odvezie pacienta k lekárovi alebo z nemocnice do domáceho liečenia, ak sa tam nezvládne
dostať vlastnými silami (indikovaná preprava pacienta uskutočňovaná v súlade s indikačnými
kritériami zdravotných poisťovní).

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

▪

Vyradenie zamestnania: Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách
starostlivosti o ľudské telo
Odôvodnenie: Podľa vyjadrenia sektorovej rady je riadiaci pracovník funkcia a nie povolanie.
Pracovníci v službách starostlivosti o ľudské telo musia spĺňať odbornú spôsobilosť (vyučenie
v odbore).

▪

Doplnenie zamestnania: Barber
Charakteristika: Barber zabezpečuje komplexnú starostlivosť o mužov, ich vlasy, pleť, bradu
a fúzy a používa nové techniky strihania, holenia a úpravy.

▪

Doplnenie zamestnania: Podológ
Charakteristika: Podológ je špecializovaný pracovník v starostlivosti o nohy semikritických
pacientov.

▪

Zmena názvu zamestnania: Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov
(operátor) na Operátor pultu centrálnej ochrany
Odôvodnenie: V praxi je pult centrálnej (nie centralizovanej) ochrany a stredisko registrácie
poplachov uvádzané ako jeden a ten istý pojem.

▪

Zmena názvu zamestnania: Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen
zásahovej skupiny) na Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
Odôvodnenie: V praxi je pult centrálnej (nie centralizovanej) ochrany a stredisko registrácie
poplachov uvádzané ako jeden a ten istý pojem.
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▪

Zmena názvu zamestnania: Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení na
Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení.

▪

Zmena názvu zamestnania: Ladič hudobných nástrojov na Ladič a údržbár klavírov a
klávesových nástrojov (hudobných nástrojov).

▪

Zmena názvu zamestnania: Pracovný potápač na Potápač na výkon prác.

▪

Zmena názvu zamestnania: Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni na Pracovník obsluhy
zariadení v práčovni a čistiarni.

▪

Zlúčenie zamestnaní: Ručný práč a Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn) pod jeden názov a to:
Ručný práč, detašér.
Odôvodnenie: Ručné pranie a odstraňovanie škvŕn vykonáva tá istá osoba.

4.8 Audit regulovaných zamestnaní
Realizačný tím SRI zameral pozornosť v rámci tejto projektovej etapy aj na databázu regulovaných
zamestnaní v SR s cieľom potenciálne identifikovať tie zamestnania, ktoré momentálne absentujú
v klasifikácii SK ISCO-08, resp. absentujú v štruktúre garantovaných NŠZ. Zdrojom regulovaných
zamestnaní bola ich oficiálna databáza, ktorá bola Realizačnému tímu SRI sprostredkovaná zo strany
MŠVVaŠ SR. Databáza obsahovala 491 regulovaných zamestnaní členených na:
▪

remeselné živnosti,

▪

viazané živnosti,

▪

ekonomické povolania,

▪

povolania v oblasti dopravy,

▪

povolania v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR,

▪

povolania v oblasti sociálnej starostlivosti,

▪

povolania športových odborníkov,

▪

pedagogické povolania,
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▪

zdravotnícke povolania,

▪

ostatné povolania.

Ku každému regulovanému zamestnaniu boli v databáze uvedené nasledujúce popisné charakteristiky:
▪

názov regulovaného povolania,

▪

postup uznania (odkaz v databáze regulovaných povolaní),

▪

kvalifikačný predpoklad na výkon regulovaného povolania,

▪

zákon regulujúci dané povolanie,

▪

príslušný orgán, ktorý uznáva doklad o vzdelaní,

▪

príslušný orgán, ktorý uznáva odbornú kvalifikáciu.

Realizačný tím SRI k jednotlivým regulovaným zamestnaniam doplnil kód SK ISCO-08, na základe čoho
došlo ku komparácii so zoznamom garantovaných NŠZ s nasledovnými zisteniami:
▪

Zoznam garantovaných a zároveň regulovaných NŠZ je obšírnejší a obsahuje viac regulovaných
zamestnaní, ako databáza MŠVVaŠ SR, čo dokumentuje význam monitorovania potrieb trhu
práce zo strany praxe.

▪

V databáze MŠVVaŠ SR sa vyskytli regulované zamestnania, resp. činnosti, ktoré absentovali
medzi NŠZ a taktiež v klasifikácii SK ISCO-08.

V nasledujúcej tabuľke sú vymenované regulované zamestnania bez adekvátneho zastúpenia v
SK ISCO-08, ktoré boli preposlané príslušnej sektorovej rade na prerokovanie s charakteristikou
a odporúčaním na doplnenie.
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Tabuľka č. 59 Regulované zamestnania
Názov povolania
Charakteristika
Správca konkurznej podstaty je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do
Správca konkurznej podstaty

zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní,
reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

Sektorová rada
Sektorová

rada

pre

administratívu,

ekonomiku, manažment

Bezpečnostný poradca v doprave vykonáva činnosť na základe viazanej živnosti.
Bezpečnostným poradcom v doprave je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o
odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Fyzická osoba alebo právnická osoba
vykonávajúca činnosti, ktoré zahŕňajú prepravu alebo s touto prepravou súvisiace
balenie, nakládku, alebo vykládku nebezpečného tovaru: v cestnej doprave, v
Bezpečnostný poradca v doprave

železničnej doprave, vo vnútrozemskej vodnej doprave musí mať jedného alebo Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru, ktorí sú poštové služby
zodpovední za pomoc pri predchádzaní rizikám spojených s týmito činnosťami, pokiaľ
ide o osoby, majetok a životné prostredie. Bezpečnostný poradca je zodpovedný za
bezpečnú prepravu nebezpečných vecí od výroby cez dopravu až k príjemcovi. Úlohou
bezpečnostného poradcu je napomáhať procesu bezpečnej manipulácie, nakládky,
vykládky a prepravy nebezpečných vecí.
Energetický audítor vykonáva činnosť na základe viazanej živnosti. Energetický audit je
systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave

Energetický audítor

technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh
nákladovo efektívnych možností úspor energie. Činnosť energetického audítora
možno vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ako
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Sektorová rada pre energetiku, plyn a
elektrinu

Názov povolania

Charakteristika
podnikanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

Sektorová rada

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
Obsahom viazanej živnosti je výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických
výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín.
Špecialista výroby a spracovania Výrobou výbušnín sa rozumie len výrobná činnosť, ktorej finálnym výrobkom je
výbušnín, výbušných predmetov a výbušnina alebo výbušný predmet. Spracovaním výbušnín sa rozumie taká výrobná Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
munície

činnosť, pri ktorej sa používajú výbušniny a finálny výrobok je výbušnina alebo výbušný
predmet, pyrotechnický výrobok. Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracúvanie
výbušnín.
Obsahom viazanej živnosti je predaj pyrotechnických predmetov kategórie F2 až F3,
kategórie T1 a kategórie P1. Predávať, nadobúdať a používať možno len tie
pyrotechnické

výrobky,

ktoré

boli

uvedené

na

trh.

Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov
kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1 upozorniť kupujúceho na dodržanie
Predavač pyrotechniky

návodu na používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie o použití týchto
pyrotechnických

výrobkoch

a

o

príslušných

bezpečnostných

opatreniach.

Pyrotechnické výrobky kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1 sa smú predávať
len v pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať
a vo výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické
výrobky sa nesmú skladovať a predávať v priestoroch vchodu do predajne, východu a
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Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch

Názov povolania

Sektorová rada

Charakteristika
únikových ciest z predajne. V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické
výrobky kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1.
Obsahom viazanej živnosti je klasifikácia jatočne opracovaných tiel. Klasifikácia jatočne

Špecialista

klasifikácie

jatočne

opracovaných tiel

opracovaných tiel jatočných zvierat je spôsob zatrieďovania jatočne opracovaných tiel
jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a
charakteristík, ich označenie triedou mäsitosti a pretučnenosti, kontrola úpravy tiel

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

alebo polovíc a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave.
Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie ohňostrojných prác. Ohňostrojné práce sú
práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky
Odpaľovač ohňostrojov

pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa
pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za

Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby

sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.
Pracovník likvidácie azbestu odstraňuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo
stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.
Pracovník likvidácie azbestu

Danú viazanú živnosť je možné vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného

Sektorová

rada

pre

stavebníctvo,

geodéziu a kartografiu

zdravotníctva SR.
Kontrolór detských ihrísk vykonáva pravidelnú kontrolu detských ihrísk. Od 1. januára
Kontrolór detských ihrísk

2020 sa v Slovenskej republike zmenili pravidlá pre prevádzkovanie detských ihrísk.
Nový zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského
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Sektorová

rada

pre

geodéziu a kartografiu

stavebníctvo,

Názov povolania

Sektorová rada

Charakteristika
ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská obchodná inšpekcia je
orgánom dohľadu nad bezpečnosťou detských ihrísk.
Technický vedúci odstrelov skladá skúšku pred komisiou Hlavného banského úradu.

Technický vedúci odstrelov

Rieši trhacie práce veľkého rozsahu. Jednotlivé odbornosti technických vedúcich
odstrelov - banské odstrely, komorové odstrely, deštrukcie.

Pyrotechnik

Zákonom regulované povolanie. Pyrotechnik skupiny A až E.

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu
Sektorová rada pre verejné služby a
správu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA)
Špecialista posudzovania vplyvov je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky Sektorová rada pre vodu, odpad a životné
na životné prostredie (EIA)

na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje prostredie
viac ako tri desaťročia.

Zdroj: vlastné spracovanie realizačným tímom SRI
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Vyššie uvedené regulované zamestnania boli posúdené príslušnými sektorovými radami. Tie, ktoré boli
schválené boli následne posunuté Hodnotiacej komisii na doplnenie do klasifikácie SK ISCO-08.
Niektoré regulované zamestnania, ako napríklad Bezpečnostný poradca v doprave, Energetický
audítor, Pracovník likvidácie azbestu a Kontrolór detských ihrísk už boli aj prerokované zo strany
Hodnotiacej komisie.
Medzi regulované zamestnania, ktoré Hodnotiaca komisia ešte neprerokovala, patrí Správca
konkurznej podstaty, Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel, Odpaľovač ohňostrojov,
Pyrotechnik a Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Tieto budú prerokované
na stretnutí Hodnotiacej komisii 16. 6. 2020.

4.9 Nové zamestnania na trhu práce
Realizačný tím SRI aktívne vyhľadával nové zamestnania aj z iných zdrojov, ako od členov sektorových
rád. Ako optimálny zdroj aktuálnych zamestnaní na trhu práce boli určené klasifikácie zamestnaní
z iných krajín (Poľsko, Česká republika) a taktiež Európska klasifikácia zručností/kompetencií,
kvalifikácií a povolaní ESCO.
Ďalšími zdrojmi boli návrhy z pomocného nástroja pre spravodajské jednotky www.HISCO.sk, zo
štatistických zisťovaní – ISCP, z pracovných portálov na nahlasovanie voľných pracovných miest
a taktiež z kontaktného centra pre respondentov štatistických zisťovaní, ktoré má dlhodobé a hĺbkové
skúsenosti s používaním a najmä zatrieďovaním zamestnancov do klasifikácie SK ISCO-08. Každému
návrhu zamestnania bola priradená príslušná sektorová rada:
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Tabuľka č. 60 Nové zamestnania z alternatívnych informačných zdrojov
Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Mentor aktívne podporuje a pomáha pri vykonávaní pracovných činností
určených zamestnancov, pomáha pri adaptácii zamestnancov na pracovných
miestach, asistuje pri naplňovaní odbornej stránky pracovných aktivít, vykonáva
dohľad nad odborným vykonávaním pracovných činností zamestnancov,
Mentor

podporuje a motivuje zamestnancov pri vnútropodnikovej komunikácii,

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Otvorené

vykonáva reporting konateľovi v oblasti odborného a osobnostného progresu
jednotlivých zamestnancov, predkladá návrhy konateľovi pri optimalizácii
pracovných činností jednotlivých zamestnancov, prípadne iné odporúčanie na
implementáciu zmien za účelom zvýšenia pracovnej efektívnosti.
Prevádzkový špecialista zabezpečuje prevádzkové potreby v existujúcich
priestoroch podľa požiadaviek oddelenia prevádzky. Koordinácia spolupráce s
prenajímateľmi priestorov, s architektom a s dodávateľmi tovarov a služieb
Prevádzkový špecialista

týkajúcich sa prevádzky. Zodpovednosť za riadenie, koordináciu a dokončenie
prideleného projektu alebo úlohy v rámci dohodnutého času, rozsahu, kvality a
k spokojnosti interného klienta. Realizácia výberových konaní pre oblasť
prevádzky. Revízia zmlúv s prenajímateľmi priestorov a s dodávateľmi tovarov a
služieb týkajúcich sa prevádzky v spolupráci s právnym oddelením a dojednanie
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

obojstranne prijateľných znení zmlúv s nimi. Prieskum trhu, vyhľadávanie,
analýza a výber potencionálnych dodávateľov.
Riadiaci pracovník (manažér)
kvality

Odborný pracovník podnikový
ekonóm

Administratívny pracovník v
exekútorskom úrade

Riadiaci pracovník (manažér) kvality zodpovedá za riadenie oddelenia kvality,
realizáciu interných auditov, vstupnú, medzioperačnú kontrolu, riešenie

Neschválené

Otvorené

Neschválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

reklamácií.
SR predkladáme na zváženie či k NŠZ Špecialista podnikový ekonóm sa doplní
nové zamestnanie, ktoré by bolo na úrovni odborných pracovníkov (teda s
nižšou úrovňou zručností) napr. Odborný pracovník podnikový ekonóm.
Administratívny pracovník v exekútorskom úrade vykonáva administratívne a
podporné práce pre exekútora a exekútorského koncipienta. Rovnaké členenie
ako pri advokátoch.
Vedúci sekretariátu, kancelárie koordinujú a organizačne usmerňujú prácu

Vedúci sekretariátu, kancelárie

ostatných členov sekretariátu. Rozhodujú o prioritách a sami sa podieľajú na
plnení pokynov a príkazov svojich nadriadených.
Špecialisti robotiky navrhujú a vyvíjajú robotické zariadenia a aplikácie v
kombinácii s princípmi strojárstva. Používajú vopred stanovené návrhy a

Špecialista robotiky

aktuálny vývoj na vylepšenie alebo vynaliezanie systémov, strojov a zariadení.
Kombinujú niekoľko vedomostných oblastí, ako sú výpočtová technika,
strojárstvo a elektronika pri vývoji nových inžinierskych aplikácií.
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Technik robotiky spolupracuje so Špecialistom robotiky pri vývoji robotických
Technik robotiky

zariadení a aplikácií. Konštruuje, testuje, inštaluje a kalibruje robotické

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

Schválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

vybavenie.
Operátor otryskávacieho zariadenia obsluhuje zariadenie slúžiace na úpravu
povrchov pomocou abrazíva unášaného tlakom. Zariadenia sa používajú na
Operátor otryskávacieho

odstraňovanie rôznych nečistôt, náterov, hrdze, zdrsňovanie povrchov,

zariadenia

odihlenie, čistenie odliatkov a pod. Podľa druhu opracovávaného materiálu sa
ako abrazívum používa oceľová a liatinová drvina, oceľové a sklenené broky,
plastový materiál, keramika, korund, prírodný materiál a pod.

Mechanici, opravári
priemyselných strojov a
zariadení

Návrh

na

vytvorenie

všeobecného

zamestnania Mechanici, opravári

priemyselných strojov a zariadení a vyradenie dvoch NŠZ, a to Mechanik,
opravár drevoobrábacích strojov a zariadení a Mechanik, opravár textilných a
odevných strojov. Klasifikačne zosúladenie podskupiny 7233.
Procesný technik definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy vo
výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia,

Procesný technik

pripravuje procesné plány, technickú dokumentáciu a postupy výroby.
Zabezpečuje a riadi ostatné procesné úkony súvisiace s výrobou zahŕňajúce
oblasť podporných služieb a činností údržby, logistiky a skladovania.
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Špecialisti mikrosystémov skúmajú, navrhujú, vyvíjajú a dohliadajú na výrobu
Špecialista mikrosystémov

mikroelektromechanických systémov (MEMS), ktoré možno integrovať do

Schválené

Otvorené

Schválené

Schválené

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

mechanických, optických, akustických a elektronických výrobkov.
Špecialista zariadení a
systémov obnoviteľnej energie

Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie radí klientom optimálny
spôsob používania obnoviteľných zdrojov energie. Spolupracuje s architektmi
budov.
Voňavkári využívajú vôňu na výrobu alebo rafinovanie parfumov a iných

Voňavkár/parfumér

spotrebných výrobkov. Okrem parfumov a kolínskych produktov dodávajú
parfumérie svoje vône aj voňavým výrobkom, od holiacich krémov a rúžov, až
po osviežovače vzduchu a čistiace prostriedky.
Inšpektor v oblasti liečiv je zamestnanec Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Inšpektor v oblasti liečiv

Kontrola výroby liekov a kontrola kvality liekov na trhu, kontrola distribúcie
liekov a lekárenstva.

570

Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Špecialista teleinformatiky je odborný prevádzkovateľ najmä v oblastiach
prenosu a spracovania informácií, internetu, klasických komunikačných či
Špecialista teleinformatiky

multimediálnych

a

hypermediálnych

služieb.

Môže

pracovať

v

telekomunikačných spoločnostiach, u operátorov či poskytovateľov

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

Schválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

služieb v klasických aj mobilných komunikačných sieťach a u prevádzkovateľov
internetu.
Biometrik vykonáva výskum v oblasti biometrie. Vykonáva štatistické alebo
Biometrik

biologické výskumné projekty meraním odtlačkov prstov, sietnic a ľudských
tvarov na lekárske alebo priemyselné účely.
IT audítor vykonáva audity informačných systémov, platforiem a prevádzkových
postupov v súlade so zavedenými podnikovými normami na efektívnosť,

IT audítor

presnosť a bezpečnosť. Hodnotí infraštruktúru IKT z hľadiska rizika pre
organizáciu a zavádza kontroly na zmiernenie strát. Stanovuje a odporúča
zlepšenia súčasných kontrol riadenia rizika a implementácie systémových zmien
alebo aktualizácií.

Etický hacker
Špecialista pre cloudové
riešenia (technológie)

Etický hacker vykonáva penetračné testy. Odhaľuje slabé miesta internetových
stránok, sietí a aplikácií ešte pred tým, ako by ich odhalili hackeri.
Špecialista pre cloudové riešenia (technológie) navrhuje a spravuje cloudové
riešenia.
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Forenzný špecialista v IT rekonštruuje a analyzuje digitálne informácie,
Forenzný špecialista v IT

napomáha vyšetrovaniu a odhaľovaniu počítačovej kriminality. Sleduje prípady
hackerských útokov, odhaľuje zdroje počítačových útokov. Obnovuje stratené

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

alebo odcudzené dáta.
Bioinformatika je interdisciplinárna veda, ktorá rieši problémy života pomocou
Bioinformatik

teoretických metód pomocou počítača. Toto štúdium prispelo k základným
znalostiam modernej biológie a medicíny. Je významným prínosom k
sekvenovaniu ľudského genómu.
Správca informačnej bezpečnosti - Chief Information Security Officer (CISO).

Správca informačnej
bezpečnosti

Zodpovedá za riadenie informačnej bezpečnosti a prináša organizáciám posun
od náhodného reagovania na vzniknuté problémy a bezpečnostné incidenty k
systematickému riadeniu a účelnému vynakladaniu výdavkov na informačnú
bezpečnosť.
Bloger je autor článkov na blogu. Vloger sa orientuje na video blogy. Sociálne

Bloger / vloger (vrátane

siete a rôzne stránky podporujú zdieľanie videí. Úspešní blogeri/vlogeri

youtuberov)

ovplyvňujú svojich sledovateľov, čo využívajú firmy aj na propagáciu svojich
produktov.

Špecialista obnovy
architektonických pamiatok

Špecialista obnovy architektonických pamiatok vykonáva profesijnú činnosť pri
obnove architektonických pamiatok.
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Stanovisko
Názov zamestnania

Digitalizátor

Operátor digitalizácie

Charakteristika

Sektorová rada

Digitalizátor zabezpečuje prevod z analógovej na digitálnu formu (hlas, film,
dokumenty, obraz).
Operátor

digitalizácie

ako

nižšia

kvalifikačná

úroveň

navrhovaného

Digitalizátora.

Hodnotiaca
komisia

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

Schválené

Otvorené

Správca sociálnych sietí poskytuje a udržuje interaktívne prostredie umožnené
Správca sociálnych sietí

aplikáciami ako sú sociálne média, fóra wikipédi. Udržuje vzťahy medzi rôznymi
digitálnymi komunitami.
Obsluha wellness komunikuje s návštevníkmi pri vstupe do wellness. Informuje

Obsluha wellness

o dostupných službách, predáva produkty a služby. Stará sa o čistotu a
bezpečnosť zariadenia.

Schválené pod
názvom Pracovník
wellness a spa

Otvorené

centra

Digital Content Manager (správca digitálneho obsahu) vykonáva dohľad nad
všetkými činnosťami tvorby obsahu pre webovú stránku organizácií, úzko
Digital Content Manager

spolupracuje s marketingovým tímom pri navrhovaní stratégie webového

(správca digitálneho obsahu)

obsahu, ktorá je v súlade so širšími cieľmi spoločnosti, vytvára kalendár

Schválené

Otvorené

marketingového obsahu na zabezpečenie pravidelného obsahu na webovej
stránke.
Saunár

Saunár zabezpečuje obsluhu sauny, udržiava čistotu a zabezpečuje dodržiavanie
hygienických zásad.

Schválené pod
názvom Pracovník
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Otvorené

Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

wellness a spa
centra
Business development manažér identifikuje a rozvíja obchodné príležitosti
spoločnosti. Pripravuje obchodné plány, marketingové stratégie a následne ich
realizuje. Je v pravidelnom kontakte s dodávateľmi a existujúce vzťahy ďalej
Business development

rozvíja. Dokáže odhadnúť krátkodobý a dlhodobý potenciál. Prichádza so

manažér

stratégiami na vstup na nové trhy alebo propagáciou nových produktov. Interne

Neschválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

Neschválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

spolupracuje s obchodným a nákupným oddelením. Sleduje priebežné výsledky
a

plnenie

plánov

vzhľadom

k

situácií

na

trhu

a

dokáže

zaistiť

konkurencieschopnosť.
Vedúci logistiky organizuje činností skladníkov a vodičov. Optimalizuje procesy
Vedúci logistiky

v oblasti skladovania a dopravy. Vedie evidenciu reklamácií. Vedie štatistiku
vyťaženosti.

Administratívny pracovník v
oblasti marketingu
Špecialista internetového
predaja

V SK ISCO-08 absentuje zamestnanie v oblasti marketingu s nižšou kvalifikačnou
úrovňou ako Špecialista marketingu.
Špecialista internetového predaja je zodpovedný za porozumenie zákazníckych
požiadaviek a plánovanie zavádzania vhodných e-obchodných riešení s
prepojením na iné weby, zákazníkov, obchodníkov, platobné riešenia a iné tretie
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

strany. Požiadavka na vyššiu pozíciu ako je v súčasnosti v SK ISCO-08 Pracovník
internetového predaja.
Špecialista popredajných služieb udržuje vzťahy so zákazníkmi po zakúpení
Špecialista popredajných
služieb

produktu alebo služby, aby zákazníci ostali verní značke. Cielene využíva
databázu zákazníkov na hľadanie možnosti dodatočného predaja služieb a

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

produktov, ktoré prinášajú úžitok zákazníkovi (servisné akcie, servisné zmluvy,
predĺženie záruky). Má na starosti predaj príslušenstva.
Pracovník e-mailových kampaní podporuje predaj prostredníctvom e-mailových

Pracovník e-mailových kampaní

kampaní. Ďalší z kanálov priameho oslovovania potencionálnych zákazníkov
popri telefonickom predaji.

Agrochemik
Ošetrovateľ trávnikov
(trávnikár)

Agrochemik je odborník posudzujúci pôdu po chemickej stránke.
Ošetrovateľ trávnikov (trávnikár) zabezpečuje profesionálnu starostlivosť o
kvalitu trávnika. Využitie v športe (hlavne futbal, golf), vo verejných parkoch a
súkromných záhradách.
Bioinžinier kombinuje najmodernejšie poznatky v oblasti biológie s inžinierskou

Bioinžinier

logikou s cieľom vyvinúť riešenia zamerané na zlepšenie blahobytu spoločnosti.
Môže

vyvinúť

systémy

na

zlepšenie
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ochrany

prírodných

zdrojov,

Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

poľnohospodárstva, výroby potravín, genetických modifikácií a hospodárskeho
využitia.
Veterinárny fyzioterapeut poskytuje fyzioterapeutickú liečbu na základe
Veterinárny fyzioterapeut

diagnózy alebo odporúčania veterinára. Zameriava sa na uplatňovanie
fyzioterapeutických a cvičebných postupov na podporu rehabilitácie zvierat po

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Nezaslané

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

chirurgickom zákroku alebo poranení s cieľom vrátiť zvieratá do bežného života.
Veterinárny terapeut

Veterinárny terapeut poskytuje terapeutickú liečbu na základe diagnózy alebo
odporúčania veterinára.
Obsluha podlahového čistiaceho stroja s kráčajúcou obsluhou alebo s posedom.

Pracovník obsluhy čistiaceho
stroja

Tepovacie stroje alebo odborne nazývané extraktory, sa používajú na
profesionálne čistenie ako tepovanie kobercov, čalúneného nábytku, interiéru
automobilov alebo tepovanie áut. Pri tepovaní dochádza k hĺbkovému čisteniu
tkanín a taktiež aj zbavovania tkanín neželaných pachov.
Laminovač/Sklolaminátor vyrába kompozitné diely. Aplikuje vosky a laky a

Laminovač/Sklolaminátor

pripravuje povrchy na umiestnenie pásov zo sklenených vlákien. Používa
sklolaminát nasýtený živicou na lepenie drevených vystužovacích pásov na
konštrukcie. Využitie v letectve, stavbe lodí, motorových vozidiel.

576

Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

Špecialista na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu navrhuje a vyvíja vykurovacie,
Špecialista na vykurovanie,
vetranie a klimatizáciu

vetracie, klimatizačné a prípadne chladiace systémy pre použitie v rezidenciách,
výrobných halách, kanceláriách, komerčných budovách atď. Usiluje sa o

Schválené

Neschválené

Schválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

Schválené

Otvorené

Neschválené

Nezaslané

riešenia, ktoré slúžia potrebám klientov a reagujú na architektonické
obmedzenia.
Miestna občianska poriadková služba zabezpečuje ochranu verejného poriadku,

Člen miestnej občianskej
poriadkovej služby

ochranu životného prostredia, ktorá spočíva najmä v nahlasovaní čiernych
skládok a pod. Nastoľovanie poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone
práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas
vykonávania ich činnosti k ich napádaniu, resp. ohrozeniu.
Arteterapeut, muzikoterapeut pomáhajú pacientom prekonať psychologické a

Arterapeut, Muzikoterapeut

emocionálne ťažkosti prostredníctvom umeleckého procesu, ktorý odráža
emócie a pocity, so zameraním na pacientov, ktorí trpia rôznymi problémami,
ako sú napríklad psychické, psychologické poruchy a poruchy správania.

Animoterapeut

Animoterapeut využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické
zdravie človeka.
Psychoonkológia je interdisciplinárny odbor, ktorý sa nachádza v prieniku

Psychoonkológ

psychológie, psychoterapie a onkológie. Psychoonkológ sa venuje najmä
psychosociálnym faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku onkologických
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Stanovisko
Názov zamestnania

Charakteristika

Sektorová rada

Hodnotiaca
komisia

ochorení. Takisto sa zameriava na komunikáciu s pacientom v rámci rodinného,
partnerského a zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou procesu vyrovnávania sa s
chorobou sú aj depresívne a úzkostné stavy. Psychoonkológia ponúka
pacientovi pomoc pri ich zvládnutí.
Psychotraumatológ

Medziodborové odvetvie poznania, ktoré sa snaží porozumieť psychickej
traume - jej príčinám, prejavom, dôsledkom a možnostiam prevencie a liečby.

Neschválené

Nezaslané

Neschválené

Otvorené

Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza ženu v období tehotenstva,
pôrodu, šestonedelia a dojčenia. Poskytuje žene emocionálnu a psychickú
oporu. Je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach v regióne.
Asistentka ženy počas
tehotenstva a pôrodu (dula)

Počas pôrodu poskytuje rodičke, prípadne jej partnerovi, nepretržitú psychickú
a fyzickú podporu a pomáha jej nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie
pôrodu. Po pôrode, v čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva
svojimi praktickými skúsenosťami. Svojou kontinuálnou podporou dopĺňa
starostlivosť odborného personálu. Dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť
a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu.

Zdroj: vlastné spracovanie realizačným tímom SRI
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Sektorovým radám boli návrhy nových zamestnaní zaslané na posúdenie. Následne boli schválené
návrhy a aj niektoré neschválené návrhy na podnet Realizačného tímu SRI, pre ich opodstatnenosť,
zaslané na odborné posúdenie Hodnotiacej komisii. Otvorené návrhy nových zamestnaní budú
prerokované na stretnutí Hodnotiacej komisie 16. 6. 2020.

4.10 Aktualizácia štruktúry pracovných oblastí a implementácia klasifikácie
produkcie CPA
V predchádzajúcich projektových fázach bol implementovaný jedinečný číselník pracovných oblastí na
jednoduchšie vyhľadávanie zverejnených NŠZ. V aktuálnej projektovej fáze došlo na podnet
tajomníkov sektorových rád k inovácii tohto číselníka. Boli doplnené jednotlivé položky, prepracovaná
väzba na jednotlivé NŠZ a bola inovovaná jeho štruktúra na jednoduchšiu implementáciu do IS NSP/SRI.
Taktiež došlo k implementovaniu klasifikácie produkcie CPA do IS NSP/SRI, v ktorom sa o každej
klasifikačnej kategórii tejto klasifikácie evidujú nasledovné informácie:
▪

Kód,

▪

nadradená klasifikačná kategória,

▪

podradené klasifikačné kategórie,

▪

názov,

▪

popis,

▪

klasifikačná úroveň.

Vzhľadom na to, že daná klasifikácia vo vyššie uvedenej štruktúre neexistovala, Realizačný tím SRI
klasifikáciu dopracoval a používatelia IS NSP/SRI ju môžu plnohodnotne využívať v rámci tvorby
a revízie NŠZ.
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5.

AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE
S DOBRÝMI

SKÚSENOSŤAMI

V KRAJINÁCH

EÚ

A V ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH
5.1 Prístupy členských štátov, krajín V4 a ďalších vybraných krajín k riešeniu
odborného vzdelávania a prípravy v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19
Pandémia v roku 2020 vytvorila náhly a bezprecedentný tlak na vlády a všetky odvetvia na celom svete.
V dôsledku šírenia ochorenia Covid-19 pristúpili členské štáty EÚ, vrátane krajín V4, k zatvoreniu
všetkých škôl a školských zariadení. V dôsledku uzavretia škôl na celom svete došlo zároveň k
prerušeniu všeobecnej výučby, praktického vyučovania ako neoddeliteľnej súčasti odborného
vzdelávania a prípravy, čo postihuje takmer 1,6 miliardy študentov (viac ako 90 % celkového počtu
zapísaných študentov) od predprimárneho až po terciárne vzdelávanie, vrátane OVP58.
Praktické vyučovanie formou odborného výcviku alebo odbornej praxe v dielni školy, či na pracoviskách
zamestnávateľov alebo formou duálneho vzdelávania nemožno však nahradiť vo väčšine prípadov
formou dištančného vzdelávania, tak ako je tomu v prípade všeobecného vzdelávania. Napriek tomu
všetky krajiny vytvárajú online prostredia, od používania veľmi jednoduchých služieb zasielania správ,
ako je WhatsApp (napr. keď žiaci/študenti nemajú počítač doma) alebo prostredníctvom iných
prepracovanejších vzdelávacích platforiem IT, alebo dokonca používanie národnej televízie na
vysielanie a nahradenie obsahu vzdelávania, ktorý sa vyučuje v triedach. Je to tiež príležitosť
propagovať a ďalej skúmať niektoré existujúce materiály a nástroje e-learningu na ich tvorbu. Vo
väčšine prípadov sa zameriavajú výlučne na teoretické vedomosti, v niekoľkých prípadoch sú ukážky
vo videách ad hoc alebo sa používajú formy „step by step“ postupného výrobného alebo
programovacieho procesu, ktorý je súčasťou odbornej prípravy v rámci konkrétneho odboru
vzdelávania v OVP.
Systémy OVP sú novo vzniknutou situáciou jedinečne ovplyvnené, a to nielen vo vzťahu k spôsobu,
akým sa poskytuje OVP, ale aj z pohľadu budúceho poskytovania OVP a využívania nových metód
a informačno-komunikačných technológií.
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132718-fdwmrqsgmy&title=VET-in-a-time-of-crisis-Buildingfoundations-for-resilient-vocational-education-and-training-systems-\
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Mnohé krajiny podporujú poskytovateľov OVP pri využívaní nástrojov diaľkového vzdelávania všade
tam, kde je to možné, s cieľom zabezpečiť kontinuitu vzdelávania. Zatiaľ čo dištančné vzdelávanie
nemôže úplne nahradiť odbornú prípravu osôb a jeho účinnosť závisí od povolania, napriek tomu môže
pomôcť študentom, aby zostali aktívni v procese vzdelávania a naďalej napredovali vo svojom štúdiu.
Toto úsilie o online vzdelávanie a komunikáciu môže posilniť interakcie medzi študentmi,
poskytovateľmi vzdelávania a zamestnávateľmi jedným digitálnym a reálnym svetom.
Aj v rámci dotazníkov, ktoré zaslala Európska komisia členským štátom v rámci poskytovania OVP bolo
definovaných niekoľko zistení a poznatkov, ktoré môžu tvoriť predlohu na rozvoj ďalších digitálnych
platforiem na uľahčenie získavania teoretických vedomostí, ktoré môžu následne žiaci/študenti využiť
pri výkone praktického vyučovania59. Ide o nasledovné zistenia:
▪

Existuje veľa príkladov skupinových úloh, ktoré sa žiakom aj naďalej kladú na podporu tímovej
spolupráce (aj keď je pri dištančnom vzdelávaní prekážkou pozorovanie rozvoja ich mäkkých
zručností);

▪

Cieľom online interakcií je okrem pokračovania v odbornej príprave študentov na témy učebných
osnov aj zvyšovanie informovanosti o vhodnom správaní sa v boji proti mimoriadnej udalosti a
oživeniu zdĺhavých hodín doma;

▪

Niektoré krajiny vyvinuli televízne relácie a kanály na YouTube pre študentov, aby sa mohli
zúčastňovať všeobecných hodín a hodín odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Učitelia a
lektori zaznamenávajú svoje hodiny na videu a vysielajú ich;

▪

Účasť na praxi sa udržiava iba vo veľmi malom počte krajín a v odvetviach, v ktorých činnosti
spoločností stále prebiehajú; zdá sa, že toto je časť OVP, ktorá je počas tohto obdobia najviac
ovplyvnená. Najmä v krajinách, v ktorých je to povinná súčasť učebných osnov, sa v súčasnosti
uvažuje o tom, ako zvýšiť pružnosť týchto požiadaviek alebo ako ich dosiahnuť po stabilizácii
situácie;

▪

Pozitívne je, že táto mimoriadna situácia je príležitosťou pre každého, aby si rozšíril alebo
prehĺbil svoje digitálne zručnosti. Zdôrazňuje však aj digitálnu priepasť, nerovnosť a nevýhody,
ktoré tým vznikajú pre domácnosti a študentov, ktorí nemajú prístup k počítačom a internetu;

▪

Vznikajú výzvy pre Európsku komisiu, aby vytvorila úložisko špecifických zdrojov OVP.

Obrázok č. 52 Odborné vzdelávanie a príprava
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https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/prve-vysledky-prieskumu-ek-o-online-nastrojoch-ovp-v-europe-pocascovid-19
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Zdroj: Európska komisia, Stanovisko BUDÚCNOSŤ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PO ROKU 2020

Praktické vyučovanie
Každý členský štát sa s uvedenou situáciou vysporiadal inak. Veľmi záviselo od spôsobu nastavenia
systému OVP v rámci celého systému vzdelávania. V krajinách, kde sa OVP realizuje predovšetkým vo
vyšších stupňoch vzdelania neindikovali až taký veľký výpadok praktického vyučovania vzhľadom na
skutočnosť, že uvedené programy vzdelávania majú aj vysokú mieru obsahu teoretických poznatkov.
Naproti tomu krajiny s tradičným duálnym systémom vzdelávania alebo s OVP prepojeným na podniky
evidujú jednoznačne vysoký výpadok praktických zručností u žiakov, kde nemožno nahradiť odbornú
prípravu teoretickým vzdelávaním. Niekoľko príkladov prístupov zo zahraničia:
▪

Vo firmách je vzdelávanie udržiavané iba v niekoľkých krajinách (príklady: Belgicko, Dánsko,
Írsko, Švédsko a Fínsko) s výnimkou prípadov, keď sú podniky zatvorené;

▪

Vo väčšine krajín je prax pozastavená (Španielsko, Taliansko, Holandsko Rumunsko, Slovinsko,
Estónsko) a pokiaľ je to možné, môže byť neskôr „flexibilne“ obnovená;

▪

Verejné orgány by mali poskytnúť viac informácií študentom, ktorí tento rok dokončia svoju
kvalifikáciu, ale nie sú schopní splniť požiadavky na ukončenie odbornej praxe;
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▪

Španielsko odsúhlasilo flexibilitu praxe ako zložky niektorých programov, ktorá predlžuje
kalendár pracovných stáží, a to aj so zreteľom na prijímacie skúšky na univerzity. Komponent
praxe bude skrátený a integrovaný do vyučovaného projektového modulu;

▪

V Rakúsku umožní novela zákona o odbornom vzdelávaní krátkodobú prácu aj pre učňov.
Niektoré podniky podporujú prácu z domu, ak je to možné;

▪

Taliansko propaguje skúsenosti praxe prostredníctvom simulovaných podnikov;

▪

Škótsko má finančné stimuly pre zamestnávateľov, ktorí prijímajú žiaka, ktorý bol prepustený
iným zamestnávateľom;

▪

V Nemecku je platforma connect2company prostriedkom komunikácie s partnermi v duálnom
vzdelávaní;

▪

Krajiny, ktoré zdieľajú špecifický obsah OVP, sú Írsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko,
Chorvátsko a Rumunsko. Chorvátska agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie
dospelých zriadila portál http://nastava.asoo.hr (link is external) a vyzvala učiteľov OVP,
zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany, aby rozvíjali a zdieľali svoje digitálne
vzdelávacie materiály súvisiace s odbornými predmetmi;

▪

Francúzsko poskytuje online kurzy OVP bezplatne na obdobie troch mesiacov.

▪

V Holandsku:
- sa môže organizovať osobné OVP v malých skupinách pre študentov, ktorí nemajú dostatočné
digitálne zdroje. Školy môžu tiež poskytnúť dočasný prístup pre týchto študentov na
pracovisko s prístupom na internet a počítačom alebo prenosným počítačom;
- môžu byť študenti vyššieho sekundárneho OVP prijatí do vyššieho OVP, aj keď neboli schopní
ukončiť jeden alebo dva predmety alebo dokončiť svoje pracovné umiestnenie v dôsledku
krízy;

▪

V Írsku je väčšina učňov podporovaná vzdelávacou platformou Moodle a skúma sa kapacita
rozširovania dostupnosti zdrojov prostredníctvom tejto platformy;

▪

Južná Kórea poskytla virtuálnu platformu odbornej prípravy –Smart Training Education Platform
(STEP)3– ktorá umožňuje poskytovateľom vzdelávania nahrávať obsah kurzu;

▪

Austrália v rámci svojej hospodárskej reakcie na COVID-19 podporuje malé podniky, aby si
udržali svojich učňov a stážistov prostredníctvom novej mzdovej dotácie (50 % ich miezd až do
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9 mesiacov od januára do septembra 2020). Táto pomoc podporí až 70 000 malých podnikov,
ktoré zamestnávajú približne 11 7000 učňov a stážistov60;
▪

Vo Veľkej Británii:
- sprístupnili v sektore zdravotnej starostlivosti pre oblasť zručností v povinnej odbornej
príprave špecializovaný online vzdelávací zdroj COVID-19 voľne dostupný pre všetkých;
- žiaci, ktorí boli nútení prerušiť odbornú prípravu na pracovisku alebo nie sú schopní pracovať
v dôsledku preventívnych opatrení alebo chorôb súvisiacich s COVID-19, môžu toto obdobie
klasifikovať ako prerušenie štúdia;
- Inštitút pre učňovskú prípravu a technické vzdelávanie v Spojenom kráľovstve uverejnil nové
usmernenia o poskytovaní hodnotenia;
- krajina poskytuje aj motivačnú podporu učňov a zamestnávateľov;

▪

Britská Kolumbia zmenila a doplnila zdravotné profesie tak, že medzinárodní absolventi
medicíny môžu požiadať o licenciu na pridruženého lekára pod dohľadom;

▪

V Spojených štátoch niekoľko štátov a škôl umožňuje predčasné ukončenie štúdia pre súčasných
študentov medicíny a ošetrovateľstva a uľahčuje migrantom a zahraničným zdravotníckym
pracovníkom poskytovať starostlivosť o pacientov v nemocniciach.

V dôsledku neobvyklej situácie sa môžu otvoriť komunikačné linky, ktoré doposiaľ neboli otvorené, čo
povedie k väčšej angažovanosti v budúcnosti. Takéto zapojenie môže byť v súčasnom kontexte
podstatne jednoduchšie vzhľadom na väčšie prijatie digitálnych konferencií. Preto je nevyhnutné dnes
plánovať zmeny na trhu práce, vrátane digitalizácie, ktoré by sa mohli urýchliť v dôsledku krízy.
Systémy OVP sa budú musieť viac zameriavať na tie povolania, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň
plánovania, tímovej práce, autonómie, komunikácie a zručností v oblasti služieb zákazníkom, ktoré sú
schopnejšie odolávať automatizácii. Očakáva sa, že súčasná kríza urýchli automatizáciu a digitalizáciu
mnohých povolaní, zvýši sa dopyt po digitálnych, dištančných ponúk skúmaním možností pre
inovatívne, digitálne pedagogické prístupy, ako sú simulátory, rozšírená/virtuálna realita alebo umelá
inteligencia. V tejto súvislosti bude nutné využívať stimulačné balíky na rekvalifikáciu a zvýšenie
kvalifikácie pracovníkov v povolaniach s vysokým rizikom automatizácie alebo reštrukturalizácie, ako
aj nezamestnaných ľudí, na povolania orientované na budúcnosť a vysokokvalifikovaných pracovníkov.
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Osobitnú pozornosť je nutné venovať zraniteľným skupinám vrátane ohrozených mladých ľudí,
prepustených pracovníkov a migrantov, najmä tým, ktorí nemajú prístup na internet. Tieto skupiny,
ktoré často riadi systém OVP, sú obzvlášť zraniteľné krízami nielen prebiehajúcej pandémie, ale aj
očakávanej recesie. Zatiaľ čo mnohým pracovníkom a skupinám hrozí, že zaostávajú pri vývoji trhu
práce, je potrebné venovať veľkú pozornosť otázkam začlenenia a rovnosti vo všetkých aspektoch
systému OVP. Je nevyhnutné zvýšiť úsilie o udržanie a vybudovanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily
učiteľov a školiteľov v odbornom vzdelávaní. V krajinách ako Austrália a Spojené štáty sa počiatočné
vzdelávanie učiteľov a kurzy odbornej prípravy vyučujú online, a to je model, ktorý by sa mohol rýchlo
replikovať inde. Učitelia OVP tiež potrebujú vysokokvalitné zručnosti v oblasti digitálnych zručností a
dôveru v používanie webových konferencií. Táto kríza môže poskytnúť príležitosť na vybudovanie
týchto zručností v rámci pedagogickej pracovnej sily OVP61.

Česká republika
V dôsledku zatvorenia škôl a školských zariadení v ČR bolo potrebné vypracovať spôsob, akým budú
žiaci hodnotení v druhom polroku školského roku 2019/2020. V tejto súvislosti Ministerstvo školstva,
telovýchovy a mládeže ČR vypracovalo súbor hygienických a bezpečnostných podmienok, za ktorých
bude možná účasť študent v školách pri výučbe, a to formou "manuálu" pre všetky segmenty
vzdelávacej sústavy, na ktorej spolupracujú s epidemiológmi a Ministerstvom zdravotníctva.
V máji 2020 bola zverejnená Vyhláška k maturitným a záverečným skúškam a jednotným prijímacím
skúškam, ktorá stanovila podmienky, za ktorých budú môcť žiaci skladať testy. Súčasťou bol tiež balík
podpory k vyššie uvedenej metodike62.
Od 25. mája je možná osobná prítomnosť žiakov prvých stupňov základných škôl na vzdelávacích
aktivitách formou školských skupín. Účasť žiakov však nie je povinná. V rámci ochrany rizikových skupín
pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ale rovnako tak žiakov a ich rodinných príslušníkov
bude aj naďalej pokračovať dištančná výučba.
Odporúčaný počet žiakov v školskej skupine je 15 a je možné ho podľa miestnych podmienok navýšiť,
musí však byť splnená podmienka jedno dieťa v lavici. Zloženie skupín je nemenné a dieťa teda nemôže
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skupiny meniť. Vzájomný kontakt skupín je obmedzený. Školské družiny, školské kluby ani záujmové
krúžky nad rámec jednej skupiny povolené nebudú. Telesná výučba bude zakázaná.
Otvorenie jedální bude podmienené aktuálnej epidemiologickej situácii a miestnym podmienkam, ale
aj možnosťou oddelenia jednotlivých skupín. V priebehu vyučovania je síce odporúčané nosenie rúška,
však vyučujúci bude môcť o jeho nosení rozhodnúť podľa potreby. Pri skupinovej práci a aktivitách vo
vzájomnej blízkosti, ale rovnako tak mimo triedu a v spoločných priestoroch škôl sú rúška povinné.

5.1.2.1 Trendy transformácie OVP v Českej republike podľa potrieb trhu práce v rámci krajín
V4
V rámci zosúlaďovania vzdelávania s potrebami trhu práce bol v rámci národných projektov spustený
pilotný projekt „Majstrovská skúška“, ktorý gestoruje Národný pedagogický ústav (bývalý Národný
ústav vzdelávania – NÚV), ktorého ukončenie sa predpokladá v roku 2021. Projekt má za cieľ nastaviť
ucelený model majstrovských remeselníckych skúšok a pripraví komplexné portfólio odborných
vedomostí v rámci skúšobných štandardov potrebných na jeho implementáciu. Prvky systému
majstrovských skúšok sa vypracujú pre rôzne úplné a čiastočné kvalifikácie: kvalifikačné a hodnotiace
štandardy, rámce pre zadávanie majstrovských skúšok, študijné programy vzdelávacích programov a
učebnice. V rámci projektu sa vypracujú potrebné metodiky a navrhnú sa postupy na organizovanie
skúšok.
Majster remesla predstavuje nový druh kvalifikácie, ako aj nový nástroj pre ďalšie vzdelávanie a
uznávanie výsledkov predošlého vzdelania v odbore/remesle. Zatiaľ čo absolventi štvorročných
programov OVP (ISCED 354, EQF 4 - maturita) môžu naďalej rozvíjať svoje profesionálne zručnosti na
vyšších odborných školách alebo na vysokých školách, remeselníci túto možnosť nemajú. Spravidla sú
to absolventi trojročných programov OVP s výučným listom (ISCED 353, EQF 3), ktoré priamo nevedú
k terciárnemu ani post-sekundárnemu vzdelaniu. Majster remesla otvára nové perspektívy, pretože
vedie k úrovni EQF 5.
Na zvyšovanie atribútov majstra remesla sú definované ďalšie ciele:
▪

celková kvalita remeselného spracovania;

▪

vnímanie prestíže remesiel spoločnosťou;

▪

záujem mladých ľudí (a ich rodičov) o vzdelanie v remeselníckom priemysle;

▪

šance držiteľov uspieť v zahraničí, pretože kvalifikácia je v rámci EÚ zlučiteľná.
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Poľsko
Tak ako ostatné krajiny EÚ, aj Poľsko pristúpilo počas trvania krízy k zatvoreniu všetkých škôl a
školských zariadení a pristúpilo k dištančnému vzdelávaniu. Učitelia a akademickí lektori môžu posielať
svojim žiakom/študentom domáce pracovné materiály prostredníctvom digitálnych platforiem. V
Poľsku boli zmenené predpisy umožňujúce dištančné vzdelávanie. Nový prechodný zákon je v platnosti
od 25. marca do 24. mája 2020. Je veľmi dôležité, aby žiaci/študenti získali nové vedomosti aj v tomto
ťažkom období, ktorým je pandémia koronavírusu. Preto bola udelená zodpovednosť riaditeľovi školy
za organizáciu dištančného vzdelávania. Je povinný informovať rodičov o tom, ako bude organizovať
vzdelávanie. Učitelia si môžu overiť doterajšie učebné osnovy a prispôsobiť ich zvolenej metóde
dištančného vzdelávania. Medzi úlohy riaditeľa patrí:
▪

dohodnutie s učiteľmi týždenného rozsahu materiálu pre jednotlivé triedy;

▪

definovanie formy kontaktu alebo konzultácie učiteľa s rodičmi a študentmi;

▪

výber nástrojov pre dištančnú formu vzdelávania zohľadňuje súčasné lekárske odporúčania
týkajúce sa času používania zariadení (počítač, televízia, telefón) a ich dostupnosti doma, veku a
štádia rozvoja študentov, ako aj rodinnej situácii.

V rámci univerzít môžu byť triedy realizované na diaľku. Vedci, doktorandi alebo budúci doktorandi
môžu okrem toho vykonávať vedecké činnosti. Pozastavenie tried neobmedzuje výskum. Študenti a
akademickí učitelia môžu využívať aj e-learningovú platformu Navoica, www.navoica.pl.
Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu, dištančné triedy sa týkajú predovšetkým teoretických
odborných predmetov. Žiaci/študenti technických a vyšších stredných škôl môžu ukončiť svoje
učňovské vzdelávanie do konca tohto školského roka. Na druhej strane žiaci sektorových stredných
škôl budú môcť po konzultácii so zamestnávateľom v nasledujúcich školských rokoch absolvovať
vymeškané praktické vyučovanie. Zamestnávatelia pritom nestratia nárok na financovanie nákladov na
vzdelávanie. Ministerstvo digitalizácie spustilo portál www.gov.pl/zdalnelcje. Iniciatíva sa stretla s
veľkým záujmom - takmer 1,4 milióna používateľov, viac ako 22 miliónov zobrazení, viac ako 3 000
materiálov za prvý týždeň prevádzky platformy63.
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5.1.3.1 Trendy transformácie OVP v Poľskej republike podľa potrieb trhu práce v rámci krajín
V4
Za účelom efektívnej transformácie systému OVP a systému vzdelávania dospelých v Poľsku s cieľom
prepojiť obe zložky vzdelávania s potrebami trhu práce a Priemyselnej revolúcie 4.0 bol v roku 2019
implementovaný do systému vzdelávania systém sledovania absolventov na trhu práce. Správu o
výsledkoch prvého kola sledovania odborných trajektórií absolventov OVP vydal Výskumný ústav pre
vzdelávanie. Ide o prvú štúdiu, ktorá poskytuje informácie o vzdelávacích skúsenostiach absolventov
OVP a ich profesionálnej dráhe na trhu práce. Cieľom tejto štúdie je vybudovať systém sledovania
absolventov OVP na trhu práce. Správa je založená na prieskume a následných rozhovoroch s
absolventami. Prieskumu sa zúčastnilo približne 10 102 študentov OVP, ktorí študovali v poslednom
roku odborných programov v rokoch 2016/17. Na jar 2018 sa uskutočnilo interview so 7 717
absolventmi OVP.
Správa predstavuje sociálno-demografické charakteristiky absolventov OVP, ich stimuly a ďalšie
faktory, ktoré ovplyvňujú ich výber vzdelania a povolania. Správa ukazuje, že možnosti vzdelávania
účastníkov OVP boli naplánované a premyslené. Približne 56 % žiakov základných škôl a 48 % žiakov
stredných odborných škôl uviedlo, že od začiatku poznali povolanie a školu, v ktorej chceli študovať.
Ďalším zistením bolo, že najdôležitejším motívom pre výber povolania sú očakávané príjmy. O niečo
menej dôležitý je pocit, že človek bude v danom povolaní dobrý, ľahkosť nájdenia zamestnania, pocit,
že toto povolanie poskytuje stabilnú a bezproblémovú prácu a že je spojený so záujmami žiaka.
Podľa predmetnej štúdie sú absolventi stredných odborných škôl vo všeobecnosti spokojní s
programami, ktoré ukončili, pričom zdôrazňujú vzťahy s ostatnými žiakmi, schopnosť učiteľov
odborných predmetov prenášať vedomosti a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi ako najuspokojivejšie
aspekty ich školskej skúsenosti. Menej uspokojivými aspektmi, hoci sa stále považovali za dobré, boli
pomer praktických tried k teoretickým a vybavenie školských dielní/laboratórií.
Štúdia ukazuje, že v deviatom mesiaci po ukončení štúdia pracuje 56% absolventov stredných
odborných škôl a 48% absolventov post-sekundárnych programov, ktorí často kombinujú prácu a
štúdium (17% až 20% absolventov). Medzi absolventmi stredných škôl je percento zamestnaných osôb
jednoznačne vyššie (76%), ako v prípade absolventov post-sekundárnych programov (65%). Mnoho
absolventov OVP pokračuje vo vzdelávaní.
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Ministerstvo národného školstva poverilo Výskumný ústav, aby realizoval projekt spolufinancovaný
ESF zameraný na vývoj systému sledovania vzdelania a odborných trajektórií absolventov OVP na
základe registračných údajov. Projekt zahŕňa vývoj IT riešení a právne a organizačné opatrenia
potrebné na používanie administratívnych údajov pri sledovaní absolventov. Spustenie systému sa
plánuje na prvý štvrťrok 2022.

Maďarsko
Maturitné skúšky sa začala 4. mája 2020 a z väčšej časti pozostávali iba z písomných testov. Na skúškach
sa mohli zúčastniť iba žiaci, ktorí pre svoje vysokoškolské prihlášky potrebujú skóre z maturitných
skúšok. Skúšky prebiehali dva týždne. V rámci hygienických opatrení mohlo byť v triede počas konania
skúšky max. desať žiakov tak, aby medzi nimi bolo možné udržiavať vzdialenosť 1,5 metra. Ústne skúšky
sa organizovali iba pre predmety, pre ktoré nie sú možné písomné testy.
Okrem toho maďarská vláda prijala zákon, ktorým sa pre tento rok zjednodušujú záverečné a maturitné
skúšky na stredných školách tak, aby zahŕňali iba písomné testy. Žiaci môžu požiadať školu o vykonanie
záverečnej alebo maturitnej skúšky aj v jesenných termínoch.

5.1.4.1 Trendy transformácie OVP v Maďarsku podľa potrieb trhu práce v rámci krajín V4
Maďarsko, rovnako ako iné krajiny prechádza procesom transformácie národného systému odborného
vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré sa mení v dôsledku dopadu štvrtej priemyselnej revolúcie.
Ministerstvo pre inovácie a technológie podporuje aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán
(stakeholderov) do tohto procesu prostredníctvom novovytvorenej Rady pre inovácie v oblasti OVP.
Pre lepšie napojenie systému OVP na potreby trhu práce je potrebné definovať budúce trendy rozvoja
vyššieho sekundárneho odborného vzdelávania a prípravy (úroveň systému EQF level 3 a 4) a systému
vzdelávania dospelých.
▪

Rada pre inovácie v oblasti OVP pozostáva z odborníkov z nasledovných inštitúcií:
- vládne orgány, inštitúcie OVP a školitelia, vrátane učiteľov;
- obchodná a priemyselná komora a iné komory zapojené do poskytovania praktického
vyučovania;
- zamestnávateľské/obchodné združenia, odborové zväzy;
- zástupcovia veľkých spoločností a advokátskych orgánov (strategickí partneri vlády v oblasti
potrieb trhu práce);
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- Maďarská akadémia vied, vedecký poradca v oblasti politík OVP;
- zastupiteľské orgány študentov;
- predstavitelia rómskej integrácie (nezávislí experti na rómske prípady).
Rada pre inovácie v oblasti OVP je diskusným a poradným orgánom vlády. Očakáva sa, že v spolupráci
s ústrednými orgánmi štátnej správy presadzujúcimi politiky OVP sa podporí transformácia systému
OVP na základe dopytu zo strany trhu práce. Rada pripravuje návrhy pre decíznu sféru a podporuje
vykonávanie iniciatív v oblasti OVP a vzdelávania dospelých.
Členovia rady vytvorili tematické pracovné skupiny v prioritných oblastiach, pričom ich sedenia sa
organizujú na pravidelnej báze, s cieľom monitorovať postup práce v rámci transformačného procesu
OVP. Predmetom rokovaní sú hlavné výzvy v oblasti OVP a vzdelávania dospelých a možné reakcie s
cieľom pripraviť opodstatnené návrhy legislatívnych zmien a doplnení pre relevantné všeobecne
záväzné právne predpisy. Témy pokrývajú celé spektrum OVP a sú vzájomne prepojené na niekoľkých
úrovniach:
▪

optimalizácia systému inštitucionálneho rámca (Governance framework) s cieľom lepšie
reagovať na potreby trhu práce;

▪

zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky z OVP;

▪

rozšírenie maďarského systému duálneho vzdelávania;

▪

zosúladenie študijných programov OVP s potrebami trhu práce a zavedenie sledovania kariérnej
dráhy vo vzdelávaní dospelých (CVET);

▪

posilnenie úlohy sektorových rád pre zručnosti pri formovaní OVP a vzdelávania dospelých; rady
budú monitorovať a zabezpečovať zosúladenie ponuky odbornej prípravy a odborných
kvalifikácií zahrnutých v Národnej sústave kvalifikácií s odvetvovými potrebami trhu práce; budú
tiež zodpovedné za rozvoj tzv. základného národného registra odborných kvalifikácií (ktorý bude
pozostávať zo základných kvalifikácií a základných zručností).

▪

nový kariérny model v školskom OVP (VET 4.0) kompatibilný s národnou stratégiou priemyselnej
revolúcie 4.0 (o atraktívnom prostredí OVP, kariérnom poradenstve pre žiakov a podpore
učiteľov a školiteľov OVP pri rozvoji ich technických kompetencií).

Jeden z najdôležitejších návrhov Rady, ktorý bol jednomyseľne prijatý všetkými zúčastnenými
stranami/expertmi pracovnej skupiny a ktoré prijalo ministerstvo, je vytvorenie tzv. systému kancelárií
v OVP (podobný systém už existuje vo vysokoškolskom vzdelávaní). Systém kancelárskych centier v
OVP bol spustený v roku 2019. Rada pre inováciu v oblasti OVP bude prostredníctvom svojich
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kancelárov podporovať a poskytovať poradenstvo v súvislosti s poskytovaním OVP v sieti 44 stredísk
OVP (zastupujúcich všetky štátne školy poskytujúce OVP a rozmiestnené po celej krajine/sektoroch).
Kancelár v každom stredisku OVP bude zodpovedný za:
▪

riadenie zamerané na rozvoj;

▪

odvetvia/hospodárske oblasti spojené s centrom OVP;

▪

efektívnu spoluprácu so spoločnosťami;

▪

nadviazanie a rozvoj efektívnych vzťahov s podnikmi, ktoré sa stále viac zaujímajú o systém
duálneho vzdelávania.

Legislatívne opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti
výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike v súvislosti so situáciou COVID-19
Dňa 22. 4. 2020 bol v NR SR schválený Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona novelizuje nasledovné právne predpisy:
▪

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;

▪

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

▪

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov;

▪

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;

▪

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o VŠ”):
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Do zákona sa vkladajú osobitné ustanovenia o riešení niektorých aktivít vysokých škôl v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízový stav“):
▪

Možnosť elektronickej formy uskutočňovania štátnej skúšky, rigoróznej skúšky, habilitačnej
alebo inauguračnej prednášky (ďalej len „záverečná skúška“), dištančná forma vyučovania,
online rokovanie kolektívnych orgánov na vysokej škole.

▪

Princíp verejnosti pri záverečných skúškach, zasadnutiach akademického senátu fakulty alebo
správnej rady VŠ sa zabezpečí online prenosom.

▪

V čase krízovej situácie sa automaticky predlžuje funkčné obdobie členov orgánov VŠ v prípade
ak nie je možné vykonať voľby štandardne alebo elektronicky. To isté platí aj pre pracovný pomer
VŠ učiteľov do času, kým sa bude môcť vykonať výberové konanie.

▪

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa predlžuje funkčné obdobie členov orgánov VŠ do voľby
alebo vymenovania nového člena príslušného orgánu.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Osobitné ustanovenia o riešení niektorých skutočností na SOŠ v čase krízového stavu:
▪

Sieť škôl (zaradenie/zmeny/vyradenie) - minister školstva má právo určiť podmienky, za ktorých
bude môcť škola, školské zariadenie alebo elokované pracovisko vykonávať činnosť v prvom
roku. Prerušuje sa plynutie lehôt pre podanie žiadosti a predloženie príloh pri zaradení, zmenách
alebo vyradení zo siete.

▪

Zasadnutie orgánov školskej samosprávy sa v krízovej situácii realizuje elektronicky. Funkčné
obdobie členov sa predlžuje do skončenia krízovej situácie, ak nie je možné vykonať voľby
štandardne.

▪

Zavádza sa možnosť online voľby riaditeľa školy alebo predĺženie funkčného obdobia riaditeľa
do času vykonania úspešných volieb.

▪

V súvislosti s ochorením COVID-19 predlžuje sa funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy,
ak nie je možné ustanoviť nový orgán školskej samosprávy.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov:
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V súvislosti s COVID-19 sa umožňuje čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli určené na kurz
pohybových aktivít v SOŠ a školu v prírode na ZŠ na žiaka v ďalšom ročníku. Finančné prostriedky
viazané na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy – voľnočasové aktivity) sa môžu použiť na
riešenie mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
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:
V čase krízovej situácie má minister školstva právo predĺžiť dobu poskytovania finančných prostriedkov
agentúre, zmeniť náležitosti verejnej výzvy, predĺžiť dobu riešenia projektu. Vláda môže schváliť
programy agentúry s inými podmienkami.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
▪

Zavádza sa nový druh vzdelávacieho materiálu – pracovný zošit, ktorý má odporúčaciu doložku.
V tejto súvislosti sa upravuje aj zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní.

▪

Sprístupňujú sa elektronické verzie schválených učebníc, učebných textov a pracovných zošitov
pre vymedzené subjekty (žiak, zákonný zástupca, pedagogický zamestnanec, odborný
zamestnanec).

▪

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa upravuje spôsob hodnotenia žiaka a spôsob ukončovania
výchovy a vzdelávania.

5.2 Príklady dobrej praxe v rámci nových trendov na trhu práce
Príklad dobrej praxe - Dánsko
Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) v Dánsku je kľúčom k zabezpečeniu pružnosti a kvalifikovanosti
pracovnej sily, ktorá je schopná prispôsobiť sa zmenám na trhu práce. Tak ako v prípade ostatných
európskych krajín, tak aj Dánsko čelí výzvam súvisiacich s nižšou atraktivitou OVP a demografickým
poklesom. OVP má tak za úlohu vybaviť mladých ľudí a dospelých vyššou (novou) kvalifikáciou, ako
reakciou na rýchlo meniace sa podmienky na trhu práce. Tradičné silné partnerstvo so sociálnymi
partnermi, ktoré charakterizujú dánsky systém OVP je nástrojom pri zabezpečovaní schopnosti
vzdelávacieho systému reagovať na meniace sa potreby trhu práce, čo umožní podnikom i
jednotlivcom prispôsobiť svoje zručnosti a schopnosti.
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Nedávne reformy systému OVP sa sústredili na zjednodušenie systému, OVP má byť viac
transparentnejšie, koherentnejšie a pružnejšie, ako reakcia na potreby trhu práce a sociálne výzvy.
Kľúčovým bodom reformy v roku 2011 bolo systém nastaviť na individuálne potreby prispôsobené tak
silným, ako aj slabým žiakom.
Dánsko má najvyššiu mieru účasti na vzdelávaní dospelých a ďalšom vzdelávaní v Európskej únii.
Vysoká miera účasti populácie na celoživotnom vzdelávaní je reflexiou na podmienky, ktoré tvoria
rámec implementácie prostredníctvom Národnej stratégie zameranej na špecializované sektory
založené na vedomostiach a celoživotnom vzdelávaní a tradícii v silných väzbách medzi podnikmi,
vzdelávacími inštitúciami a sociálnymi partnermi.
Dánsky systém vzdelávania a odbornej prípravy možno rozdeliť na dve paralelné časti:
▪

hlavný systém vzdelávania;

▪

systém ďalšieho odborného vzdelávania a všeobecného vzdelávania a pokračujúce praktické
vzdelávanie (CVET); (obrázok č. 30).

V hlavnom vzdelávacom systéme sa zúčastňujú deti vo veku od šesť rokov, ktoré systémom prejdú
počas ich mladosti a dospelosti. Systém ďalšieho vzdelávania dospelých a CVET odzrkadľuje poskytnuté
kvalifikácie v hlavnom systéme, ale je určený špeciálne pre dospelých a tiež poskytuje príležitosti na
získanie doplnkovej kvalifikácie. Oba systémy sú vzájomne prepojené a spoločne tvoria základný rámec
pre celoživotné vzdelávanie.
Obrázok č. 53

Podiel žiakov v programoch vyššieho sekundárneho všeobecného a odborného
vzdelania (ISCED 3)

Zdroj: MŠVVaŠ SR
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Obrázok č. 54

Systém a organizácia vzdelávania v Dánsku

Zdroj: MŠVVaŠ SR

5.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie
V Dánsku je základná školská dochádzka už niekoľko rokov povinná od siedmich rokov až do šestnástich
rokov, teda 1. až 9. ročník. Od roku 2009 ,dovtedy voliteľná predškolská trieda, je povinnou súčasťou
základnej školskej dochádzky, čo znamená, že všetky deti teraz vstupujú do vzdelávania vo veku šiestich
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rokov. Po ukončení deviateho ročníka sa približne 60 % kohorty žiakov rozhodne pokračovať vo
voliteľnej 10. triede a nie priamo vo vyššom sekundárnom vzdelávaní (tzv. vzdelávanie mládeže). 10.
ročník je určený ako možnosť pre mladých ľudí, ktorí potrebujú ďalšiu akademickú spôsobilosť a
objasnenie ich budúcich rozhodnutí pred vstupom do vzdelávania mládeže (buď všeobecné, alebo
OVP).
Základné a nižšie stredné vzdelanie v Dánsku je všeobecne integrované a je komplexne poskytované v
základnej škole Folkeskole. Primárne a nižšie sekundárne vzdelanie je ukončené certifikátom, ktorý
umožňuje vstup k mládežníckemu vzdelávaniu.
V rámci systému vzdelávania dospelých a CVET existujú dva programy na tejto úrovni. Prípravné
vzdelávanie dospelých (FVU) poskytuje kurzy na osvojenie si základných gramotností a matematiku,
ako aj kurzy pre problémové skupiny alebo pre tých, ktorí majú dánčinu ako druhý jazyk. Všeobecné
vzdelávanie pre dospelých (AVU) sa poskytuje dospelým, ktorí z nejakého dôvodu nedokončili nižšie
stredoškolské vzdelanie alebo si potrebujú doplniť vedomosti v rámci jednotlivých predmetov.
Kvalifikácie na tejto úrovni sú rovnocenné s certifikátom, ktorým sa ukončuje deviaty alebo desiaty
ročník základnej školy.

5.2.1.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie
Vyššie sekundárne vzdelávanie pozostáva zo všeobecného vyššieho sekundárneho vzdelávania a
vyššieho odborného sekundárneho vzdelávania (IVET). Všeobecné vyššie sekundárne stredoškolské
vzdelávanie trvá zvyčajne tri roky a absolventi sú pripravení na ďalšie štúdium v terciárnom vzdelávaní.
Z vyššie uvedených programov vychádzajú štyri typy kvalifikácií a štyri typy rôznych záverečných
skúšok:
▪

vyššia sekundárna kvalifikácia (Studentereksamen - Stx);

▪

vyššia prípravná skúška (højere forberedelseseksamen -Hf);

▪

vyššia obchodná skúška (højere handelseksamen - Hhx);

▪

vyššia technická skúška (højere teknisk eksamen - Htx).

Ostatné dva typy kvalifikácie a ukončovanie štúdia sú niekedy označované ako odborne orientované
vyššie sekundárne vzdelávanie a špecificky sa zameriava na vzdelávanie v obchodných školách a na
technické a inžinierske kurzy vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktoré však neposkytujú priamu
odbornú kvalifikáciu, čo si vyžaduje, aby študenti dokončili vysokoškolské vzdelávanie pred vstupom
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na trh práce. Z tohto dôvodu sú oficiálne zaradení a vedení v rámci zberu údajov vo vetve všeobecného
vzdelávania. Všetky štyri typy programov pri individuálnych výsledkoch žiaka a správnej voľbe
predmetov ponúkajú vstup na vysokoškolské vzdelávanie.
Odborné vyššie sekundárne vzdelávanie zahŕňa poľnohospodárske, obchodné, technické a sociálne a
zdravotnícke programy. Programy začínajú spravidla základným modulom v rozsahu od 20 do 60
týždňov. Základný modul je zvyčajne poskytovaný ako plne školsky organizovaný program. Pokiaľ chcú
žiaci pokračovať v programe ďalej, musia splniť podmienku uzavretia učebnej zmluvy s podnikom.
Celková dĺžka programov sa môže líšiť, ale väčšinou trvajú tri roky.
OVP kvalifikácie poskytujú kvalifikovaným pracovníkom prístup na trh práce alebo k špecifickým
krátkym a stredne dlhým programom vysokoškolského vzdelávania v odbornom vzdelávaní akadémií
alebo vysokých škôl. Novo zavedený program (EUX) preklenuje medzeru medzi všeobecnými vyšším
sekundárnym vzdelaním a odborným vyšším sekundárnym vzdelaním, ktoré mladým ľuďom ponúkajú
príležitosť získať odbornú kvalifikáciu zabezpečujúcu priamy prístup na trh práce a všeobecné
vzdelanie, ktoré poskytujú rovnaké príležitosti na pokračovanie vo vysokoškolskom vzdelávaní ako
majú žiaci študujúci v štyroch všeobecných vyšších sekundárnych programoch.
Systém vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých zahŕňa tri programy na vyššej sekundárnej
úrovni:
▪

vyššie prípravné samostatné predmety (hfenkeltfag): hlavnou cieľovou skupinou pre program sú
dospelí, ktorí potrebujú doplniť existujúcu vyššiu sekundárnu kvalifikáciu na získanie prístupu k
určitému programu vysokoškolského vzdelávania. So správnou kombináciou predmetov je
možné získať prístup k vyššej prípravnej skúške (højere forberedelseseksamen);

▪

základné (odborné) vzdelávanie dospelých (GVU, Grunduddannelse for voksne): programy GVU
sú zamerané na nízko kvalifikovaných pracovníkov s minimálne dvomi rokmi pracovných
skúseností a umožňujúce im získať kvalifikáciu rovnocennú s programami IVET, ktoré obsahujú
aj systémy uznania výsledkov predošlého vzdelania;

▪

programy odborného vzdelávania dospelých, ktoré nadväzujú na predošlé programy (AMU,
Arbejdsmarkedsuddannelser): programy AMU poskytujú špecifické školenia týkajúce sa
pracovných zručností na kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov. Programy je možné
rozdeliť na tri hlavné kategórie podľa zručností:
- všeobecné zručnosti;
- špecifické zručnosti súvisiace s prácou alebo odvetvím;
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- zručnosti súvisiace s riadením práce.

5.2.1.3 Vysokoškolské vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie možno rozdeliť na:
▪

profesionálne orientované programy krátkeho a stredného cyklu, kde: krátke programy vedú k
akademickému profesionálnemu diplomu, pričom takéto programy sú ponúkané v akadémiách
odborného vysokoškolského vzdelávania, zatiaľ čo druhý typ programov vedie k
profesionálnemu bakalárskemu titulu a tieto programy sú ponúkané vysokými technickými
školami;

▪

dlhodobé programy založené na výskume ponúkané na univerzitách, kde väčšina študentov
pokračuje po ukončení bakalárskeho štúdia v nadväzujúcom magisterskom programe. Ten môže
poskytnúť prístup k doktorandským programom.

Aj v rámci vysokoškolského vzdelávania existujú príslušné programy vzdelávania dospelých a systému
ďalšieho vzdelávania: ďalšie OVP ponúka programy dospelých s krátkym cyklom (VVU), diplomové
programy stredného cyklu a programy dlhodobého magisterského štúdia. Tieto programy sú však
navrhnuté ako kurzy na čiastočný úväzok a účastníci musia kombinovať vzdelávanie s pracovnou
kariérou za účelom lepšie zosúladiť profesionálne a životné skúsenosti konkrétneho jednotlivca.

5.2.1.4 Systém OVP – všeobecná charakteristika
Dánsky učňovský systém má hlboké historické korene v inštitucionálnych štruktúrach
charakterizujúcich dánsky trh práce. OVP patrí do právomoci Ministerstva školstva. Systém OVP je
charakterizovaný trojstranným riadením, ktoré má zásadný význam na zabezpečenie relevantnosti a
kvality jeho poskytovania v dynamickom hospodárstve, ktoré je pre Dánsko charakteristické.
Legislatíva zdôrazňuje, že systém OVP je systémom vzdelávania mládeže.
Zákon stanovuje, že vzdelávanie v OVP by malo podporovať osobnostný rozvoj žiakov, aby mali
možnosť získať všeobecné zručnosti, ďalej zdôrazňuje, že poskytovanie vzdelávania OVP musí otvoriť
žiakom príležitosti na štúdium a prácu v zahraničí a pokračovať vo vzdelávaní aj po ukončení OVP. V
dánskom systéme OVP sa umožňuje dospelým, starším ako 25 rokov, uznať svoje predchádzajúce
vzdelanie, ako princíp zrýchlenej cesty ku kvalifikácii a vstúpiť na trh práce ako kvalifikovaný pracovník.
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Dánsky systém OVP sa vyznačuje vysokou úrovňou spolupráce zainteresovaných strán na vnútroštátnej
sektorovej a miestnej úrovni. Sociálni partneri, stredné odborné školy, učitelia a žiaci sú všetci zapojení
do rozvoja OVP na základe zásad konsenzu a spoločnej zodpovednosti. Na národnej úrovni sociálni
partneri napomáhajú Ministerstvu školstva k tvorbe a riešeniu politík v oblasti OVP a zároveň určujú
štruktúru a všeobecný rámec OVP. Pre každé odvetvie hospodárstva pôsobí vecne príslušná národná
odvetvová komisia, ktorá sa podieľa na činnosti Národnej rady pre OVP. Na miestnej úrovni
spolupracujú kolégiá OVP a miestne školiace výbory ktorých úlohu je prispôsobovanie učebných osnov
tak, aby reagovali na potreby miestneho trhu práce.
Od roku 2000 sa uskutočnili tri hlavné reformy v oblasti OVP. V kontexte predpokladaného nedostatku
kvalifikovaných pracovníkov v roku 2020, najnovšia reforma, ktorá sa zaviedla v roku 2015 a ktorá
umožnila, aby sa viac mladých ľudí rozhodlo pre OVP priamo po absolvovaní povinného vzdelávania.
Rovnako ako v mnohých iných krajinách existuje trend, že rastúci počet mladých ľudí sa rozhodne
pokračovať vo všeobecnom vyššom sekundárnom vzdelávaní, aj keď nemusia mať v pláne pokračovať
v terciárnom vzdelávaní.
Vzdelávacie programy OVP
Od roku 2008 počiatočné OVP pozostáva z 12 širokých, základných vzdelávacích oblastí, v rámci ktorých
sa žiaci vzdelávajú v rámci viacerých špecializovaných hlavných odborov vzdelávania.
Tabuľka č. 61 Prehľad vzdelávacích oblastí a odborov vzdelávania
Kurz
Počet súvisiacich
hlavných programov
Automobilové, letecké a iné dopravné kurzy
8
Stavebníctvo a konštrukcie
15
Stavebníctvo a používateľské služby
3
Zvieratá, rastliny a príroda
9
Telo a štýl
3
Potraviny
9
Výroba médií
7
Podnikanie
7
Výroba a vývoj
26
Elektrina, riadenie a IT
10
Zdravie, starostlivosť a pedagogika
4
Doprava a logistika
7
Zdroj: OECD
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Počet súvisiacich
špecializácií
22
38
6
31
4
29
10
25
69
27
7
31

V odborných predmetoch trvajú vzdelávacie programy v priemere 20 týždňov, aj keď to môže byť od
10 do 60 týždňov v závislosti od individuálnych potrieb študenta, zatiaľ čo jeden kurz v komerčných
predmetoch trvá 38 alebo 76 po sebe nasledujúcich týždňov (s možnosťou predĺženia programu až do
116 týždňov).
Základné programy neposkytujú žiakom potrebnú kvalifikáciu na vstup na trh práce; ale po ukončení
základného programu môžu žiaci vstúpiť do jedného zo 109 odborov vzdelávania, z ktorých každý vedie
k špecifickej plnej odbornej kvalifikácii, od mechanikov letov až po koordinátorov akcií, fitness
inštruktorov a multimediálneho animátora. Odbory vzdelávania zahŕňajú aj niekoľko krokov (trin) a
špecializácie, z ktorých každá zodpovedá konkrétnej pozícii na trhu práce.
Kroky (trin) umožňujú žiakom opustiť školu bez toho, aby dokončili jeden z odborov vzdelávania v
plnom rozsahu, ale zároveň získavajú čiastočnú kvalifikáciu umožňujúcu prístup na trh práce. Ďalšou
výhodou je, že žiaci sa môžu ľahko vrátiť a neskôr pokračovať tam, kde štúdium ukončili a získali tak
ďalšie čiastočné kvalifikácie zodpovedajúce príslušnému hlavnému odboru vzdelávania. Zamerania
odborov vzdelávania rozdeľujú hlavné odbory vzdelávania na samostatné jednotky, z ktorých každá
poskytuje špecifickejšie kompetencie zamerané na konkrétnu oblasť odborného zamerania. Príkladom
je odbor vzdelávania "veterinárna sestra", kde existujú dve zamerania: "veterinárna sestra pre malé
zvieratá" a "veterinárna zdravotná sestra pre kone", pričom každé zameranie má dĺžku štúdia tri roky
a dva mesiace. Ako bolo vyššie spomenuté, popri zameraniach existujú aj kroky, teda podkvalifikácie
ako napr. "veterinárny pomocný ošetrovateľ", ktorého dĺžka štúdia je jeden rok a 10 mesiacov. Žiaci,
ktorí absolvovali túto kvalifikáciu, budú môcť vykonávať pozíciu veterinárneho pomocného
ošetrovateľa na trhu práce a zároveň sa budú môcť vrátiť a neskôr pokračovať v štúdiu, tak, aby ukončili
ďalšie kroky a stali sa kvalifikovanou veterinárnou sestrou.
S ohľadom na tieto kroky a zamerania je k dispozícii 301 rôznych odborných kvalifikácií. Skupiny
odborov vzdelávania v technických odboroch zvyčajne trvajú tri až tri a pol roka, hoci sa pohybujú od
jedného do piatich rokov. Odbory vzdelávania v oblasti obchodu a služieb sú všeobecne kratšie,
zvyčajne trvajú dva roky. Z hľadiska počtu Skupín odborov vzdelávania, odborov vzdelávania, zameraní
a krokov je výroba a vývoj zďaleka najväčšou oblasťou OVP. To však nie je prípad z hľadiska počtu
žiakov. Podľa tohto parametra sú najväčšími odbory vzdelávania z oblasti obchodu a služieb, ktoré
študuje takmer každý štvrtý žiak.

600

Sociálni partneri v OVP
Sociálni partneri zohrávajú kľúčovú úlohu v riadení a rozvoji systému OVP v Dánsku. Sú zapojení do
celkovej správy na národnej úrovni, ako aj v Poradnom výbore pre OVP a sú organizovaní do
obchodných výborov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri definovaní vzdelávacích výstupov v
programoch OVP. Zároveň sú zodpovední za priebežnú aktualizáciu kvalifikácií v OVP a za rozvoj
nových, resp. úpravu existujúcich kvalifikácií. Odvetvové výbory, ktoré pôsobia v každom sektore
hospodárstva schvaľujú spoločnosti, ktoré chcú ponúknuť učňovskú prípravu.
Sociálni partneri sú teda zapojení do OVP na miestnej, sektorovej a národnej úrovni. Ich účasť na
všetkých systémových úrovniach má zabezpečiť, aby vzdelávací obsah určitého programu zodpovedal
požiadavkám trhu práce a jeho výstupom bola kvalifikovaná pracovná sila. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri
definovaní vzdelávacích výstupov jednotlivých programov OVP, ktoré tvoria základ pre poskytovanie
praktického vyučovania poskytovateľmi OVP a zamestnávateľmi.
Poradná rada OVP (REU) zastrešuje sociálnych partnerov zo všetkých hlavných sektorov a zodpovedá
za poskytovanie poradenstva Ministerstvu školstva o všetkých hlavných politických a kvalitatívnych
záležitostiach týkajúcich sa OVP. Rada sleduje vývoj v spoločnosti a zdôrazňuje trendy na trhoch práce
súvisiace s OVP. Poradná rada sa skladá z predsedu a 31 členov zastupujúcich sociálnych partnerov;
organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, obce, regióny a združenia učiteľov, žiakov a študentov.
Rada vydáva odporúčania Ministerstvu školstva, pokiaľ ide o vytvorenie nových programov OVP,
prispôsobenia, zlúčenia programov alebo ukončenie iných programov OVP. Ministerstvo školstva
zohľadňuje odporúčania Rady pri schvaľovaní nových programov OVP alebo pri stanovení programov,
ktoré by mali byť schopné ponúknuť praktické vyučovanie v centrách praktického vyučovania pre tých
žiakov, ktorým sa nedarí nájsť si firmu. Odvetvové výbory predstavujú veľmi dôležitú súčasť systému
OVP. 56 odvetvových výborov je zodpovedných za 106 hlavných programov vzdelávania, ktoré vedú k
takmer 300 kvalifikáciám a formálne udeľujú povolenie firmám na vzdelávanie učňov prostredníctvom
miestnych školiacich výborov.
Výbory tvoria zástupcovia organizácií trhu práce s paritou členstva medzi zamestnávateľskými a
zamestnaneckými organizáciami. Sú zodpovedné za usporiadanie a obsah hlavných programov
vzdelávania vrátane zameraní, trvania, štruktúry, skúšok, úrovne spôsobilosti na prijatie atď. Sú tiež
zodpovedné za opis vnútroštátnych učebných osnov pre rôzne programy a za začatie revízie a zmeny
v prípade potreby.
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Odvetvové výbory tiež predkladajú Ministerstvu školstva výročnú správu o potrebách rozvoja v rámci
živností, povolaní a odvetviach na trhu práce vo svojej pôsobnosti ako súčasť svojej zodpovednosti za
identifikáciu nových požiadaviek na kvalifikáciu.
Na miestnej úrovni zabezpečujú miestne školiace výbory úzky kontakt medzi vysokými technickými
školami, miestnou správou a osobitnými potrebami miestneho trhu práce. Plnia poradenskú funkciu
pre miestne vysoké technické školy a spolupracujú s nimi na miestnom učebnom pláne (lokal
undervisningsplan). Miestne kurikulum odráža miestne podmienky a ambície a je základom pre
výučbové a učebné procesy na vysokej technickej škole V mene odvetvových výborov je miestny
školiaci výbor zodpovedný aj za schvaľovanie certifikácie spoločností na vzdelávanie učňov tým, že
zabezpečuje, aby podniky mali vhodné školiace prostredie vrátane dostupnosti primeraných zariadení
a kvalifikovaných inštruktorov.
Zamestnávatelia v OVP
Spoločnosti zastupujú zamestnávateľské organizácie na všetkých úrovniach dánskeho systému OVP,
od národnej úrovne až po miestnu úroveň v kolégiách alebo iných združeniach. Zamestnávatelia sú
kľúčovou zložkou OVP vzhľadom na to, že dve tretiny vzdelávacích programov majú v rámci kurikula
zakomponované praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa. Zapojenie zamestnávateľov, ktorí
poskytujú praktické vyučovanie ako súčasť duálneho vzdelávania, si vyžaduje úzku spoluprácu s vyššie
uvedenými kolégiami.
Všetci

zamestnávatelia

podliehajú

procesu

certifikácie,

ktorú

riadia

odvetvové

výbory.

Zamestnávatelia, ktorí získali oprávnenie od odvetvového výboru môžu prijímať a vzdelávať učňov. Na
to, aby zamestnávatelia získali oprávnenie, musí byť vzdelávacie prostredie primerané a mať
dostatočné materiálno-technické a priestorové vybavenie a kvalifikovaných inštruktorov. S cieľom
splniť tieto požiadavky a podporiť tento proces môžu zamestnávatelia získať podporu od príslušnej
obchodnej komisie, miestneho školiaceho výboru alebo miestnej strednej odbornej školy. V praxi
prebieha certifikácia na miestnej úrovni, vzhľadom na to, že miestny školiaci výbor pre jednotlivé
odvetvia, ktorý vykonáva úlohy delegované odvetvovým výborom v procese schvaľovania, má lepší
prehľad o miestnych podnikoch a regionálnych potrebách trhu práce, než je tomu na národnej úrovni.
Zamestnávatelia môžu získať podporu od miestneho školiaceho výboru a stredných odborných škôl v
takých otázkach, ako je proces prijímania zamestnancov, zaobchádzanie s právnymi aspektmi a
prekladanie pracovných noriem pre časť praktického vyučovania u zamestnávateľa. Zamestnávatelia
môžu vzdelávať učňov buď ako súčasť bežnej učebnej zmluvy alebo ich môžu zdieľať viacerí
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zamestnávatelia alebo jeden zamestnávateľ môže kombinovať miesta výkonu praktického vyučovania
(kombinované dohody), alebo ako súčasť dohody, v ktorej strediská praktického vyučovania organizujú
a môžu sa starať o časť praktickej prípravy, zatiaľ čo dvaja alebo viacero zamestnávateľov sa zaväzuje
realizovať zvyšok praktickej prípravy (krátke zmluvy a/alebo zostatkové dohody).
Zamestnávatelia majú celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby OVP bolo v súlade s
výsledkami vzdelávania konkrétneho vzdelávacieho programu a aby bola v súlade s individuálnym
vzdelávacím plánom učňovského programu. Systém učňovského vzdelávania závisí od toho, aby
zamestnávatelia ako takí prevzali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie dosiahnutia súladu medzi
ponukou a dopytom po zručnostiach trhu práce tým, že sa prijme dostatočný počet učňov.
Zamestnávatelia sú zastúpení na všetkých úrovniach systému odborného vzdelávania a prípravy:
▪

v poradnej rade pre počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (REU) prostredníctvom svojich
rôznych organizácií. V Rade je ich účasť formalizovaná na politickej úrovni. Poradná rada je
zodpovedná za poskytovanie poradenstva Ministerstvu školstva v hlavných záležitostiach
týkajúcich sa OVP;

▪

v odvetvových výboroch, kde sociálni partneri vymenovali zástupcov zo strany zamestnávateľa
aj zo strany zamestnancov;

▪

v miestnych školiacich výboroch a veľmi často aj v predstavenstve vysokých technických škôl.

Učitelia odborných predmetov a inštruktori
Existujú rôzne požiadavky na kvalifikáciu inštruktorov a pedagogickú kvalifikáciu učiteľov a
inštruktorov, pokiaľ ide o zodpovednosť za to, aby sa žiaci OVP stali kvalifikovanými pracovníkmi.
Inštruktor musí mať kvalifikáciu ako kvalifikovaný pracovník (alebo ekvivalent) v rámci príslušného
odvetvia hospodárstva. Inštruktor musí mať niekoľko rokov praktických skúseností, ale nemusí pri
vstupe do systému spĺňať kvalifikačné predpoklady na inštruktora. Systém AMU (program odbornej
prípravy pre dospelých) má však niekoľko kurzov, ktoré sú zamerané na inštruktorov, ktorých obsahová
náplň tvorí metódy ako by mali trénovať a pracovať s učňami. Inštruktori sú zvyčajne prijímaní ako
pozícia v rámci spoločnosti a menovaní vedúcim zodpovedným za spoločnosť alebo oddelenie.
Učitelia sú prijímaní do škôl na základe ich kvalifikácie a spôsobilosti. Očakáva sa, že budú
kvalifikovanými pracovníkmi a ak budú učiteľmi odborných predmetov sú povinní získať kvalifikáciu na
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úrovni 6 v národnom kvalifikačnom rámci (EQF 6). Správna rada formálne zamestnáva všetkých
zamestnancov, ale v praxi zamestnáva pedagogických zamestnancov vedenie školy na základe
oprávnenia, ktoré mu deleguje rada školy.
Po ukončení vzdelania, resp. po nástupe do zamestnania musia učitelia absolvovať pedagogický
program na úrovni diplomu alebo bakalára (60 ECTS bodov). Program sa strieda s obdobiami v škole a
obdobiami na pracovisku zamestnávateľa, kde učitelia majú možnosť uplatniť svoje kompetencie v
praxi. Tieto programy sú zvyčajne poskytované na vysokých školách. Najneskôr štyri roky po nástupe
do zamestnania musí byť program úspešne ukončený, aby mohli učitelia pôsobiť v trvalom pracovnom
pomere na dobu neurčitú.
Všetci poskytovatelia OVP musia pracovať strategicky so spoločnou pedagogickou a didaktickou
základňou, ktorá je formulovaná a definovaná na vysokej škole a zdokumentovaná na Ministerstve
školstva. Okrem toho pedagogickí zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia musia dokončiť modul
v pedagogickom manažmente (10 ECTS) na úrovni EQF 6. Pedagogické plány a iniciatívy sa musia
odraziť v akčných plánoch kolégia, ktoré udeľuje poskytovateľom OVP certifikáciu.
Kvalifikácie sú opísané v zmysle výsledkov vzdelávania prostredníctvom odvetvových výborov.
Kvalifikácie v tejto oblasti sú inšpirované európskym kvalifikačným rámcom (EQF) a sú zahrnuté do
národného kvalifikačného rámca (den danske kvalifikationsramme) s ôsmimi úrovňami, ako je EQF.
Miestne osnovy (lokale undervisningsplan) obsahujú rovnaké ciele kompetencií ako národné učebné
osnovy, ktoré sú vo všeobecnosti všeobecne opísané. Decentralizovaný prístup sa odráža v spôsobe,
akým sú výsledky vzdelávania špecifikované. Je na škole, aby v spolupráci s miestnymi odvetvovými
výbormi a žiakmi uviedli do praxe jednotlivé procesy a prispôsobili národné ciele všeobecnej
kompetencii a miestnemu kontextu vzdelávacej politiky. Ciele sa používajú na formatívne aj sumatívne
hodnotenie. Kľúčové kompetencie sa odrážajú a zahrňujú do učebných osnov. Môžu sa trochu líšiť v
závislosti od konkrétnej školy kvôli rôznym stratégiám a rôznym pedagogicko-didaktickým základom.
Kvalita a excelentnosť OVP
Zabezpečenie kvality v Dánsku je založené predovšetkým na internej evalvácii (sebahodnotenie) a hoci
Ministerstvo školstva môže kontrolovať poskytovateľov OVP, uskutočňuje sa to len v prípadoch, keď
boli diagnostikované závažné problémy. Vyžaduje sa však podávanie správ ministerstvu v súlade so
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zásadou deregulácie, prostredníctvom šiestich základných kritérií alebo ukazovateľov, ktoré sú
zamerané na:
▪

výsledky skúšok;

▪

mieru dokončenia;

▪

časy dokončenia;

▪

miery a časy vyradenia;

▪

prechodné opatrenia a prestupy do iných vzdelávacích programov;

▪

prechod a prepojenie na trh práce.

Poskytovateľ OVP informuje o týchto kritériách ministerstvo elektronicky a v prípade zlých výsledkov
je poskytovateľ OVP povinný viesť dialóg s ministerstvom s cieľom napraviť situáciu. Skutočné fyzické
kontroly sú veľmi zriedkavé. Všetci poskytovatelia OVP sú však podľa zákona povinní mať systém
riadenia kvality založený na tzv. okruhu kvality, ktorý zabezpečuje, aby pravidelne hodnotili vzdelávacie
programy a kurzy, ktoré ponúkajú. Výsledky týchto hodnotení musia byť k dispozícii na ich
internetových stránkach. Používatelia a žiaci sa potom môžu orientovať na kvalitu vzdelávacích
programov a kurzov a podľa toho si môžu vybrať. Vzhľadom na princíp financovania taxametra majú
poskytovatelia silný finančný stimul na udržanie vysokých štandardov kvality.
Na úrovni riadenia kvality národnou autoritou založilo Ministerstvo školstva hodnotiaci inštitút Dánsky hodnotiaci inštitút (EVA), ktorý vykonáva hodnotenia subjektov, iniciatív a inovatívnych
aspektov reformy OVP. Ďalšou ministerskou iniciatívou na národnej úrovni je tzv. "kvalitná hliadka",
ktorá pravidelne navštevuje poskytovateľov OVP, ktorej úlohou nie je vykonávať inšpekcie, ale
definovanie príkladov dobrej praxe, ktoré môže šíriť do iných škôl s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu OVP
na národnej úrovni.
Inštitúcie OVP často dostanú spätnú väzbu veľmi priamo na kvalitu svojich výkonov od svojich
užívateľov, ktorí si môžu slobodne vybrať, kde budú absolvovať svoje vzdelávanie. Hoci väčšina
študujúcich stále navštevuje inštitúcie OVP vo svojom okolí, mnohí sú tiež pripravení na presťahovanie
sa alebo cestovanie, aby sa zapísali do inštitúcií s vysokým ratingom kvality. Keďže inštitúcie OVP sú
platené na jedného žiaka (princíp taxametra), kvalita môže mať výrazný dopad na financovanie.
Za účelom dosiahnutia zvýšeného záujmu o OVP, resp. dosiahnutie vyššej atraktivity a excelentnosti
OVP bolo definovaných 9 kritérií, ktoré je potrebné implementovať na dosiahnutie tohto cieľa:
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▪

atraktívna výchova mládeže, vrátane ročných základných programov pre žiakov v plnení
povinnej školskej dochádzky;

▪

jasné a vyššie štandardy na prijímanie žiakov do vzdelávania;

▪

transparentnejšia a zjednodušená štruktúra OVP, vrátane štyroch nových širokých základných
programov namiesto dvanástich, ktoré vedú k hlavným vzdelávacím programom;

▪

požiadavky na alternatívne vzdelávacie cesty a ich priestupnosť do mainstreamu vzdelávacieho
systému;

▪

kvalitnejšie zapojenie rizikových skupín a zvýšená pozornosť na zisk základných zručností
a kompetencií;

▪

nové príležitosti na získanie všeobecných a odborných zručností na vyšších úrovniach vo
všetkých vzdelávacích programoch. Všetky programy OVP na úrovni NQF 3 + 4 poskytujú prístup
k vyššiemu OVP na úrovni NQF 5;

▪

programy, ktoré ponúkajú dvojitú kvalifikáciu sa rozširujú väčší počet sektorov;

▪

lepšie vzájomné pôsobenie medzi školským vzdelávaním a štúdiom založeným na práci, ktoré
podporujú výsledky žiakov o aplikovaných vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách;

▪

rôzne možnosti OVP na zisk vyšších kvalifikácií v podobe odborných a univerzitných bakalárskych
programov (NQF 5 a 6), ktoré sa majú podporovať.

5.3 Vzdelávanie vo vybraných krajinách v európskom priestore
Spolková republika Nemecko
Fungovanie vzdelávacieho systému Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „SRN“) podlieha jej
politickému zriadeniu, ktorá je spolkovým štátom so 16 spolkovými krajinami. Všetky zásadné
rozhodnutia týkajúce sa štruktúry a podstaty vzdelávacieho systému sa prijímajú konsenzuálne v
spolupráci federácie a spolkových krajín, zamestnávateľov a zamestnancov.64 V nasledovnom texte je
charakterizovaný základný rámec vzdelávacieho systému SRN.
Vzdelávací systém SRN má nasledovnú štruktúru:
▪

predškolské vzdelávanie (3-6 rokov),

▪

vzdelávanie v základných školách (6-10 rokov),

▪

stredoškolské vzdelávanie (nižšie sekundárne vzdelávanie – 10-15 rokov, vyššie sekundárne
vzdelávanie – 16-19 rokov),

64

http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2018/08/DE_Country-Report-Germany_final.pdf, s. 5.
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▪

terciárne (vysokoškolské) vzdelávanie (19+ rokov),

▪

ďalšie vzdelávanie (19+ rokov).

Povinná školská dochádzka začína vo veku šesť rokov a trvá 9 rokov, resp. 10 rokov vo vybraných
spolkových krajinách. Po 4 rokoch (resp. 6 rokoch v niektorých krajinách) základnej školy si žiaci
vyberajú z rôznych typov škôl: tzv. Hauptschule, Realschule alebo gymnázium. Tieto rôzne vzdelávacie
cesty sa často spájajú cez duálny systém.
Po ukončení všeobecného školského vzdelávania si mladí ľudia môžu vybrať medzi univerzitnou a
odbornou dráhou. Existujú dva hlavné počiatočné programy odborného vzdelávania a prípravy (ďalej
len „OVP“): 1. duálne OVP, ktoré kombinuje podnikové a školské vzdelávanie a vyberá si ho približne
85 % žiakov začínajúcich OVP, a 2. kompletne v škole realizovaný vzdelávací program. Práve systém
duálneho OVP je kľúčovým prvkom nemeckého vzdelávacieho systému, ktorému sa pripisuje jeho
úspešnosť a je často dávaný ako príklad, ako vzdelávanie prispôsobiť požiadavkám trhu práce
a prepojiť ho s praxou.
V priemere 52,4 % populácie vstupuje do duálneho OVP a 41,9 % ho ukončí. 1,3 milióna účastníkov
duálneho OVP/učňov je spolu zapojených v 326 uznávaných výcvikových povolaniach. 5,1 % všetkých
zamestnancov sú učni/stážisti. Duálne OVP zabezpečuje vysokú istotu zamestnania (95 %
zamestnaných absolventov duálneho OVP oproti iba 80 % zamestnaných, ktorí duálne OVP
neabsolvovali). Učni získavajú priemerný mesačný príspevok počas absolvovania výcviku na pracovisku
vo výške približne 854 EUR mesačne. Z celkového počtu 2,1 milióna podnikov až 428 tisíc firiem
poskytuje odbornú prípravu a je tak zapojených do duálneho OVP (20 %). Tieto podniky poskytujú
tréning pre viac ako 500 000 nových učňov každý rok. Po ukončení odbornej prípravy v rámci podniku
zamestnávajú až 68 % učňov ako dočasných alebo stálych zamestnancov.65 Celkovo možno
konštatovať, že najväčším poskytovateľom odbornej prípravy a vzdelávania v SRN sú práve podniky.
Ďalšie OVP sa považuje za štvrtý pilier vzdelávacieho systému. V Nemecku existujú dve formy ďalšieho
vzdelávania a odbornej prípravy. Existuje formálna dráha ďalšieho vzdelávania (zvyšovanie kvalifikácie
– Aufstiegsfortbildung) pre ľudí, ktorí úspešne ukončili duálne alebo školské odborné vzdelávanie.
Okrem toho v súčasnosti získalo na dôležitosti formálne ďalšie vzdelávanie na univerzitách. Toto
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Prezentácia Dr. Henka van Liempta, Vedúceho oddelenia medzinárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a
príprave Federálneho ministerstva školstva a výskumu Spolkovej nemeckej republiky, o systéme duálneho
vzdelávania a prípravy v SRN
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formálne ďalšie vzdelávanie zahŕňa však iba malú časť vzdelávania pracovníkov. Väčšina školení
zamestnancov sa vykonáva neformálnym alebo informálnym spôsobom. 66
V SRN existujú tri základné typy vysokých škôl:
▪

univerzity, technické vysoké školy / technické univerzity, pedagogické vysoké školy, teologické
vysoké školy,

▪

vysoké školy umenia a hudby,

▪

odborné vysoké školy/vysoké školy aplikovaných vied.

29 nemeckých univerzít, resp. vysokých škôl sa umiestňuje medzi 500 najlepšími univerzitami sveta
podľa rebríčka QS World University Ranking.67
Ďalšie vzdelávanie v SRN je štátom regulované v menšej miere, ako iné oblasti vzdelávania. Činnosti
štátu v oblasti ďalšieho vzdelávania sa zväčša obmedzujú na stanovenie zásad a vydávanie predpisov
týkajúcich sa organizácie a financovania. Takéto zásady a nariadenia sú zakotvené v právnych
predpisoch spolkovej vlády a spolkových krajín. Spoločná zodpovednosť federácie a spolkových krajín
zahŕňa výskumné a pilotné programy vo všetkých sektoroch ďalšieho vzdelávania. Federácia a spolkové
krajiny sú okrem toho zodpovedné za štatistiku o ďalšom vzdelávaní a za vypracovanie správ o ďalšom
vzdelávaní v oblastiach ich zodpovednosti.
V SRN je zodpovednosť za vzdelávací systém určovaná federálnou štruktúrou štátu. Pokiaľ ústava
(Grundgesetz) neudeľuje federácii legislatívne právomoci, platí, že právo prijímať právne predpisy majú
spolkové krajiny. V rámci vzdelávacieho systému to platí pre školský sektor, vysokoškolský sektor,
vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie. Správa vzdelávacieho systému v týchto oblastiach je
takmer výlučne vecou spolkových krajín. Podrobné predpisy týkajúce sa vzdelávacieho systému sú
stanovené v ústavách spolkových krajín a v ich relevantných zákonoch.68
V rámci spolkovej vlády je Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) zodpovedné za politiku,
koordináciu a právne predpisy týkajúce sa: mimoškolského odborného vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania; príspevkov na vzdelávanie a odbornú prípravu; všeobecných zásad systému
vysokoškolského vzdelávania; ako aj rozširovania a budovania vysokých škôl. Má zákonnú povinnosť
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http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2018/08/DE_Country-Report-Germany_final.pdf, s. 8.
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
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67

608

monitorovať vývoj v odbornom vzdelávaní a príprave a každoročne predkladať správu o tomto vývoji
spolkovej vláde, ktorú vypracúva v spolupráci so Spolkovým inštitútom pre odborné vzdelávanie
(BIBB).
Ústava stanovuje, že kompetencie v oblasti školského vzdelávania má Spolkové ministerstvo školstva
a kultúry. Táto zodpovednosť ich oprávňuje a zaväzuje ich navzájom kooperovať a tiež spolupracovať
s federálnou vládou. Ministri školstva a kultúry spolkových krajín participujú na Stálej konferencii
ministrov školstva a kultúry (KMK) s cieľom zabezpečiť určitú mieru uniformity a porovnateľnosti,
najmä v školských a vysokoškolských politikách. Rozhodnutia KMK sú odporúčaniami a stávajú sa
právne záväznými až vtedy, keď ich odsúhlasia parlamenty jednotlivých spolkových krajín. Spolkové
krajiny majú výbory pre odborné vzdelávanie s rovnakým zastúpením zamestnávateľov, zamestnancov
a najvyšších spolkových krajín. Radia vládam spolkových krajín v otázkach odbornej prípravy na
školách.
Vo všetkých oblastiach vzdelávania existujú vo väčšej či menšej miere aj súkromné školy a vzdelávacie
inštitúcie. Skutočnosť, že štátne a neštátne inštitúcie existujú bok po boku a vzájomne spolupracujú,
zaručuje nielen možnosť výberu z hľadiska dostupných vzdelávacích programov, ale aj výber medzi
rôznymi subjektami, čo podporuje konkurenciu a inovácie vo vzdelávaní. Právo zriaďovať súkromne
školy je explicitne ukotvené v ústave a do určitej miery v ustanoveniach ústavy jednotlivých krajín.
Podiel súkromných škôl sa medzi jednotlivými spolkovými krajinami a medzi rôznymi typmi škôl značne
líši.69
Vzdelávacieho sektora sa o. i. týkajú nasledovné kľúčové inovatívne iniciatívy:
▪

Rozsiahla investičná podpora pre školy, ktorá okrem súčasného programu renovácie škôl
zahŕňajúceho ich vybavenie modernými technológiami a nástrojmi na zabezpečenie
inovatívneho vzdelávacieho procesu zahŕňa aj podporu spolkových krajín v ich investíciách do
miestnej vzdelávacej infraštruktúry, najmä do celodenných školských služieb a služieb
starostlivosti o deti, digitalizácie a odborných škôl70;

▪

Zdokonalenie vybavenia všetkých škôl v rámci nového celonárodného programu financovania
digitalizácie vzdelávacieho procesu v školách, tzv. DigitalPakt Schule 2019–2024, ktorým
federácia a spolkové krajiny sledujú okrem iného cieľ vytvoriť infraštruktúru digitálneho
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-31_en.
V apríli 2019 nadobudla účinnosť novela článku 104c Ústavy. Novela umožňuje federácii poskytovať finančnú
pomoc spolkovým krajinám na investície spolkových krajín a obcí, ktoré sú významné pre štát ako celok, s cieľom
zvýšiť účinnosť miestnej vzdelávacej infraštruktúry.
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vzdelávania zodpovedajúceho požiadavkám budúcnosti.71 Zatiaľ čo federácia zabezpečí lepšie
vybavenie digitálnymi technológiami, spolkové krajiny vyškolia učiteľov, aby mohli didakticky
využívať digitálne médiá a šíriť digitálne zručnosti. Spoločným cieľom je, aby žiaci mohli používať
digitálne vzdelávacie prostredie vo všetkých predmetoch a oblastiach vzdelávania s cieľom získať
potrebné zručnosti v digitálnom svete.72
V oblasti OVP sa v koaličnej dohode okrem iného ustanovujú tieto opatrenia:
▪

Vypracovanie národnej stratégie ďalšieho vzdelávania pre federáciu, spolkové krajiny
a združenia;

▪

Začatie inovačnej súťaže v OVP;

▪

Rozšírenie osobitného programu na podporu digitalizácie v medzipodnikových strediskách
odbornej prípravy a ich strediskách odbornej spôsobilosti;

▪

Posilnenie ďalšieho vzdelávania lektorov.

V oblasti vysokoškolského vzdelávania boli ohlásené okrem iného tieto projekty:
▪

Pokračovanie federálneho financovania v rámci nového nástroja nadväzujúceho na Pakt o
vysokoškolskom vzdelávaní (Hochschulpakt) na posilnenie vysokoškolského vzdelávania a jeho
inštitúcií;

▪

Pokračovanie finančných prostriedkov z Paktu kvality pre vyučovanie (Qualitätspakt Lehre) v
súlade s odporúčaniami Nemeckej vedeckej rady (Wissenschaftsrat);

▪

Pokračovanie a rozširovanie programu podpory kvality v oblasti vzdelávania učiteľov
(Qualitätsoffensive Lehrerbildung) na federálnej úrovni a na úrovni spolkových krajín.73

Pokiaľ ide o financovanie vzdelávacích inštitúcií, väčšiu časť finančných prostriedkov dostávajú z
verejných rozpočtov. Výdavky federácie, spolkových krajín a miestnych orgánov v SRN sú uvedené vo
vymedzení finančných štatistík verejných rozpočtov. Verejný sektor v roku 2017 podľa finančných
štatistík vynaložil celkovo 133,4 miliárd EUR na denné centrá starostlivosti o deti v rámci
predprimárneho vzdelávania, základné, stredné a vysoké školy, finančnú pomoc žiakom a študentom,
ostatné výdavky na vzdelávanie ako aj mimoškolské vzdelávanie a prácu s mládežou. To predstavovalo
výdavky vo výške 10,6 miliárd EUR pre federáciu, 94,3 miliárd EUR pre spolkové krajiny a 28,5 miliárd
71

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-31_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-25_en
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments25_en.
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EUR pre miestne orgány. Spolu tieto výdavky zodpovedajú 4,1 % hrubého domáceho produktu a 20,6 %
celkového verejného rozpočtu.74
Kľúčovou časťou vzdelávacieho systému SRN je OVP zabezpečované v duálnom systéme vzdelávania,
ktoré si vyžaduje financovanie pozostávajúce z kombinácie investícií podnikov, jednotlivcov, ako aj
verejnej podpory. Zamestnávatelia investujú priemerne 18 000 EUR na učňa ročne (z toho 62 % tvorí
mesačný príspevok učňovi počas absolvovania výcviku). 70 % z tejto investície je refinancovaných
produktívnym príspevkom učňov počas výcvikového obdobia.
Zástupcovia trhu práce sú v SRN veľmi dobre integrovaní do systému organizácie vzdelávacieho
systému a realizácie odborných skúšok, ako aj do systému fungovania tzv. odborných škôl
(Fachschulen). Kvalifikácie ponúkané vzdelávacími inštitúciami sú vo veľkej miere determinované
profesijnými

združeniami,

predovšetkým

obchodnými

a priemyselnými

komorami

a

zamestnávateľskými organizáciami, ktoré definujú najmä obsah odborných skúšok, ako aj kurzov
poskytovaných odbornými školami (Fachschulen). Zabezpečenie trvalého zapojenia zamestnávateľov
do systému OVP tak môže pomôcť zosúladiť potreby podnikania s požiadavkami mladých ľudí. 75
Zamestnávatelia majú tiež silný vplyv na vývoj študijných programov vysokých škôl prostredníctvom
spolupráce na federálnej úrovni s Federálnou agentúrou práce a prebiehajúcich diskusií s regionálnymi
obchodnými komorami, regionálnymi agentúrami práce a sociálnymi službami. Sú tiež zastúpení
piatimi profesionálnymi odborníkmi v Akreditačnej rade ako zodpovednom orgáne rozhodujúcom o
všetkých záležitostiach týkajúcich sa akreditácie študijných programov vysokých škôl v SRN. 76
Zamestnávatelia sú v SRN priamo zapojení do procesu reflektovania požiadaviek trhu práce do
vzdelávacieho systému vo forme komisií pre OVP koncipujúcich testovania/skúšky žiakov a študentov.
Obchodné a priemyselné komory zriaďujú odborné komisie zodpovedné za tvorbu skúšok v rámci OVP
a ich hodnotenie, pričom tieto pozostávajú vždy zo zástupcov podnikov (kľúčové zastúpenie),
vzdelávacích organizácií a odborov. Obsah testovania/skúšok je pravidelne revidovaný relevantnými
profesijnými organizáciami s cieľom zabezpečenia ich aktuálnosti.77
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5.3.1.1 Príklady dobrej praxe - SRN
Medzi príklady dobrej praxe, ktoré by mohli v modifikovanej podobe byť transformované do
podmienok Slovenskej republiky patria:
▪

Podieľanie sa obchodných a priemyselných komôr na podpore odborného vzdelávania a
prípravy tvorbou praktického vzdelávacieho obsahu a testovania: príklad DIHK-Gesellschaft für
berufliche Bildung – Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung GmbH (Nemecká
obchodná a priemyselná komora – Spoločnosť pre odborné vzdelávanie – Organizácia na
podporu ďalšieho vzdelávania obchodnej a priemyselnej komory, spol. s r.o.; ďalej len „DIHKGesellschaft für berufliche Bildung“);

▪

Prepájanie a spolupráca orgánov a inštitúcií na rôznych úrovniach – federácia, spolkové krajiny
a sociálni partneri – ako aj zástupca združení miest a obcí, Spolkovej agentúry práce a Rady pre
výskum, ktorí pôsobia ako poradcovia – sú členmi rady Spolkového inštitútu pre odborné
vzdelávanie. Povinnosti inštitútu týkajúce sa ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy
zahŕňajú o. i. vykonávanie výskumu v oblasti odbornej prípravy v rámci vopred stanoveného
výskumného programu a participáciu na príprave nariadení o odbornej príprave;

▪

Zavádzanie celodenného vzdelávania a starostlivosti o všetkých žiakov v základných školách –
vytvorenie zákonného nároku na celodennú starostlivosť o všetky deti vo veku dochádzky do
základnej školy najneskôr do roku 2025.

Holandské kráľovstvo
Jednou z vecí, ktoré robia Holandsko jedinečným, je vzdelávací systém. Podľa štatistík je holandské
školstvo jedným z najlepších školských systémov na svete. V školách je rovnováha medzi teoretickou a
praktickou časťou štúdia, výučba navyše prebieha v malých triedach maximálne do 25-30 študentov.
Holandské školstvo kladie dôraz na demokratické hodnoty. Aby sa im to darilo presadzovať v praxi,
musia mať v školách učiteľov, ktorí k nim budú deti viesť.
V Holandsku sa školy delia na verejné, katolícke, protestantské a súkromné. Väčšina škôl je súkromných
a väčšina súkromných škôl je riadená náboženskou organizáciou, zatiaľ čo verejné školy sú spravované
obecnými úradmi. Väčšina detí v Holandsku navštevuje súkromné školy a trend za posledných 150
rokov stúpa.
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Základnú školu (basisschool) navštevujú deti od 4 do 12 rokov. Táto škola má osem stupňov, ktoré sa
nazývajú skupina 1 (groep 1) až skupina 8 (groep 8). Školská dochádzka tak všeobecne začína v 4
rokoch, kedy ale do školy nemusia nastúpiť všetky deti. Povinná školská dochádzka začína o rok neskôr,
v 5-tich rokoch dieťaťa (končí vo veku 16 rokov). Prvé dva roky (skupina 1 a 2) sú podobné našim
materským školám. Vyučovanie základnej školy začína v 6. roku dieťaťa – v skupine 3. V skupine 8
vykonáva drvivá väčšina škôl skúšku spôsobilosti Cito Eindtoets Basisonderwijs (Cito záverečná skúška
primárneho vzdelávania, skrátene Citotoets – Cito test), ktorá je navrhnutá tak, aby odporučila typ
stredoškolského vzdelania, ktoré je pre žiaka najvhodnejšie.
Stredná škola môže poskytnúť jednu alebo viac úrovní vzdelávania na jednom alebo viacerých
miestach. Prvý rok všetkých úrovní holandských stredných škôl sa označuje ako brugklas (mostná
trieda), nakoľko spája systém základnej školy so stredným vzdelávaním. Počas tohto roka sa žiaci
postupne učia vyrovnať s rozdielmi medzi školskými systémami.
▪

VMBO (prípravné stredné odborné vzdelávanie) – 4-ročné prípravné vzdelávanie. Kombinuje
odborné vzdelávanie s teoretickým vzdelávaním v jazykoch, matematike, histórii, umení a
vedách.

▪

Selektívne sekundárne vzdelávanie – stredné vzdelanie, ktoré začína vo veku 12 rokov a je
povinné až do 18 rokov študenta. Poskytuje sa v niekoľkých úrovniach:
- HAVO (vyššie všeobecné stredoškolské vzdelanie) – 5-ročné vzdelávanie. HAVO diplom
poskytuje prístup na úroveň HBO (univerzity aplikovaných vied) v terciárnom vzdelávaní;
- VWO (prípravné vedecké vzdelávanie) – 6-ročné vzdelávanie. VWO diplom poskytuje prístup
na úroveň WO (výskumné univerzity) v terciárnom vzdelávaní. VWO je rozdelené na
gymnázium a atheneum (aténeum);
- VAVO (stredné všeobecné vzdelávanie dospelých) – škola pre dospelých, ktorá vyučuje
VMBO, HAVO alebo VWO pre študentov, ktorí v minulosti neboli schopní získať svoj diplom,
ktorí chcú získať osvedčenie len pre niektoré subjekty, ktorí získali diplom HAVO, ale chcú
získať aj diplom VWO počas jedného alebo dvoch rokov;
- MBO (odborné vzdelávanie) – tento typ zabezpečuje, aby sa študenti, ktorí nebudú
pokračovať v štúdiu na vysokej škole, uplatnili v praxi. MBO štúdium trvá jeden až štyri roky
v závislosti od úrovne.

Vysokoškolské vzdelávanie je v Holandsku poskytované na dvoch typoch inštitúcií – univerzity
aplikovaných vied (HBO) a výskumné univerzity (WO). Prvý typ zahŕňa všeobecné inštitúcie a inštitúcie
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špecializujúce sa na konkrétnu oblasť, ako je poľnohospodárstvo, výtvarné umenie a umenie alebo
vzdelávacie vzdelávanie, zatiaľ čo druhý typ zahŕňa dvanásť všeobecných univerzít a tri technické
univerzity. Systém vyššieho vzdelávania je v Holandsku organizovaný okolo trojcyklového systému,
ktorý sa skladá z bakalárskych, magisterských a doktorandských titulov. Na vysokú školu sú študenti
prijímaní na základe svojich výsledkov. Prijímacie skúšky nerobia, ale idú na vstupný pohovor o svojej
motivácii študovať.
▪

HBO (vyššie odborné vzdelávanie) – je zamerané na vyššie vzdelávanie a odborné vzdelávanie.
HBO sa vyučuje na odborných univerzitách (hogescholen). Inštitúcie HBO sú známe taktiež ako
univerzity aplikovaných vied.

▪

WO (vedecké vzdelávanie) – vyučuje sa len na výskumných univerzitách. Zameriava sa na vyššie
vzdelávanie v umení alebo vedách.78

Každá škola (na všetkých úrovniach) v Holandsku je riadená zákonom uznaným kompetentným
orgánom alebo školskou radou, ktorá dohliada na implementáciu legislatívy a predpisov v škole a
zamestnáva učiteľov a ostatných zamestnancov. Verejné školy boli tradične zriadené štátom a riadili
sa väčšinou miestnymi samosprávami. Holandský vzdelávací systém má navyše veľký sektor vládnych
súkromných škôl, t. j. škôl, ktoré sú súkromne riadené, ale sú financované z verejných zdrojov.
Ministerstvo školstva, kultúry a vedy je zodpovedné za celý vzdelávací systém, ale nezasahuje do
organizácie jednotlivých škôl, pokiaľ neexistujú dôkazy o nedostatočnej kvalite alebo nesprávnom
finančnom riadení. Povinnosti ministerstva sa týkajú najmä stanovovania právnych predpisov a
určovania štruktúry a mechanizmov financovania vzdelávacieho systému. Ministerstvo môže tiež
kontrolovať systém stanovením kvantitatívnych alebo kvalitatívnych noriem, cieľov a skúšok.
Ministerstvo školstva, kultúry a vedy spravuje v Holandsku takmer všetky výdavky ústrednej vlády na
vzdelávanie, zatiaľ čo Ministerstvo hospodárstva financuje poľnohospodárske vzdelávanie.
Konkurencia a rovnaké financovanie sú charakteristické znaky holandského vzdelávacieho systému.
Všetky vzdelávacie inštitúcie – verejné aj súkromné – sú financované za rovnakých podmienok. To
znamená, že vládne výdavky na verejné vzdelávacie inštitúcie sa musia vyrovnať výdavkom na
súkromné vzdelávacie inštitúcie financované vládou.79

Zdroj: https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-in-the-netherlands/, dňa 23.3.2020
Zdroj: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-evaluation-and-assessment-in-educationnetherlands-2014_9789264211940-en, dňa 13.4.2020
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V rámci implementácie inovácií do holandských vzdelávacích programov je potrebné vyzdvihnúť
napríklad inkluzívne vzdelávanie, v ktorom podstatou je začlenenie všetkých žiakov do vyučovacieho
procesu a zároveň začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami do bežného vzdelávania. Cieľom
holandskej vlády je aj prepájanie vzdelávania s podnikaním. Zapojenie vlády v tomto procese sa
postupne zvyšuje, a to začlenením podnikania do učebných osnov alebo odstránením praktických
obmedzení pre študentov, ktorí podnikajú. Zaujímavý je aj nový model škôl – Steve Jobs School,
v ktorých celé vyučovanie je vedené samostatne, pričom každé dieťa dostáva iPad vopred nabitý
vzdelávacími aplikáciami a hrami. Deťom sa odporúča, aby si vybrali sami, čo sa chcú a kedy sa budú
učiť.
Finančné prostriedky v Holandsku smerujú z ministerstva priamo do vzdelávacích inštitúcií. Hlavné
nepriame zdroje financovania sú cez obce, napríklad na financovanie vzdelávania dospelých a
ubytovania na základných a stredných školách. Ďalším zdrojom financovania sú zákonné poplatky za
štúdium a školné, ktoré platia inštitúciám samotní študenti (napr. na vysokých školách). Základné a
stredné školy si neúčtujú poplatky. Vzdelávacie inštitúcie môžu vytvárať príjmy aj z iných zdrojov, napr.
z dodatočného financovanie zo strany obecných úradov na špeciálne projekty, úrokov z kapitálu,
zmluvných aktivít a sponzorstva a darov (vo forme peňazí, tovaru, služieb alebo odborných znalostí) od
organizácií občianskej spoločnosti alebo firmy. Rodičia taktiež platia dobrovoľné rodičovské príspevky
alebo dobrovoľne poskytujú školám svoj voľný čas.80

5.3.2.1 Príklady dobrej praxe – Holandské kráľovstvo
Zaujímavé z pohľadu Slovenskej republiky sú prvky dobrej praxe:
▪

Cito testy – nezávislé hodnotenie žiakov v poslednom ročníku základnej školy (12 rokov). Na
základe výsledku Cito testu odporúčajú učitelia žiakom úroveň stredoškolského vzdelania, ktorá
je pre nich najlepšia;

▪

„Mostné triedy“ (brugklas) – zmiešaná úroveň v prvom roku (niekedy počas prvých 2 rokov) na
strednej škole. Spája systém základnej školy so stredným vzdelávaním. Počas tohto roka sa žiaci
postupne učia vyrovnať s rozdielmi medzi školskými systémami;

▪

Veľvyslanci vzdelávania – zamestnanci, ktorí informujú svojich kolegov o možnostiach odbornej
prípravy, ako aj o ich právach na odbornú prípravu a motivujú ich, aby ju využívali;

80

Zdroj: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-education-53_en, dňa 16.4.2020
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▪

Daňové stimuly – Zákon o úľave na mzdách umožňuje zamestnávateľom platiť nižšie dane za
zamestnancov, ktorí boli zapojení do odbornej prípravy. Zamestnanci si môžu odpočítať náklady
na odborné vzdelávanie od svojich daní z príjmu.

5.4 Vzdelávanie v ďalších vybraných krajinách
Čínska ľudová republika
Čínska ľudová republika sa administratívne delí na 23 provincií (s Taiwanom), štyri municipality pod
priamou správou (Peking, Šanghaj, Tiencin a Chongqing), päť autonómnych regiónov (vrátane Tibetu a
Sin-ťiangu) a dva osobitne spravované regióny (Hongkong a Macao). Samotné provincie sa ďalej členia
na tisíce okresov, miest a obcí.
Od vzniku Čínskej ľudovej republiky v roku 1949 sa vyvíjalo značné vládne úsilie na odstránenie
negramotnosti a spopularizovanie povinného vzdelania. Koniec kultúrnej revolúcie v Číne bol
poznačený

zmenou

vzdelávacieho

systému.

Čínsky

vzdelávací

systém

zároveň

prešiel

bezprecedentným rozšírením a modernizáciou. Teraz je to najväčší vzdelávací systém na svete. V
súčasnosti je v národnej registrácii dochádzky na základných školách zapísaných 98,58% žiakov, na
strednej škole dosiahla dochádzka zhruba 90%. V porovnaní s rokom 1949, kedy bolo v škole iba 20%
zo školopovinných detí a 80% dospelých bolo negramotných, dnes negramotnosť u populácie v
mladom a strednom veku dosahuje menej ako 5%. Základné deväťročné povinné vzdelávanie je
zriadené v oblastiach, kde žije až 90% obyvateľstva.
Hoci moderné čínske univerzity neboli založené pred koncom 19. storočia, história formálneho
vzdelávania v Číne predchádzala stáročiam zakladania vzdelávacích inštitúcií v západnom štýle.
Cisársky systém vzdelávania a skúšok sa vyvinul ako meritokratický prostriedok na vzdelávanie a výber
štátnych zamestnancov podľa niektorých výskumov už v dynastii Han (206 pred n. l. až 220 n .l.).
Niektoré charakteristiky vzdelávania v cisárskej Číne naďalej ovplyvňujú vzdelávanie v krajine. Súčasná
Čína si zachováva meritokratický prístup k vzdelávaniu s dôrazom na skúšky, z ktorých najznámejšia je
prijímacia skúška na univerzitu, tzv. skúška Gaokao. Úspech pri gaokao, ktorá sa považuje za jednu z
najnáročnejších skúšok na svete, má zásadný význam pre budúcu kariéru študentov a ich vyhliadok na
príjem. Silné zameranie na skúšky povzbudzuje disciplinovaný štýl výučby zhora nadol, ktorý sa
spolieha väčšinou na memorovanie učiva a necháva menej priestoru na diskusiu a kritiku v porovnaní
so západným vzdelávaním.
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Čína má 31 miliónov študentov, čím sa stáva krajinou s najväčším počtom mladých ľudí na univerzitách.
Na porovnanie, v USA študuje 21 miliónov osôb. Každý jeden študent musí prejsť skúškou Gaokao,
ktorú každoročne absolvuje viac ako deväť miliónov študentov. Je to vstupná skúška národného
vyššieho vzdelávania, obdoba slovenskej maturitnej skúšky. Na základe výsledkov v nej sa žiaci
umiestňujú na vysokých školách. Zlyhať v nej znamená, že študent nedosiahne vyššie vzdelanie. Skúška
sa koná každoročne vždy v júni, počas dvoch až troch dní, v závislosti od provincie a trvá deväť hodín.
Verejnosť sleduje úspešnosť žiakov pri skúškach, učitelia sú tiež pod tlakom, nakoľko podľa výsledkov
sú hodnotené aj školy. Bifľovanie spočíva v memorovaní obrovského množstva informácií bez
praktickej stránky. Tento systém vzdelávania hodnotia svetové inštitúcie ako skúšku pod najväčším
tlakom na celom svete.81
Gaokao má svoje korene v dávnej histórii, kedy bolo cieľom tejto skúšky stanoviť presné kritériá
úspešnosti bez ohľadu na pôvod detí v elitárskom systéme a umožniť im stúpať v spoločenskom
rebríčku, napriek tomu, že pochádzali z chudobných pomerov.
Školský systém v Číne je založený na prísnom autoritatívnom princípe a na poslušnosti a poslušnom
akceptovaní modelov výučby, ktorá spočíva v mechanickom učení sa a na strachu pred zlyhaním.
Školáci sa zaoberajú memorovaním, následkom čoho nie sú kreatívni, iniciatívni, nerozvíjajú svoje
fyzické, ani sociálne schopnosti. Takýto prístup zabíja inováciu, rôzne myšlienkové prúdy a
individualitu. Pri vzdelávaní tak úplne absentuje kritické myslenie, neberú sa do úvahy osobné kvality,
vlohy, talent. Mnoho žiakov nedokáže plniť vysoké očakávania, ktoré sú na nich kladené, obávajú sa
kritiky učiteľov, trestov od rodičov, pretože tu panuje presvedčenie, že zlyhanie dieťaťa je zlyhaním
rodiča, resp. učiteľa. Napokon je pre nich jediným východiskom samovražda. Vykonajú ju v
presvedčení, že len tak uniknú z toho, čo nedokážu splniť a navždy sa z toho oslobodia. Samovraždy
žiakov a študentov sú v Číne ako príčina úmrtia na prvom mieste, až na druhom mieste sú choroby a
na treťom mieste nehody. Vo veľkej časti čínskych škôl je až sto žiakov v jednej triede. Tí, ktorí v škole
zlyhajú, sú neustále šikanovaní a pravidelne kritizovaní pred triedou. Čínsky školský systém je pre
žiakov maximálnou mierou stresový82.

81

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/martina-matejova/2220/cinske-vzdelavanie-cinske-deti-nemaju-detstvo-tlak-jena-ne-obrovsky-uz-pred-nastupom-do-skoly, 5.5.2020
82
Zdroj: https://romanbednar.blog.pravda.sk/2016/10/28/skolsky-system-v-cine-je-samovrazedne-tvrdy-a-suicidstudentov-bezny/, dňa 15.1.2020
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Vzdelávací systém v Číne (s výnimkou Hongkongu a Macaa) je organizovaný nasledovne:
▪

Na národnej úrovni Ministerstvo školstva zavádza celkové vzdelávacie politiky a usmerňuje
reformy vzdelávania. Stanovuje učebné osnovy a obsah skúšok. Priamo dohliada na 75
prestížnych univerzít a riadi systém vysokoškolského vzdelávania stanovovaním celkových
smerníc. Dohliada aj na národné gaokao prijímacie skúšky na univerzity a na ideologické
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania;

▪

Odbory školstva jednotlivých provincií schvaľujú zriaďovanie vysokých škôl a monitorujú ich
výkonnosť. Väčšina vysokých škôl v Číne je pod dohľadom provinčných orgánov a samospráv
okrem univerzít, na ktoré priamo dohliada ministerstvo školstva alebo ďalšie ústredné vládne
orgány, ako je napríklad ministerstvo obrany;

▪

Na miestnej úrovni samosprávy a okresy riadia základné a stredné školy;

▪

Najbežnejším vyučovacím jazykom na základných a stredných školách je mandarínska čínština,
hlavný úradný jazyk Číny. V niektorých regiónoch, kde väčšinu študentov tvoria etnické menšiny,
výučba sa ponúka v mandarínskom jazyku a v dominantnom miestnom jazyku. Jazykové pravidlá
sa líšia v závislosti od regiónu. Zatiaľ čo Čína oficiálne uznáva 55 etnických menšín, jazyk Ujgur
bol nedávno zakázaný ako vyučovací jazyk v niektorých častiach provincie Sin-ťiang.
Komunistická strana Číny sa tiež snaží obmedziť používanie tibetčiny ako vyučovacieho jazyka
v Tibete;

▪

Vo vysokoškolskom vzdelávaní je vyučovacím jazykom prevažne mandarínska čínština, hoci v
snahe internacionalizovať čínsky vysokoškolský systém sa čoraz častejšie používajú anglické
programy a kurzy. Je to tak najmä na špičkových inštitúciách, ktoré sa snažia prilákať viac
zahraničných študentov, ktorých percentuálny podiel je kritériom v medzinárodnom rebríčku
univerzít;

▪

Školský rok na školách aj na univerzitách prebieha od septembra do júla. Univerzity zvyčajne
rozdeľujú akademický rok na dva semestre, každý s trvaním 20 týždňov, hoci niekoľko inštitúcií
používa kvartálny systém. V semestrálnych systémoch sú posledné dva týždne zvyčajne
vyhradené na skúšky.

Školský systém vzdelávania v Číne
Predškolské vzdelávanie
Deti môžu byť zapísané do materských škôl vo veku od dvoch alebo troch rokov, ale predškolské
vzdelávanie nie je povinné. Konečný vek predškolského vzdelávania je spravidla 6 rokov.
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Väčšina čínskych materských škôl sa zameriava na starostlivosť o deti na celý deň. Deti majú k dispozícii
tri jedlá denne a pohodlné podmienky pre pobyt. V čínskych predškolských zariadeniach je kvalita
vzdelávania na vysokej úrovni. Deti sa nielen hrajú a relaxujú, ale sa aj intelektuálne rozvíjajú, učia sa
tancovať, spievať, kresliť, vykonávať jednoduchú prácu.
Základné a nižšie stredné vzdelávanie
Tvrdá konkurencia medzi deťmi sa začína už pri prijímaní na základné školy. Nutnosť absolvovať
vstupné testy je potrebné aj na základnú školu. Ak chcú rodičia svoje dieťa dostať do tých najlepších
základných škôl, ich „životopis“ musí zaujať, preto najímajú pred týmito testami svojim deťom
špeciálnych učiteľov, zbierajú rôzne certifikáty, aby podložili schopnosti svojich detí a zdôraznili ich
výnimočnosť, napríklad pri hre na hudobné nástroje, ovládaní anglického jazyka alebo v rôznych
druhoch športov. Tieto certifikáty majú zvýšiť šancu škôlkarov na prijatie do kvalitnejších škôl a tým im
pripraviť lepšiu budúcnosť.
Školský zákon Čínskej ľudovej republiky stanovuje, že všetky deti musia ukončiť deväť rokov školskej
dochádzky, a to od šiestich rokov alebo najneskôr do siedmich rokov. Na verejných školách je
vzdelávanie bezplatné a učebné plány a štandardy stanovuje ministerstvo školstva v Pekingu a potom
ich implementujú vlády provincií a samospráv.
Povinné základné vzdelanie zvyčajne zahŕňa:
▪

6 rokov základného vzdelávania,

▪

3 roky nižšieho stredoškolského vzdelávania.

Existujú však určité rozdiely medzi jurisdikciami, pričom niektoré z nich realizujú skôr štruktúru 5 + 4,
ako štruktúru 6 + 3. Ukončenie základnej školy pripadá na vek 12 - 13 rokov. Podľa štúdie vedcov z
vedecko-vzdelávacieho inštitútu Hangzhou Education Science Publishing House, deti sa na základných
školách učia 10 hodín denne.
Po základnej škole deti prechádzajú na stupeň nižšieho stredoškolského vzdelávania.
Vyššie stredné vzdelávanie ponúka dva typy škôl:
▪

Všeobecné stredné školy:
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- Záujemca musí zložiť prijímaciu skúšku, ktorá sa koná počas posledného ročníka nižšej
strednej školy, každý rok v júni alebo júli. Ministerstvo školstva stanovuje všeobecné pokyny
pre písomnú skúšku, ale skúšku spravujú miestne školské inštitúcie a nie je štandardizovaná
na celoštátnej úrovni.
- Žiaci sa na stredných školách učia 12,5 hodín denne. Typický čínsky študent na strednej škole
vstáva o pol šiestej, aby sa mohol učiť, o pol ôsmej raňajkuje a potom ide do školy. Vyučovanie
trvá od 8:30 do 12:30, potom od 13:30 do 17:30 a následne od 19:30 do 22:30. Žiaci študujú
aj niekoľko hodín počas soboty a nedele.
▪

Stredné odborné školy:
- Väčšina študentov si vyberá stredné odborné školy. Majú väčšiu popularitu v čínskej
populácii, pre absolventov takýchto škôl je ľahšie vstúpiť na vysoké školy a univerzity a v
konečnom dôsledku dáva po získaní odborného vzdelania aj viac šancí na zamestnanie po
ukončení štúdia;
- Ministerstvo školstva a ministerstvo ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia sú vládne
orgány zodpovedné za financovanie a dohľad nad väčšinou odborných stredných škôl.
Ministerstvo školstva je zodpovedné za stanovenie štandardov a učebných osnov na
celoštátnej úrovni. Oddelenie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na
ministerstve školstva vydáva katalóg programov, ktorý určuje dĺžku programov a definuje
profily zručností a výsledky vzdelávania pre rôzne povolania v oblastiach, ako je počítačová
technológia, stavebníctvo, financie a obchod, baníctvo, textilná výroba alebo zdravotná
starostlivosť.
- Učebné osnovy sú aplikované na študijný plán, ale zahŕňajú aj predmety všeobecného
vzdelávania, ktoré tvoria tretinu učebných osnov. Zahŕňajú morálnu výchovu, čínštinu,
matematiku, cudzí jazyk, históriu, počítačové aplikácie, telesnú výchovu, umenie, kariérne
plánovanie, zákony a etiku povolania, filozofiu a právo, ekonómiu, politiku a spoločnosť.
- Pokiaľ ide o predmety odbornej špecializácie, podľa konkrétneho povolania existuje päť až
osem základných predmetov, ktoré tvoria dve tretiny programu. Obvykle sa vyžaduje
priemyselná stáž v trvaní najmenej šiestich mesiacov, stáž sa však môže absolvovať aj v
sekciách rozložených do semestrov. Celkovo trojročné odborné programy zahŕňajú 40
týždňov za akademický rok s 28 hodinami výučby každý týždeň. 18 vyučovacích hodín sa vo
väčšine prípadov rovná jednej kreditnej jednotke a na ukončenie štúdia je potrebných 170
kreditov.
- Prijatie na stredné odborné školy si vyžaduje ukončenie základnej školy a od roku 2005
absolvovanie rovnakých prijímacích skúšok ako pre všeobecné stredné školy. Väčšina
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stredných odborných programov je dlhá tri roky, ale niektoré inštitúcie ponúkajú dvojročné
alebo štvorročné programy v určitých študijných odboroch. Študenti, ktorí ukončia program,
dostanú maturitné vysvedčenie, ktoré potvrdzuje ukončenie odbornej školy, ale konečná
kvalifikácia sa považuje za rovnocennú všeobecnému maturitnému vysvedčeniu. Môže sa
udeliť aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Vysokoškolské vzdelávanie
Čína má heterogénny systém vysokoškolského vzdelávania s najmenej 2 956 vysokými školami. Patria
sem verejné univerzity udeľujúce tituly a výskumné ústavy, juniorské vysoké školy, odborné školy a
univerzity, lekárske fakulty, vojenské inštitúcie, súkromné univerzity a vzdelávacie inštitúcie pre
dospelých.
Podľe QS World University Rankings 2020 je najlepšou vysokou školou v Číně Univerzita Čching-chua,
ktorá má byť zároveň 16. najkvalitnejšou vysokou školou na svete a treťou v Ázii, ktorá je výskumnou
univerzitou sídliacou v Pekingu.
Štruktúra vysokoškolského vzdelávania
Čínsky systém vzdelávania rozlišuje medzi:
▪

odborne orientovanými krátkodobými nevysokoškolskými programami:
- programy, ktoré neposkytujú vysokoškolský stupeň

sú menej akademické, ale viacej

praktickejšie ako vysokoškolské programy. Tieto programy zamerané na zamestnanie
zvyčajne trvajú tri alebo niekedy dva roky. Bežne ich ponúkajú odborné vysoké školy alebo aj
niektoré univerzity. V takom prípade sú klasifikované ako „junior college level“. Učebné
osnovy sa zvyčajne špecializujú, s výnimkou niekoľkých všeobecných kurzov, ako je angličtina,
čínska história, komunistická ideológia alebo telesná výchova, v závislosti od programu. Často
sa vyžaduje pracovná stáž alebo záverečný projekt;
▪

formálnymi akademickými programami:
- Vysokoškolské programy - formálne akademické študijné programy (bakalárske, magisterské,
doktorské) sú v Číne relatívne nové. Boli zavedené vo väčšom rozsahu začiatkom
osemdesiatych rokov po kultúrnej revolúcii, keď bol súčasný systém titulov formalizovaný v
„nariadeniach o akademických hodnostiach Čínskej ľudovej republiky“. Tituly sa udeľujú v 13
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akademických disciplínach ustanovených ministerstvom školstva: poľnohospodárstvo,
umenie, ekonómia, vzdelávanie, strojárstvo, história, právo, literatúra, manažment,
medicína, vojenská veda, filozofia a veda.
Bakalársky stupeň
Bakalárske študijné programy v štandardných akademických disciplínach si obyčajne vyžadujú štyri
roky denného štúdia, zatiaľ čo vysokoškolské vzdelanie v odbore ako je architektúra, medicína a
niekoľko inžinierskych programov si vyžaduje päťročné štúdium.
Bakalárske študijné programy možno rozdeliť do štyroch hlavných oblastí:
▪

všeobecné povinné predmety, ako sú základy počítačov, angličtina, matematika, ideológia a
politika, základy práva a telesná výchova,

▪

všeobecné voliteľné predmety v humanitných a prírodných vedách,

▪

povinné predmety vo vybranom študijnom odbore,

▪

voliteľné predmety v oblasti záujmu študenta.

Magisterský stupeň
Študenti s bakalárskym vzdelaním (alebo s maturitným vysvedčením a príslušnou pracovnou praxou)
môžu požiadať o prijatie do magisterských programov, ktoré môžu byť dva, dva a pol alebo tri roky v
závislosti od programu. Magisterské študijné programy môžu byť akademické alebo profesionálne
orientované. Väčšina denných akademických programov je dlhá tri roky. Z uznávaných odborných
študijných programov na magisterskej úrovni sú väčšinou dva roky.
Doktorát
Doktorandské štúdium, najvyšší stupeň vysokoškolského štúdia ponúkaného v Číne si zvyčajne
vyžaduje na prijatie magisterský stupeň a jeho absolvovanie trvá tri roky. Je však tiež možné prihlásiť
sa na doktorandské štúdium s bakalárskym vzdelaním a absolvovať päťročný program. V takom prípade
musia študenti absolvovať viac kurzov. Táto cesta si vyžaduje účasť na prijímacích skúškach a je
vyhradená pre najlepších študentov. Študenti musia získať doktorát bežnou cestou, absolvovať
približne 30 kreditov za prácu na kurze, zložiť záverečnú skúšku a napísať a obhajovať dizertačnú prácu.
Doktorský titul sa udeľuje po úspešnom splnení všetkých požiadaviek.
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Lekárske vzdelávanie
Západná medicína a tradičná čínska medicína sú v Číne licencovanými povolaniami. V roku 2015
poskytovali lekári tradičnej čínskej medicíny takmer 16 percent lekárskych služieb v krajine, ktoré
využívali systémy liečby, ako sú akupunktúra, bylinné medicíny, moxibuscia alebo tuina. Existujú aj
formy integračnej medicíny, ktoré kombinujú prvky z oboch prístupov.
Bez ohľadu na študovaný druh medicíny sa väčšina profesionálnych vstupných kvalifikácií v medicíne a
stomatológii zvyčajne získava po ukončení päťročného bakalárskeho programu, hoci existuje aj
niekoľko sedem alebo osemročných programov, ktoré zahŕňajú vzdelávanie v lekárskych
špecializáciách alebo pokročilom výskume, čo vedie k súbežnému udeleniu magisterského alebo
doktorského titulu. Existuje aj niekoľko postgraduálnych programov v americkom štýle - napríklad
prestížna Peking Union Medical College nedávno zaviedla štvorročný program, ktorý bol zadaný na
základe bakalárskeho stupňa.

5.4.1.1 Príklady dobrej praxe – Čínska ľudová republika
▪

silná podpora vzdelávania, stalo sa národnou prioritou, zameriavajú sa na zlepšenie kvality
vzdelávania a na znižovanie nerovností;

▪

podpora chudobných rodín so žiakmi a študentmi tak, aby nedostatok peňazí nebránilo
dosiahnutia potrebného vzdelania;

▪

podpora práce, rešpektu a postu učiteľa v spoločnosti, čo vychádza aj z historických zvyklostí,
ale aj z potrieb zlepšovania kvality vzdelávania;

▪

nároky na žiakov a študentov vo vzdelávacom systéme, význam disciplíny, rozvoja svojich
vedomostných, duševných I fyzických kvalít a schopností;

▪

zameranie sa na minimálne dvojjazyčnosť študentov – napr. získavanie certifikátov v anglickom
jazyku;

▪

spolupráca zamestnávateľov s univerzitami a aktívna komunikácia s budúcimi absolventmi;

▪

centrálne riadenie vzdelávacieho systému s význačnými investíciami do vedy, výskumu,
inovačných a IT technológií prostredníctvom verejných a súkromných prostriedkov.

Izrael
Izrael je pomerne mladým štátom so špecifickým historicko-politickým kontextom. Pred aj po vzniku
štátu v roku 1948 sem prišli osoby z viac ako 80 krajín a sú medzi nimi Židia, Arabi a mnohé ďalšie
národy. Izrael má heterogénny vzdelávací systém, ktorý je ovplyvnený tenziami medzi náboženstvom,
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sekularizmom, etnicitou, či povinnou vojenskou službou. Tento pomerne mladý štát je rovnako známy
svojím špecifickým historicko-politickým kontextom, ktorý vplýva na celú spoločnosť, vrátane
vzdelávania. V rámci tohto systému sú od základnej po vyššiu sekundárnu úroveň študenti a študentky
rozdelení do štyroch hlavných vzdelávacích prúdov - tri sú určené pre hebrejsky hovoriacu komunitu
(sekulárnu, náboženskú a ultra-ortodoxnú) a jedna pre arabsky hovoriacu komunitu (arabská,
kresťanská, drúzska, a beduínska menšina). Napriek tomu, že segregácia je oficiálne zakázaná,
dochádza k nej z viacerých dôvodov a na rôznych úrovniach od počiatočnej úrovne vzdelávacieho
procesu až po vstup trh práce.
Vzdelanie je v izraelskej spoločnosti vo všeobecnosti veľmi cenené a je považované za jednu z
kľúčových hodnôt. Z pôvodne agrárne orientovanej krajiny sa stala celosvetovo známa „krajina startupov“, ktorá sa orientuje na pokročilý výskum a inovácie. Izrael je dnes vysoko industrializovaná krajina
s veľmi veľkou koncentráciou špičkových technológií. High-tech sektor kombinuje priemyselné
odvetvia v elektronickom, farmaceutickom a leteckom priemysle so službami v oblasti softvéru, či
výskumu a vývoja (R&D). Významná a inovatívna je v tomto ohľade najmä efektívna spolupráca medzi
akademickou a priemyselnou sférou.
V krajine je hneď niekoľko technologických a vedeckých inštitútov, či univerzitných pracovísk, z toho
tri univerzity sa pravidelne umiestňujú v rebríčku 500 najlepších škôl sveta. Významná je i finančná
podpora pre začínajúcich vedeckých pracovníkov či start-upov, ktorá ľudí motivuje k vytváraniu inovácií
a k dosahovaniu významných výsledkov, ktoré sú schopné konkurovať i vo svete.
Medzi dospelými v produktívnom veku (vo veku 35 - 54 rokov) bol v roku 2018 podiel Izraelčanov s
vysokoškolským vzdelaním štvrtý najvyšší na svete, zatiaľ čo počet školských rokov na osobu bol tretí
najvyšší. Izrael vynakladá na školstvo jeden z najvyšších podielov výdavkov vyjadrených
prostredníctvom percenta HDP spomedzi všetkých krajín OECD. Vo výdavkoch prerátaných na študenta
však naopak zaostáva za priemerom OECD. Aj keď v posledných rokoch dochádzalo k pravidelnému
nárastu aj v tejto oblasti, expertné správy OECD dlhodobo vyzývajú k zvýšeniu financovania
vzdelávania, a to predovšetkým na sekundárnej úrovni.
Výsledky izraelského školského systému sa vyznačujú veľkými rozdielmi. V roku 2019 sa Izrael umiestnil
v medzinárodnom porovnaní PISA až za priemerom krajín OECD. Okrem iného sa odhalili významné
rozdiely medzi študentmi škôl v rámci arabského a židovského prúdu. Izraelský vzdelávací systém
vykazuje značný rozptyl medzi najlepšie a najhoršie hodnotenými študentmi, ako aj medzi jednotlivými
školami, čo zásadne ovplyvňuje zručnosti, zväčšuje nerovnosti v izraelskej spoločnosti a posilňuje
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segregáciu na trhu práce. Jedným z problémov je napríklad rozdiel v štátnom financovaní škôl
spadajúcich pod jednotlivé prúdy. Ďalšie medzinárodné porovnania okrem iného ovplyvňuje aj
vojenská služba, ktorá je v krajine povinná. Až 70% mladých ľudí preto opúšťa vzdelávací proces vo
veku od 18 do 24 rokov, čo je vôbec najvyššia miera zo všetkých krajín OECD.83
Školská dochádzka je v krajine povinná a bezplatná od veku 6 do 18 rokov, teda po dosiahnutie nižšieho
stredného vzdelania. Okrem spomínaných štyroch prúdov je vzdelávanie rozdelené do dvoch dráh –
všeobecnej a odbornej. Tieto dráhy si študenti volia počas vzdelávacieho procesu podľa dosiahnutých
úspechov, či schopností. Terciárne vzdelávanie je v krajine spoplatnené. Existuje však viacero možností
na získanie štipendia, štátnej pôžičky, či inej formy finančnej pomoci v rámci rozmanitých podporných
programov. V Izraeli sa rozlišuje medzi univerzitami a vysokými školami (alebo takzvanými Colleges),
avšak toto rozdelenie sa opiera o ich odlišný účel a nie kvalitu, či akademickú úroveň.
Od roku 2008 realizuje Ministerstvo školstva reformu vzdelávacieho systému s názvom „Ofek Hadash“
(Nový horizont). Medzi hlavné ciele reformy, ktorá sa týka najmä základného a nižšieho stredného
stupňa vzdelávania, patrí napríklad zvýšenie mzdy a zlepšenie postavenia učiteľského stavu,
zlepšovanie výsledkov vzdelávacieho systému, zníženie počtu žiakov v triede, či zvýšenie kvalifikačných
požiadaviek na učiteľské zamestnanie. Na úrovni vyššieho stredného vzdelávania bola zahájená
reforma s názvom "Oz. Le'Tmura" (Odvaha k zmene). Jej cieľom bolo najmä zlepšenie kvality výučby,
profesionality učiteľov, vnímania učiteľskej profesie a postavenia učiteľov ako takého. Reforma
zároveň nanovo definovala faktory, ktoré formujú vnímanie učiteľskej profesie a motiváciu učiť a
zlepšila pracovné podmienky a platy učiteľov zavedením vzdelávacích strategických procesov do
vzdelávacieho systému. Okrem toho roku 2017 vypracovalo Ministerstvo školstva v spolupráci so
všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami nový strategický plán na posilnenie odborného
technologického vzdelávania v Izraeli na roky 2017-2022, ktorý má zvýšiť príťažlivosť odborného
vzdelávania a prípravy. Táto systémová reforma má podporiť zvýšenie počtu študentov a zlepšenie
kvality technologického vzdelávania a zabezpečenia jeho poskytovania v úzkej spolupráci s
priemyslom.
Izraelské hospodárstvo v dôsledku štrukturálnych a demografických zmien ohrozuje akútny nedostatok
potrebných kvalifikácií. Zamestnávatelia vyjadrujú znepokojenie nad neprimeranosťou odborných
zručností absolventov škôl a keďže vysokokvalifikovaní migranti z bývalého Sovietskeho zväzu dosiahnu
83

Zdroje: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ISR.pdf
http://www.oecd.org/israel/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Israel.pdf
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dôchodkový vek, dôjde k výraznému nárastu nedostatku kvalifikácií v niektorých odvetviach.
Zodpovedné inštitúcie preto hľadajú spôsoby ako participatívne zahrnúť zamestnávateľov do
reformného procesu vzdelávacieho systému. Okrem toho je cieľom umožniť ľuďom prijímanie
informovanejších rozhodnutí pri výbere dráhy vzdelávania, či umožniť regulačným orgánom, ako
napríklad Ministerstvu hospodárstva, zlepšiť kompatibilitu medzi ponukou práce a dopytom v rámci
hospodárstva. Jedným z príkladov takéhoto kroku je zriadenie webovej stránky, ktorej cieľom je
posilnenie väzby medzi trhom práce a oblasťou vzdelávania. Tento web obsahuje informácie o
súčasnom dopyte po rôznych povolaniach v rôznych zemepisných oblastiach, pričom udeľuje vysoké
hodnotenie tým povolaniam, pri ktorých je veľký dopyt po pracovníkoch, a nízke hodnotenie tým, ktoré
majú slabší dopyt. Rovnako sú tu uvedené aj priemerné mzdy pre jednotlivé profesie.
V Izraeli sa venuje čoraz väčšia pozornosť odbornému vzdelávaniu dospelých, ktoré je považované za
dôležitý nástroj na zlepšenie kompatibility medzi ponukou práce a potrebami ponuky hospodárstva.
Okrem toho má odborné vzdelávanie potenciál na začlenenie jednotlivcov do zamestnania a
podporovať mobilitu na trhu práce. Túto oblasť má na starosti Ministerstvo hospodárstva a Úrad pre
odbornú prípravu a rozvoj ľudských zdrojov. Úrad v posledných rokoch vypracoval niekoľko nových
programov, vrátane systému poukážok, ktorý funguje od roku 2007. Tento poukaz na školenie
umožňuje účastníkom prístup k inštitúcii odbornej prípravy podľa vlastného výberu a k čiastočnému
uhradeniu poplatku za vybraný kurz.
Od júla 2018 zároveň izraelské Ministerstvo školstva pracuje v spolupráci s ďalšími rezortmi, Európskou
úniou a prizvaným expertným tímom z Talianska na implementácii Národného kvalifikačného rámca,
ktorého vytvorenie je podporované v rámci twinningového programu EÚ. Rámec zahŕňa rôzne spôsoby
vzdelávania, vrátane formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, a cieľom je, aby boli
výsledky porovnateľné, rozpoznateľné, prenosné a prispeli tak k celoživotnému vzdelávaniu.
Medzi najväčšie pozitíva v oblasti vzdelávania v Izraeli teda patria nedávne reformy na úrovni
základných a stredných škôl, ktoré smerujú k zvýšeniu atraktivity a statusu učiteľského povolania,
systematická podpora spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti výskumu a
inovácií rovnako, ako vysoká finančná podpora inovácií a vedeckého a technologického bádania, snaha
o reformu odborného vzdelania a prípravy, či prevádzkovanie rozmanitých programov podporujúcich
vzdelávanie predovšetkým u žien a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Medzi najväčšie negatíva
naopak patrí veľký rozptyl medzi jednotlivými vzdelávacími prúdmi a rozpočtová i obsahová nerovnosť,
ktorá znevýhodňuje určité skupiny obyvateľstva, čo sa po ukončení vzdelávacieho cyklu prejavuje aj pri
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zvyšovaní segregácie na trhu práce. Značné nedostatky sú aj pri otázke politík podpory celoživotného
vzdelávania, ktorého dlhodobá a komplexnejšia stratégia prakticky úplne absentuje.

5.4.2.1 Príklady dobrej praxe – Izrael
▪

Tradíciu v Izraeli má takzvané tradičné celoživotné vzdelávanie, ktoré je založené na štúdiu
filozofie a praxe klasického stredovekého a moderného judaizmu, Biblie, rabínskej literatúry a
súčasných diel;

▪

ULPAN - kurzy jazykového vzdelávania pre imigrantov sa považujú za najvyššiu prioritu, pokiaľ
ide o vzdelávanie dospelých v Izraeli. Inštitúcie kladú dôraz na osvojenie si hebrejského jazyka,
ako aj osvojenie si ďalších zručností, ktoré podporujú integráciu do izraelskej spoločnosti a trhu
práce;

▪

TEHILA - vzdelávací program pre dospelých poskytuje riešenia pre ľudí, najmä pre ženy, ktoré
nemali možnosť študovať v detstve;

▪

Dellet Ptucha Le'taasuka („Otvorené dvere do zamestnania“) - Projekt pomáha mladým
prisťahovalcom z Etiópie, Kaukazu a Rumunska získavať základné a rovnocenné stredoškolské
vzdelanie. Umožňuje im oboznámiť sa s trhom práce a úspešne sa integrovať do pracovných
pozícií;

▪

"Tichonit" a "Ekvivalent Bac": Akademické prípravné programy „Tichonit“ ponúkajú vzdelávanie,
ktoré čiastočne alebo úplne zodpovedajú stredoškolskému vzdelávaniu, vrátane prípravy na
odborné kurzy a diplomy Bagrut;

▪

Projekt „Učiace sa mesto“ („Ir Lomedet“): je inovatívnym projektom iniciovaným Asociáciou pre
vzdelávanie dospelých s cieľom centralizovať všetky vzdelávacie aktivity pre dospelých do
jedného organizovaného a spoločného rámca, ktorý by zahŕňal partnerstvá a prepojenia, ktoré
môžu usmerňovať všetky profesijné a peňažné zdroje. Deje sa tak s cieľom poskytnúť
aktualizované riešenia neustále sa meniacim potrebám jednotlivcov a komunít. Umožní
celoživotné vzdelávanie vo všetkých oblastiach, ktoré môžu priniesť riešenia aktuálnych potrieb
a využiť skúsenosti obyvateľov mesta;

▪

Reformy na úrovni základných a stredných škôl, ktoré smerujú k zvýšeniu atraktivity a statusu
učiteľského povolania;

▪

Systematická podpora spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti výskumu
a inovácií;

▪

Vysoká finančná podpora inovácií a vedeckého výskumu;

▪

Programy podporujúce vzdelávanie predovšetkým u žien, migrantov a znevýhodnených skupín
obyvateľstva;
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▪

Od roku 2015 udeľuje prezident cenu Izraelskej nádeje vo vzdelávaní školám, ktorých činnosť
posilňuje partnerstvá medzi rôznymi sektormi izraelského vzdelávacieho systému: sekulárnymi,
náboženskými, Arabskými a ultra-ortodoxnými.

Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách
Tabuľka č. 62 Vybrané ukazovatele – VZDELÁVANIE - v analyzovaných krajinách

Vlajka

Krajina

počiatočný
vek p.š.d.

dĺžka trvania p. š. d.

počet VŠ v
TOP 500**

legislatívna
podpora CŽV

Podiel obyvateľstva
vo veku 25-64 rokov s
VŠ vzdelaním

Celkové
verejné
výdavky na
vzdelávanie*

29

Áno

29,10%

9,1 % (2016)

Nemecká spolková republika

6 rokov

9 rokov (10 rokov vo
vybraných spolkových
krajinách)

Holandské kráľovstvo

5 rokov

11 rokov

13

Áno

38,3 %

11,8% (2016)

6 rokov

9 rokov

24

Áno

10%

4,1%

Áno

51%

5 rokov

12 rokov

3

Čínska ľudová republika

Izrael

12,9 % (2016)

Pozn.: p.š.d. - povinná školská dochádzka
* Celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské) sú vyjadrené ako percento
všetkých vládnych výdavkov.
** Podľa QS World University Ranking https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2020
*** Program UNSECO "Collection of Lifelong Learning Policies and Strategies" https://uil.unesco.org/lifelonglearning/lifelong-learning-policies
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Podrobnejšie spracovanie kapitoly 5.3 a 5.4 je uvedené v Prílohe č. 80 tejto správy.

5.5 Potreby zamestnávateľov vo vybraných štátoch z európskeho priestoru
Česká republika
Česká republika je vďaka svojej centrálnej polohe v Európe mimoriadne atraktívnou lokalitou pre
zahraničných zamestnancov aj investorov. Najmä vďaka dobrej dopravnej a infraštruktúrnej situácií sa
podarilo krajine prilákať veľa priamych zahraničných investícií. Ďalšími výhodami práce v Českej
republike patrí kvalifikovaná pracovná sila a otvorené hospodárstvo.
V oblasti zamestnanosti, pracovných podmienok a pracovnoprávnych vzťahov v Českej republike
zohrávajú kľúčovú úlohu odborové zväzy, profesijné organizácie zamestnávateľov a verejné inštitúcie,
ktoré sú prepojené cez viacúrovňový systém riadenia zahŕňajúci európsku, národné aj regionálnu
úroveň.
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Reprezentatívnosť sociálnych partnerov na centrálnej úrovni sa rieši iba z hľadiska členstva v Rade pre
hospodársku a sociálnu dohodu (Rada hospodářské a sociální dohody České republiky, RHSD ČR), do
ktorej musia mať organizácie zamestnávateľov pridružené spoločnosti so 400 000 zamestnancami. Na
zapojenie odborových združení musia mať aspoň 150 000 členov. Členmi RHSD ČR sú:
▪

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR);

▪

Konfederace zaměstnávatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR);

▪

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS);

▪

Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR).

Situácia v pracovných podmienkach v Českej republike je úzko viazaná na ciele Európskej únie, ktorá
sa zaviazala k zlepšovaniu pracovných podmienok v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými
vládami s cieľom zabezpečiť ľuďom bezpečné pracovné prostredie. EÚ poskytuje podporu členským
štátom prostredníctvom:
▪

výmeny skúseností a rozvoja spoločných opatrení;

▪

stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci.

Kritériá na zabezpečenie kvality zamestnania a pracovného miesta sú:
▪

zdravie a dobré životné podmienky na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú
predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú efektivitu práce;

▪

vyváženie pracovného a mimopracovného života - občania EÚ by mali dostať možnosť nájsť
rovnováhu medzi prácou a životom;

▪

rozvoj zručností – kvalitné pracovné miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti na odbornú
prípravu, zlepšovanie a kariérny postup.

V Českej republike sa zamestnancom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov života a ukončila
povinnú školskú dochádzku. V posledných rokoch sa výrazne zvýšil počet pracovných pomerov na
určitú dobu, pričom nesmie presiahnuť 3 roky. Stále je najbežnejším druhom pracovného pomeru je
pomer na tzv. plný úväzok a čiastočný úväzok.
V rámci pracovného pomeru sa rozlišujú aj rôzne druhy zamestnávania:
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▪

Sezónne práce, brigády - Pracovný pomer uzavretý na krátke obdobie (rôzne príležitostné,
jednorazové, nepravidelné práce, práce malého rozsahu a pod.).

▪

Dobrovoľná práca - môže ju vykonávať osoba staršia ako 15 rokov, ak ide o výkon dobrovoľníckej
služby na území ČR a staršia ako 18 rokov, ak ide o výkon služby v zahraničí na základe zmluvy
uzavretej s vysielajúcou organizáciou.

▪

Agentúrne zamestnávanie - Agentúrny zamestnanec je v pracovnom vzťahu k agentúre, ktorá
ho dočasne prideľuje na výkon práce u svojho klient na menej ako 12 mesiacov (okrem výnimiek
- ak o to agentúru požiada zamestnanec alebo ak sa jedná o zástup za materskú alebo
rodičovskú dovolenku).

Mimo pracovný pomer sa rozlišujú dohody:
▪

Dohoda o vykonaní práce - uzatvára sa na ucelenú pracovnú úlohu ak predpokladaný rozsah
práce nepresiahne 300 hodín v kalendárnom roku.

▪

Dohoda o pracovnej činnosti možno dohodnúť i na prácu vymedzenú druhovo a môže prekročiť
limit 300 hodín v kalendárnom roku, ale nesmie zásadne prekročiť polovicu stanovenej
týždennej pracovnej doby.

Česká republika disponuje 29 sektorovými radami, ktoré monitorujú trh práce, identifikujú vývojové
trendy a analyzujú potreby sektora v rozvoji ľudských zdrojov. Odborníci zastúpení v radách podporujú
vzdelávanie a rozvoj vedomostí a navrhujú štruktúru kvalifikácií a hodnotiacich štandardov. Sektorové
rady presadzujú potreby sektora so štátnymi a vzdelávacími inštitúciami.

Maďarsko
Prepájanie pracovného trhu (potrieb zamestnávateľov) a vzdelávania je v Maďarsku jednoduchšie
najmä kvôli skutočnosti, že vzdelávanie a pracovný trh patria pod jedno ministerstvo, a to
Ministerstvo ľudských zdrojov. Takéto riešenie znamená, že odpadá problém rezortizmu a potreby
zamestnávateľov, služby zamestnanosti a vzdelávanie sú riadené z jedného centra. Ministerstvo pre
ľudské zdroje pripravuje komplexné štúdie rozvoja zamestnanosti.
Štandardy

jednotlivých

zamestnaní

tvorí

Ministerstvo

ľudských

zdrojov

v spolupráci

so

zamestnávateľmi a zamestnávateľskými organizáciami a odborníkmi z oblasti HR, ako sú napríklad PEO
(Profesional employment organization). Požiadavky na jednotlivé pracovné miesta sa zvyknú
aktualizovať raz za dva roky komplexne alebo v prípade potreby priebežne. Charakteristika činností
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kooperuje s národnou klasifikáciou „TEÁOR 08“, ktorá vychádza z medzinárodnej klasifikácie NACE
Rev.2.
Prognózy trhu práce v Maďarsku má na starosti „Centrálny štatistický úrad“ (Hungarian central
statistical office), ktorý je prepojený s Eurostatom a spravuje databázy aj vo vzťahu k trhu práce,
potrebe jednotlivých pracovných pozícií a dostatkovosti pracovných síl v jednotlivých odvetviach.
Maďarsko svoje sektory hospodárstva delí na 21 pobočiek (sektorov). To je najvyššia úroveň, ktorá
sa ďalej delí na 88 menších podsektorov. Každá hospodárska pobočka (sektor) má možnosť
ovplyvňovať sumár kompetencií pri zamestnaniach vo svojom sektore. V Maďarskú fungujú Odvetvové
rady hospodárstva, ktoré sú obdobou sektorový rád v Slovenskej republike. V odvetvových radách sú
aktívne aj zväzy a komory. Najvýznamnejšia je Maďarská obchodná a priemyselná komora. Silnú
pozíciu má aj Maďarský zväz vedecko-technických a priemyslových parkov (Magyar TudományosTechnológiai és Ipari Parkok Szövetsége) (www.mattip.hu), ktorý je dôležitým partnerom pri
identifikácii potrieb trhu práce.
Cieľom zamestnávateľov v Maďarsku je identifikovať zručnosti, ktoré by mala mať kvalifikovaná
pracovná sila. Do popredia sa stále viac dostávajú praktické znalosti a lexikálne znalosti idú do úzadia.
Odvetvové rady hospodárstva spolupracujú na tvorbe vzdelávacích balíkov pre jednotlivé odvetvia.
Odborné vzdelávanie a príprava sa v Maďarsku vychádza z tzv. nemeckého modelu a jeho ústredným
pilierom je duálne vzdelávanie a spätná väzba zo strany zamestnávateľov. Cieľom je posilniť pracovné
vzdelávanie a spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi (zamestnávateľmi) a vzdelávacím
systémom. V maďarskom systéme existujú registrovaní poskytovatelia odbornej prípravy. Firmy majú
v jednotlivých odvetviach uzatvorené s vládou strategické partnerstvá, na ktorých platforme
ovplyvňujú aj vzdelávací proces.

Švédske kráľovstvo
Švédsko dlhodobo patrí medzi najrozvinutejšie a najúspešnejšie svetové ekonomiky a ako krajina
poskytuje svojim obyvateľom vysoký životný štandard a sociálne istoty. Dôvodom popredných
umiestnení v svetových rebríčkoch ekonomických štúdií je najmä moderná a dynamická priemyselná
výroba, výkonné poľnohospodárstvo a rozvinutý, štrukturálne stabilizovaný sektor služieb. Krajina je
založená na liberálnych ekonomických podmienkach a dlhodobo ťaží z tradície slobodného podnikania
a technického pokroku.
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Prosperujúca ekonomika sa prejavila aj na trhu práce a v posledných rokoch narastal dopyt po
pracovnej sile. Podniky začali poukazovať na veľkú potrebu pracovníkov naprieč celým spektrom
ekonomiky, avšak až 7 z 10 podnikov signalizuje problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Využívanie
ľudského kapitálu predstavuje neprehliadnuteľnú premennú pri zvyšovaní a udržiavaní úrovni
ekonomiky. Miera nezamestnanosti v krajine bola v roku 2019 na úrovni 6,8%, z čoho vysoké percento
nezamestnaných tvoria obyvatelia narodení mimo územia Švédska. Medzi rodenými Švédmi má
Švédsko jednu z najnižších mier nezamestnanosti v EÚ (3,6%). Vláda sa snaží túto situáciu riešiť a príma
opatrenia, ktoré by mali pomôcť nezamestnaným etablovať sa na trhu práce.
Za monitorovanie potrieb trhu práce vo Švédsku zodpovedajú predovšetkým Štatistický Úrad - SCB a
Verejné služby zamestnanosti - AMS.
Systém monitorovania potrieb trhu práce je tvorený modelmi, ktoré zbierajú informácie o aktuálnej a
budúcej potrebe zručností. Monitorovanie je založené na štatistických informáciách a štruktúrovaných
dialógoch sociálnych partnerov.
Výstupné analýzy umožňujú porovnávanie súčasnej aj budúcej potreby pracovnej sily na národnej,
regionálnej a sektorovej úrovni. Národné ciele ale nie sú dobré prenášané na úroveň miest a obcí,
pretože niektoré miestne samosprávy nie sú schopné plne využívať poskytované informácie. Z toho
dôvodu si tieto samosprávy zakupujú od Štatistického úradu ad-hoc analýzy o ich regionálnom trhu
práce a využívajú ich na implementáciu do škôl a vzdelávacích inštitúcií.
Vo všeobecnosti je vo Švédsku vysoká účasť zamestnávateľov vo zväzoch, úniách a odborových
organizáciách, vďaka čomu sa lepšie formulujú požiadavky trhu práce.
V roku 2011 prebehla vo Švédsku reforma školstva zameraná na vyššiu spoluprácu priemyslu so
vzdelávaním. Pre každý OVP program je vytvorená programová rada - nationella programrad, ktorá
zabezpečuje dialóg medzi Švédskou národnou agentúrou pre vzdelávanie - Skolverket a sociálnymi
partnermi ohľadom kvality, obsahu a organizácie vzdelávania.

Vo Švédsku existuje niekoľko sektorových rád a podobných zoskupení:
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▪

12 programových rád - nationella programrad, ktoré slúžia ako dialóg medzi Švédskou národnou
agentúrou pre vzdelávanie - Skolverket a ďalšími sociálnymi partnermi za účelom zvyšovania
kvality, obsahu a organizácie odborného vzdelávania a prípravy. Šesť až desať zástupcov rady
pochádza z priemyslu, sociálnych partnerov a miestnych samospráv. Stretnutia týchto
programových rád sa uskutočňujú približne šesťkrát ročne.

▪

Užívateľské koncily - zložené zo zástupcov Verejných služieb zamestnanosti - AMS
a ministerstiev, ktoré tvoria zákony v nadväznosti na problematiku rozvoja zručností. Hlavnou
úlohou združení je vytvorenie siete kontaktov poskytujúcich pravidelné informácie o novinkách
a potrebách pre štatistické informácie. Prizvaní sociálni partneri majú v tomto združení len
poradenskú funkciu a navrhujú zlepšenia v štatistickej infraštruktúre. Zástupcovia sa stretávajú
2-4 krát ročne. Koncily pracujú pod gesciou Štatistického Úradu – SCB.

▪

Expertná skupina štatistiky trhu práce – EFAM, radu tvoria zástupcovia zamestnávateľských a
odborových organizácii a niekoľkých ministerských agentúr. Všetci členovia sú odborníci na trh
práce a ich hlavnou úlohou je diskutovať a analyzovať štatistické zabezpečenie a monitorovanie
švédskeho trhu práce. Združenie pracuje pod gesciou Štatistického Úradu – SCB.

▪

Národná delegácia pre validáciu - Valideringsdelegation, delegácia bola vytvorená vládou v
r. 2015 a pozostáva zo sociálnych partnerov a zástupcov národných agentúr. Jej úlohou je
zostaviť národnú stratégiu validácie zručností nadobudnutých formou neformálneho
vzdelávania.

Efektívne prepojenie trhu práce a vzdelávacieho systému začína byť s dynamickou zmenou zručností
čoraz dôležitejšie pre všetky ekonomiky, tú Slovenskú nevynímajúc.

Estónska republika
Estónska stratégia celoživotného vzdelávania 2020, ako významný dokument určujúci vývoj
vzdelávacieho systému v Estónsku na celoštátnej úrovni, hovorí o dôležitosti prepojenia vzdelávania
s trhom práce. Stratégia zdôrazňuje, aby vzdelávanie bolo prispôsobené potrebám zamestnávateľov.
Kľúčovým mechanizmom na dosiahnutie tohto cieľa je systém odborných kvalifikácií. V rámci jeho
budovania bol zohľadnený najmä princíp zapojenia všetkých zainteresovaných strán/aktérov na trhu
práce, zamestnávateľov nevynímajúc. Hlavným konceptom celého systému je kompetencia – systém
je založený na kompetenciách. Za vývoj systému odborných kvalifikácií je zodpovedná ERK (Estónska
rada pre kvalifikácie). Jeho implementáciu majú na starosti sektorové rady, ktorých členmi sú aj
najväčší zamestnávatelia z jednotlivých odvetví. Estónsko má 14 sektorových rád, ktoré koordinuje
Aliancia sektorových rád. Sektorové rady a ich pracovné skupiny sa okrem iného venujú tvorbe a
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aktualizácii NŠZ. NŠZ sú základom tvorby kurikula a vzdelávacích programov, hodnotenie odborných
spôsobilostí žiadateľov o udelenie kvalifikácie, identifikáciu vzdelávacích potrieb a kariérové
plánovanie, opis pracovných pozícií a nábor zamestnancov, ako aj porovnávanie kompetencií na
medzinárodnej úrovni. NŠZ predstavujú jeden z výstupov systému odborných kvalifikácií. Okrem nich
sú výstupmi systému aj osvedčenia o odbornej spôsobilosti a katalóg odborných kvalifikácií. Údaje
o NŠZ, ale aj ďalšie informácie súvisiace so systémom odborných kvalifikácií v Estónsku sa zhromažďujú
v rozsiahlej databáze s názvom „profesijný register“, ktorú spravuje ERK.
Nevyhnutným predpokladom na to, aby mohlo vzdelávanie uspokojovať požiadavky zamestnávateľov,
je venovať pozornosť monitorovaniu, analyzovaniu a prognózovaniu potrieb trhu práce. Na tieto účely
slúžia v Estónsku najmä systém OSKA, ktorý monitoruje, analyzuje a prognózuje potreby trhu práce
a zručností v horizonte 10 rokov; pracovný barometer, ktorý je nástrojom na prognózovanie
krátkodobého dopytu po pracovných silách; Prognóza dopytu a ponuky práce – každoročne
vypracovávaný dokument, ktorý popisuje zmeny v štruktúre zamestnanosti v nasledujúcich 8 rokoch;
Správa o trhu práce, ktorej súčasťou sú aj čiastkové krátkodobé prognózy vývoja na trhu práce;
Prieskum pracovnej sily, ktorý poskytuje prehľad o situácii na trhu práce a hospodárskej aktivite
obyvateľstva či rôzne ad hoc prognostické štúdie a analytické materiály. Inštitucionálne zabezpečujú
zisťovanie potrieb trhu práce ERK, EFPN (Estónsky fond poistenia v nezamestnanosti), Ministerstvo
hospodárstva a komunikácií, Estónska banka a EŠÚ (Estónsky štatistický úrad). Do monitorovania
a prognózovania sú zapojení aj sociálni partneri, predovšetkým Estónska obchodná a priemyselná
komora, Estónska konfederácia zamestnávateľov, Estónska konfederácia zamestnaneckých zväzov,
Konfederácia estónskych odborových zväzov a Estónska asociácia malých a stredných podnikov.
Najvýraznejším príkladom dobrej praxe v oblasti harmonizácie vzdelávacích príležitostí s požiadavkami
zamestnávateľov je zriadenie OSKA. OSKA predstavuje prvý štruktúrovaný a ucelený systém
monitorovania, analyzovania a prognózovania potrieb trhu práce a zručností v Estónsku. Vznikol v roku
2015. Vytvorenie tohto systému vychádza z odporúčaní uvedených v Estónskej stratégii celoživotného
vzdelávania 2020. Prognózy OSKA sú jedinečné, pretože využívajú kombináciu kvalitatívnych a
kvantitatívnych výskumných metód. Kvantitatívne dáta pochádzajú z rôznych národných štatistík,
registrov a prieskumov, ako aj z prognóz Ministerstva hospodárstva a komunikácií. Kvalitatívne dáta sú
získavané prostredníctvom osobných rozhovorov a skupinových diskusií s odborníkmi z jednotlivých
odvetví. Výnimočnosťou a pridanou hodnotou systému je tiež aktívne zapojenie zainteresovaných
strán do procesu predvídania zručností. OSKA prognózuje potrebu pracovnej sily a zručností vo
všetkých sektoroch estónskeho hospodárstva a porovnáva ich so vzdelávaním a odbornou prípravou,
ktoré ponúkajú inštitúcie OVP, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a kurzy ďalšieho vzdelávania. Za
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výstupy OSKA je zodpovedná ERK a financuje ich ESF. Štruktúru OSKA tvorí koordinačná rada OSKA,
ktorá dohliada na implementáciu systému OSKA; panel poradcov OSKA, ktorý sa podieľa na rozvoji
metodiky systému OSKA, na príprave rozhodnutí koordinačnej rady OSKA a je partnerom a poradcom
ERK a odvetvové expertné panely OSKA, ktorých hlavnou úlohou je tvorba prognóz požiadaviek trhu
práce a zručností. Súčasťou odvetvových expertných panelov sú aj zamestnávatelia.
Zapojenie zamestnávateľov do systému vzdelávania v Estónsku je rozsiahle. Najmä v oblasti OVP plnia
podniky nezastupiteľnú úlohu. Na vzdelávaní a rozvoji zručností sa podieľajú hlavne prostredníctvom
učňovského vzdelávania a odbornej praxe študentov OVP, odbornej praxe nezamestnaných, ďalšieho
profesijného vzdelávania, členstvom vo významných orgánoch/zoskupeniach (sektorových radách,
odvetvových expertných paneloch OSKA a pod.), či účasťou na rôznych projektoch/programoch, vďaka
ktorým majú možnosť ovplyvniť oblasť vzdelávania. Okrem vyššie uvedeného sa zástupcovia
zamestnávateľov zúčastňujú na akreditácii učebných osnov, regulujú počet a alokovanie štátom
vyčlenených študijných miest, sú súčasťou poradných orgánov inštitúcií OVP a participujú na
vykonávaní odborných skúšok a hodnotení vzdelávacích výstupov OVP.
Prepojenie vzdelávania s trhom práce prostredníctvom systému odborných kvalifikácií, zapojenie
zamestnávateľov do tohto systému a zisťovanie ich potrieb je v Estónsku legislatívne ukotvené
v zákone o povolaniach.

Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách
Tabuľka č. 63 Vybrané ukazovatele – POTREBY ZAMESTNÁVETEĽOV - v analyzovaných krajinách

Vlajka Krajina

Podiel
Existencia
Existencia
Podiel zamestnaní podkvalifikov
Prognózovanie
Miera evidovanej
Sektorových zamestnanec
ohrozených
potrieb trhu
naých a
nezamestnanosti
rád (alebo ich
kých
automatizáciou % prekvalifikov
práce (Á/N)
obdoby) Á/N štandardov
aných

Česká republika

2,1%

15,5%

17%

Á

Á

Á

Maďarsko

3,4%

Údaje nie sú dostupné

31%

Á

Á

Á

Švédske kráľovstvo

6,8%

8,0%

37%

A

A

A

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Podrobnejšie spracovanie kapitoly 5.5 je uvedené v Prílohe č. 81.
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5.6 Indikátory komparatívnych analýz
Singapur versus Austrália
Singapur a Austrália majú v oblasti školstva a úrovne vzdelávania skvelú reputáciu. Byť študentom v
týchto krajinách je dnes nielen populárne, ale aj v očiach ostatného sveta vznešené. Ich vzdelávacie
systémy patria k najkvalitnejším na svete a sú vysoko uznávané aj pre svoju transparentnosť a úroveň
poskytovaného vzdelania. Je však niečo, čo sa obe vzdelávacie kultúry môžu od seba navzájom naučiť?
Odpoveď znie áno!
Singapur by určite mohol mať „zdravšie“ vzdelávacie prostredie, ktoré by menej potlačovalo hlasy
študentov, umožňovalo väčšiu diskusiu v triedach a povzbudzovalo rôzne názory, aby sa žiaci mali
možnosť prejaviť už v mladom veku. Mala by existovať väčšia rovnováha v oblasti umeleckého
vzdelávania a mal by sa vyvíjať menší tlak na študentov v mladom veku.
V Austrálii by väčší dôraz pri podnecovaní študentov na kultiváciu silnej pracovnej etiky od útleho veku
pomohol vzbudiť silnejší pocit zodpovednosti. To by zahŕňalo zdôraznenie disciplíny, tvrdej práce a
efektívnosti ich štúdia. Ideálny by bol aj väčší dôraz na prípravu študentov na vysokoškolské štúdium.
To všetko znamená, že východné vzdelávanie musí podporovať kreativitu a nápady, čo Západ robí veľmi
dobre, zatiaľ čo západné vzdelávanie by sa malo zaviazať poskytovať študentom jasnejšie zameranie a
silnejšiu pracovnú etiku - znaky, ktoré sú symbolom Východu.
Za spoločný znak oboch vzdelávacích kultúr môžeme bezpochyby považovať školskú rovnošatu, ktorá
je na štátnych školách povinná a rovnošatu používa aj väčšina súkromných škôl.
Predsa len existujú viditeľné rozdiely v týchto úspešných vzdelávacích systémoch. V roku 2015 Singapur
dosiahol najvyššie hodnotenie PISA v OECD - prieskum, ktorý hodnotí kvalitu a efektívnosť
medzinárodných školských systémov. V porovnaní s ním je Austrália umiestnená výrazne nižšie: 25.
miesto v matematike, 16. miesto v čítaní a 14. miesto vo vede, výrazne za krajinami ako Estónsko,
Poľsko a Nový Zéland. Austrália však venuje väčšiu pozornosť vzdelávaniu detí v reálnych „skutočných“
podmienkach. Príkladom je štúdium na pláži, kde v jednej zo svojich hodín sa študenti nielen učia
surfovať, ale diskutujú aj o prosperujúcom priemysle surfovania, meteorológii a morskej biológii
daného pobrežia. Je tu teda rozdiel v hodnotení, ale aj v samotnom štýle vyučovania. Vzdelávací
systém v tejto krajine je flexibilný a uprednostňuje samostatné štúdium a zameranie na praktickú
aplikáciu získaných vedomostí.
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Školský systém v Singapure je na rozdiel od systému v Austrálii, vysoko centralizovaný. Vláda tu
zaviedla kultúru zmien, adaptácie a inovácií, pokiaľ ide o spôsob vedenia škôl. Vzdelanie je v Singapure,
najvyššou možnou prestížou a veľmi vysoko sa cení. Naproti tomu v Austrálii, nie je vzdelávanie tak
prestížnou hodnotou. Tento rešpekt k vzdelávaniu sa prejavuje dokonca aj v tom, ako Singapur
zaobchádza so svojimi učiteľmi. V Singapure má len 30% absolventov stredných škôl možnosť uchádzať
sa o miesto v Národnom inštitúte vzdelávania, čo je jediná inštitúcia, ktorá môže školiť budúcich
učiteľov. Majú jasný spôsob, ako sa stať učiteľom a sú tiež jasne podporovaní, keď sa nimi stanú. Aj
preto ide o veľmi žiadúcu profesiu v porovnaní s inými. V Austrálii sa však dopyt po učiteľoch za
posledných 40 rokov neustále znižoval. Keďže najvyššie platové ohodnotenie učiteľov sa stalo menej
konkurenčným v porovnaní s inými profesiami. Za posledné desaťročie preto poklesli vysoko úspešné
zápisy do vyučovacích kurzov o tretinu - viac ako pri akomkoľvek inom vysokoškolskom študijnom
odbore.
Nevýhodou austrálskeho školstva je prílišná kompetenčná rozdrobenosť systému. Niektoré časti má
na starosti federálna vláda (napríklad vysokoškolské vzdelávania), iné zasa vlády jednotlivých štátov
Austrálskeho zväzu alebo nimi zriadené samostatné úrady. Podstatnou výhodou však je, že
Ministerstvo školstva, zamestnanosti a pracovných vzťahov Austrálie má na starosti agendu
vzdelávania a zamestnanosti a tak dokáže lepšie prepájať trendy a potreby trhu práce so vzdelávaním.
Zároveň dokáže oveľa lepšie plánovať aj celoživotné vzdelávanie alebo rekvalifikačné kurzy. Veľký
dôraz sa kladie na spoľahlivé poklady, na základe ktorých sa robia opatrenia.
Negatívom austrálskeho školstva je pomerne vysoká miera odchodov zo stredných škôl. Študenti majú
tendenciu odísť zo strednej školy po skončení povinnej školskej dochádzky, teda pred jej ukončením.
Po ukončení strednej školy získa študent stredoškolský diplom (Senior Secondary Certificate).
Podstatným rozdielom je skutočnosť, že každému singapurskému občanovi vo veku od 25 rokov je
singapurskou vládou udelená suma približne 400 dolárov na investíciu do osobného učenia sa tzv.
SkillsFuture Credit. Táto suma sa môže použiť na kurzy ďalšieho vzdelávania v miestnych terciárnych
inštitúciách, ako aj na krátke kurzy poskytované poskytovateľmi odbornej prípravy.
SkillsFuture zaviedol viacúrovňový systém odbornej prípravy s desiatkami iniciatív a programov
zameraných na rôzne potreby odbornej prípravy rôznych sociálnych skupín, ako sú študenti a
zamestnanci v rôznych fázach kariéry. Spoločnosť SkillsFuture navyše investuje do foriem spolupráce v
priemysle s cieľom pozdvihnúť širokú základňu súkromných spoločností a posilniť spoluprácu medzi
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inštitúciami odbornej prípravy, odborovými zväzmi, obchodnými združeniami a zamestnávateľmi s
cieľom rozvíjať zručnosti singapurskej pracovnej sily.
V Austrálii na rozdiel od Singapuru, fungujú “Priemyselné rady pre zručnosti“ (Industry skills councils –
ISC), ktoré poskytujú informácie o vývoji v sektore a požiadavky na odbornú prípravu. Austrálsky
systém vzdelávania je vo svete uznávaný aj z toho dôvodu, že zástupcovia zamestnávateľov určujú
výstup, ktorý je potrebný zo vzdelávania. Tento systém je zároveň vysoko flexibilný. Dôraz na
kompetencie pri odbornej príprave umožňuje zamestnávateľom a jednotlivcom zamerať sa na
zručnosti, ktoré spĺňajú špecifické potreby a zároveň poskytujú prenosné všeobecne uznávané
kvalifikácie. Vzdelávacie programy odborného vzdelávania sú dostupné pre všetky vekové kategórie,
čiže slúžia nielen ako profesionalizácia po ukončení strednej školy, ale slúžia aj na rekvalifikácie a
rozvíjajú zručnosti už pracujúcich zamestnancov.
Hoci oba vzdelávacie systémy majú svoje silné a slabé stránky, spoločným cieľom vzdelávania oboch
systémov je príprava študentov na prácu. Zahraniční študenti majú v tomto smere šťastie, pretože
počas svojho vzdelávania majú možnosť získať to najlepšie z oboch vzdelávacích kultúr. Stupeň nie je
to, čo im dáva prácu; sú to skúsenosti a to, čo sa naučia. A keď to medzinárodní študenti pochopia a
využijú, pozitívne sa to prejaví v ich neskoršom živote.
Vybrané zaujímavosti z oboch vzdelávacích systémov:
Singapur:
▪

Cieľom vzdelávania v Singapure nie je ovládať predmet, ale vedieť riešiť životné situácie;

▪

Na školách je v ponuke aj modul varenia so šéfkuchárom Gordonom Ramsayom;

▪

Seniorní učitelia zarobia po povýšení sedemtisíc dolárov mesačne;

Austrália:
▪

Je možné si vybrať štúdium vo veľkomeste, na vidieku alebo pri pláži;

▪

Akademický rok v Austrálii začína v januári a je rozdelený na štyri tzv. Termy;

▪

Študenti si môžu zvoliť ľubovoľnú dĺžku štúdia.
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5.7 Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní
ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations - v zmysle NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb
zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov
práce, ESCO je a bude hlavným komunikačným prostriedkom na trhu práce v EÚ. V článku 19 nariadenia
je explicitne uvedené, že členské štáty majú povinnosť implementovať túto klasifikáciu priamo, resp.
nepriamo prostredníctvom prevodníkov.
Dňa 18. júla 2018 EK prijala záväzné Vykonávacie rozhodnutie (2018/1020), v ktorom prijala ESCO – čo
znamená, že najneskôr do 18. júla 2021 musí Slovenská republika zabezpečiť vytvorenie prevodníkov,
aby sa voľné pracovné miesta, profily a životopisy uchádzačov o zamestnanie mohli zasielať do EURES
v štruktúre ESCO.
Doterajšie a súčasné aktivity Realizačného tímu SRI v rámci členstva spoločnosti Trexima Bratislava
v pracovných skupinách:
▪

Mnoho rokov sa priamo zúčastňuje procesu jej tvorby a implementácie v národných a
medzinárodných expertných zoskupeniach, vrátane participácie na oficiálnych konzultáciách
vedených Európskou komisiou k jej štruktúre a obsahu, pripomienkovaní funkcionalít portálu
ESCO, ako aj spolupráce pri prekladoch názvov a alternatívnych názvov zamestnaní z anglického
do slovenského jazyka.

▪

Je členom ESCO Maintenance Committee – poradná technická koordinačná skupina Európskej
komisie pre ďalší rozvoj ESCO.

▪

Je členom ESCO Member States Working Group – skupina zástupcov autorít členských krajín na
odkonzultovanie ďalšieho rozvoja a implementácie ESCO a prepojenia na európsku legislatívu.

▪

Rozvíja praktické skúsenosti s používaním ESCO, ktoré prepojil na typové pozície v rámci
Internetového sprievodcu na trhu práce www.istp.sk s priamym odklikom na stránku ESCO.

▪

Aktívna účasť sa mnohých medzinárodných konferenciách, workshopoch a školeniach
zameraných na zdieľanie prvkov dobrej praxe a korektnú implementáciu tejto významnej
klasifikácie.

▪

Využíva ESCO ako inšpiráciu na dopĺňanie novovznikajúcich zamestnaní na trhu práce do
národnej Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 v rámci jej revízie. Zabezpečuje
implementáciu klasifikácie ESCO do NSP.
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 6 A JEJ PRÍLOHÁM
Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

16.6.2020

PhDr. Hana
Blažíčková (MK SR)

16.6.2020

16.6.2020

16.6.2020
Ing. Iveta
Šimonovičová
(MDaV SR)

18.6.2020

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

Str. 86
Časť Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu doplniť do
nasledujúcej vety: Aktuálna situácia na Slovensku
umožnila od 3.6.2020 otvoriť múzeá, galérie. Pre
divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké
predstavenia prevádzku s povinnosťou šachovnicového
sedenia.

Akceptované

Str. 431
bod 21. Otázka: prečo je mozaikár identifikovaný ako
prierezový NŠZ keďže ide jednoznačne o umelecký
odbor?

Akceptované
Išlo o nesprávnu formuláciu. Text uvádzaný na
stranách 426 – 432 bol preformulovaný a odstránená
terminológia „prierezové NŠZ“, nakoľko nejde
o prierezové NŠZ, ale o NŠZ súvisiace s výkonom
remeselnej živnosti.

Str. 448
V tabuľke p.č. 24 názov odboru je 8539 K ladenie a
údržba klavírov a klávesových nástrojov vyhláška je
v platnosti od 13.9.2018 - nie ako je uvedené: výrobca,
opravár, ladič hudobných nástrojov.

Akceptované

Str.597
Tabuľka č. 61 by mohla byť uvedená v slovenskom
jazyku

Akceptované
Tabuľka bola preložená do slovenského jazyka.

Príloha č. 32 SSR ĽZ doprava, logistika, poštové služby
Akceptované
V nadväznosti na vypracované Stratégie rozvoja ľudských
zdrojov v odvetviach dopravy a výstavby žiadam
640

Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

v materiáli uviesť, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR
preberá zodpovednosť za realizáciu tých aktivít, ktoré sú
v súlade s jeho pôsobnosťou podľa zákona č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších
predpisov a pri ostatných aktivitách plní funkciu
spolupracujúceho, dozorujúceho alebo kontrolného
orgánu štátnej správy s dohľadom nad ich realizáciou.

18.6.2020

Str. 76
Akceptované
V podkapitole 1.2.2 „Analýza reflexie sektorov
hospodárstva SR v Programovom vyhlásení vlády SR
(PVV) z hľadiska rozvoja ľudských zdrojov a súvisiacich
inovačných procesov“ v časti „Prierezové sektory
národného hospodárstva“ navrhujem, aby sa na str. 76
v súvislosti so strategickou víziou definovanou
Sektorovou radou pre informačné technológie
a telekomunikácie nahradil pôvodný text: „Podporí
budovanie sieti a vysokorýchlostných služieb
elektronických komunikácií.“ textom doplneným o
podrobnejšie informácie z PVV z oblasti elektronických
komunikácií v znení: „Podporí budovania sietí novej
generácie a poskytovanie vysokorýchlostných služieb
elektronických komunikácií, ktoré sú podmienené
efektívnym využívaním frekvenčného spektra. Pri
implementácii 5G technológie bude prikladať osobitný
dôraz na bezpečnostné aspekty prevádzky sietí novej
generácie.“ Pripomienka úzko súvisí s Prílohou č. 33,
ktorá zdôrazňuje významnú úlohu komunikačnej
infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti, ako aj dôležitosť
kybernetickej bezpečnosti z hľadiska ochrany ekonomiky
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

štátu. Súčasne bude text vyvážený s ostatnými
informáciami z PVV, ktoré sú popísané v tejto časti.
Odporúčam v celom materiáli (vrátane všetkých príloh)
dôsledne používať zavedené skratky a znaky

Čiastočne akceptované
V textoch pripravených Realizačným tímom SRI je
možné požiadavku akceptovať, avšak v prílohách, ako
sú napr. nominačné listy a pod. nemá Realizačný tím
SRI možnosť zabezpečiť dôsledné využívanie
zavedených skratiek.

Príloha č. 33 SSR ĽZ informačné technológie
a telekomunikácie
V nadväznosti na Prílohu č. 33 (Stratégia rozvoja
ľudských zdrojov v sektore Informačné technológie
a telekomunikácie v horizonte 2030) navrhujem, aby
v budúcej správe v oblasti sektorového strategického
zámeru a akčného plánu Stratégie na zabezpečenie
ľudských zdrojov pre úspešné a konkurencieschopné
Slovensko 2030 bola zapracovaná aj oblasť manažmentu
frekvenčného spektra, ktorá veľmi úzko súvisí so
sieťovými technológiami novej generácie (napr. 5G),
internetom vecí ako aj vesmírnymi technológiami
a aplikáciami.

Akceptované
Pripomienka prekonzultovaná s garantom a
predsedom Sektorovej rady a pri aktualizácii Sektorovej
stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore
informačné technológie a telekomunikácie bude oblasť
manažmentu frekvenčného spektra zapracovaná.

18.6.2020

18.6.2020
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

18.6.2020

Ing. Miloslava
Kováčová, MPH
(MZ SR)

18.6.2020

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

Str. 556
Akceptované
časť Hygienik lekár na Lekár hygienik/lekár vo
verejnom zdravotníctve:
Odôvodnenie: Profesijný titul „lekár hygienik“ používa
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore (verejné
zdravotníctvo)
Nahradiť textom:
Odôvodnenie: Profesijný titul „lekár hygienik“ používa aj
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné
zdravotníctvo
Str. 557
Akceptované
časť Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej
zdravotnej služby:
Charakteristika: Zdravotnícky pracovník zodpovedajúci
za logistiku personálnych a materiálnych zdrojov
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a za jej správne
vykazovanie na zdravotné poisťovne a evidenciu.
Nahradiť textom:
Charakteristika: Pracovník zodpovedajúci za logistiku
personálnych a materiálnych zdrojov poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti a za jej správne vykazovanie na
zdravotné poisťovne a evidenciu.
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

18.6.2020

Akceptované
Str. 557
časť Vodič dopravnej zdravotnej služby:
Charakteristika: Zdravotnícky pracovník zodpovedajúci
za prevoz pacienta. Dopravná zdravotná služba odvezie
pacienta k lekárovi alebo z nemocnice do domáceho
liečenia, ak sa tam nezvládne dostať vlastnými silami. Nie
je vodičom sanitky.
Nahradiť textom:
Charakteristika: Pracovník zodpovedajúci za prevoz
pacienta. Dopravná zdravotná služba odvezie pacienta
k lekárovi alebo z nemocnice do domáceho liečenia, ak
sa tam nezvládne dostať vlastnými silami (indikovaná
preprava pacienta uskutočňovaná v súlade s indikačnými
kritériami zdravotných poisťovní).

18.6.2020

Str. 557
Akceptované
Vodič dopravnej zdravotnej služby:
Text bol vyppustený.
Pôvodný text:
"Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie v
učebnom
odbore
sanitár
a
úplné
stredné
odborné vzdelanie v učebnom odbore zdravotnícky
záchranár."
Text vypustiť alebo nahradiť textom:
Požadované vzdelanie: vodič, ktorý má najmenej 21
rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla príslušnej
kategórie s právom prednostnej jazdy a je preškoľovaný
v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12
mesiacov v rozsahu najmenej 8 hodín príslušnou
akreditovanou inštitúciou.
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

Keďže požiadavky vzdelania neuvádzame ani u operátora
dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby,
najlepšie by bolo uvedený text vypustiť.
Pre porovnanie - v prílohe č. 63 (str. 29 - 30) je citovaná
príslušná platná právna úprava, vrátane požadovaných
kvalifikačných predpokladov.

18.6.2020

Str. 66 – druhý odsek:
Akceptované
Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb má aj v rámci
PVV významné miesto a dôležitosť, ktorá mu právom
prináleží. Je zhrnutá v kapitolách o zlepšení starostlivosti
o zdravie obyvateľstva, ochrane pracovných miest a
zabezpečení sociálnych istôt. Vláda SR si je vedomá, že
súčasťou problémov je nesprávny manažment pacienta a
z toho plynúca nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti,
preto bude klásť dôraz na naplnenie bodov z PVV v troch
kategóriách: pacient, zdravotnícky pracovník a systém.
Najväčšou
výzvou
však
zostáva
nedostatok
zdravotníckeho personálu. Sektorová rada pre
zdravotníctvo a sociálne služby vyššie uvedené
spoločenské požiadavky zadefinovala v potrebe rozvoja
koncepcie a smerovania verejného zdravotníctva.
Vyjadrila to aj v sektorových zámeroch a premisách na
zadefinovanie
nových
zamestnaní
verejných
zdravotníkov so špecializáciami.
Doplniť a upraviť nasledovne:
Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb má aj v rámci
PVV významné miesto a dôležitosť, ktorá mu právom
prináleží. Je zhrnutá v kapitolách o zlepšení starostlivosti
o zdravie obyvateľstva, ochrane pracovných miest a
zabezpečení sociálnych istôt. Vláda SR si je vedomá, že
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súčasťou problémov je nesprávny manažment pacienta
a z toho plynúca nedostupnosť zdravotníckej
starostlivosti, preto bude klásť dôraz na naplnenie bodov
z PVV v troch kategóriách: pacient, zdravotnícky
pracovník a systém. Najväčšou výzvou však zostáva
nedostatok zdravotníckeho personálu. Sektorová rada
pre zdravotníctvo a sociálne služby vyššie uvedené
spoločenské požiadavky zadefinovala v potrebe
zabezpečenia kvalifikovaných personálnych kapacít
v zdravotníctve, ako aj v potrebe rozvoja koncepcie a
smerovania verejného zdravotníctva. Vyjadrila to aj v
sektorových zámeroch a premisách zameraných na
zvýšenie počtu zdravotníckych pracovníkov / špecialistov
v praxi, efektívnejšie využívanie existujúcich ľudských
zdrojov v zdravotníctve, ďalšie vzdelávanie lekárov
v špecializačných odboroch so zameraním na špecifické
oblasti verejného zdravotníctva, ako aj na zadefinovanie
nových zamestnaní verejných zdravotníkov so
špecializáciami.
Str. 79 1. a 2. odrážka
Projekt „Prvá pomoc“ realizované sú 4 opatrenia:
•
PhDr. Helena
Furindová
(Ústredie PSVR)

18.6.2020
•

Opatrenie č. 1:
Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia
mimoriadnej
situácie,
núdzového
alebo
výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ
uzatvorili alebo zakázali prevádzky.
Opatrenie č. 2:
Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej
situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na
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základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali
prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.
Opatrenie č. 3:
Podpora zamestnávateľov zasiahnutých MS.
Opatrenie č. 4:
Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase
vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem.

Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca je vo
výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške
1 100,00 eur.
Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy
alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§
142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom
náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich
priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné
obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy,
najviac vo výške 880,00 eur.
V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť
o poskytnutie príspevku na každé z opatrení.
Celková výška pomoci pre jedného žiadateľa je 800 000
€.
Dať samostatnú odrážku
• Štát poskytol bankové záruky vo výške .........
JUDr. Zuzana
Dzurendová (ÚV
SR)

18.6.2020

Príloha č. 37 SSR ĽZ verejná služby a správa
Akceptované
V 1. Premise 3. dopade v názve dopadu chýba v prílohe
podčiarknutá časť:
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Materiál: Rozvoj vzdelávacích programov v regionálnych
vzdelávacích centrách (RVC) ako hlavných nositeľov
vzdelávania v samospráve
Príloha: Rozvoj vzdelávacích programov v regionálnych
vzdelávacích centrách (RVC)

Termín zaslania Priebežnej správy č. 6 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 15.06.2020
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 6 a jej prílohám: 18.06.2020
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