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ÚVOD 

Priebežná správa č. 16 dokumentuje sedemnástu projektovú etapu Národného projektu Sektorovo 

riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). V tomto období 

Realizačný tím SRI a experti zo sektorových rád bilancovali a hodnotili činnosť počas implementácie 

národného projektu SRI. Do čela Aliancie sektových rád (ďalej len „Aliancia“) bol vymenovaný nový 

prezident. Stal sa ním Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej 

len „MPSVaR SR“). Očakáva sa, že novela zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti, ktorá je 

aktuálne v legislatívnom procese, výrazne posilní kompetencie Aliancie a sektorových rád. Mimoriadne 

dôležitou činnosťou, ktorú má Aliancia dostať do rozsahu kompetencií od januára 2023, bude 

posudzovanie kvality vzdelávacích programov pre školy a tiež kvality vzdelávacích programov ďalšieho 

vzdelávania dospelých, vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu 

práce. Rovnako sa počíta s tým, že Aliancia podľa novo nastaveného modelu bude aktívne prognózovať 

vývoj na trhu práce, kvantifikovať potreby ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch, monitorovať 

vznikajúce a zanikajúce pracovné pozície, taktiež vyhodnocovať uplatniteľnosť absolventov na trhu 

práce. 

Zo strany Realizačného tímu SRI boli zabezpečené všetky potrebné kroky, ktoré majú viesť k tomu, že 

si Aliancia splní svoje povinnosti vo vzťahu k hodnoteniu funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Išlo 

o prípravu metodiky hodnotenia, prípravu dotazníkového zberu, jeho metodológie, oslovenie 

respondentov a komplexné vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Realizačný tím 

SRI, na základe výsledkov hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, ale tiež na základe 

dlhoročnej skúsenosti s manažovaním Aliancie a sektorových rád, zostavil súbor návrhov a odporúčaní 

pre kontinuálne zabezpečenie ich ďalšej činnosti. Rozhodnutie o ich implementácii je jednoznačne 

v kompetencii kľúčových aktérov. Je nesporné, že ich postupná implementácia do značnej miery 

kvalitatívne zvýši efektívnosť a funkčnosť vybudovaného systému. 

V Aktivite č. 1 sa tradične sumarizujú dokumenty a podujatia zamerané na rozvoj ľudských zdrojov na 

medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Kľúčové sú informácie napr. o postojoch krajín 

k zvyšovaniu minimálnych miezd v súvislosti s infláciou, zmena situácie u osôb so zdravotným 

znevýhodnením na trhu práce, ale aj porovnanie nadčasovej práce v európskom kontexte. Z pohľadu 

ďalšej činnosti sektorových rád je dôležité, že rok 2023 vyhlásila EK za rok zručností a tejto 

problematike potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Dňa 12. októbra 2022 ratifikovala svojím 

podpisom prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová Zmluvu o pridružení medzi Slovenskou 
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republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Na aktivity, ktorými bude Slovenská republika 

viazaná v rámci pridruženého členstva v ESA, reagujú napr. aj opatrenia a aktivity definované v 

sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, pre sektorové rady: Vzdelávanie, 

výchova a šport, Informačné technológie a telekomunikácie a Elektrotechnika. 

Vyhodnotené sú aktivity súvisiace s organizačno-technickým vedením Aliancie, Riadiaceho výboru SRI 

(ďalej len „RV SRI“), sektorových rád. Uvádza sa tiež prehľad národných štandardov zamestnaní (ďalej 

len „NŠZ“) schvaľovaných Alianciou. V rámci Aktivity č. 1 sa komplexne bilancuje aj činnosť sektorových 

rád a referuje sa o celkových výsledkoch ich práce v oblasti tvorby a aktualizácie sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov, vytváraní sektorových partnerstiev a dohôd na spoluprácu, monitoringu 

inovácií a ich prenosu do popisu budúcich potrieb vedomostí a zručností, ale aj o tvorbe a revízii NŠZ 

a tiež záverečných rokovaniach. 

V rámci analýzy inovačného potenciálu sa považuje za kľúčové, že sociálni partneri prostredníctvom 

riešenia odborných úloh NP SRI participujú na podpore inovačných činností v zamestnávateľských 

subjektoch, a to s osobitným zreteľom na identifikáciu súčasného a budúceho dopytu po 

kvalifikovaných výskumno-vývojových zamestnancoch. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu 

SR za rok 2021 boli výdavky na výskum a vývoj v SR spolu približne 918 mil. EUR, z toho kapitálové 

výdavky predstavovali takmer 78 mil. EUR a bežné výdavky tvorili približne 840 mil. EUR. V prepočte 

na jedného obyvateľa SR boli výdavky na výskum a vývoj v SR v roku 2021 na úrovni približne 169 EUR. 

O to významnejšie sa ukazuje v budúcnosti zamerať činnosť sektorových rád práve na skúmanie vplyvu 

inovácii na pracovné miesta.  

Sektorové charakteristiky, ktoré sú aktuálne publikované v rámci Aktivity č. 2, odzrkadľujú 

permanentné zmeny prebiehajúce na trhu práce v súvislosti s transformáciou technologických 

postupov a dodávateľsko-odberateľských vzťahov v zamestnávateľských subjektoch. Sektorové 

charakteristiky sú zamerané na identifikáciu zmien, ktoré sa udiali na trhu práce v SR medzi rokmi 2017 

a 2021, a to najmä na: 

▪ štruktúru sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne Európskeho 

kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, 

▪ vekovú štruktúru sektorovo špecifických zamestnancov, ako aj 

▪ sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením v sledovanom období. 
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Osobitným prínosom výstupu je, že príslušné mzdové porovnania sú realizované prostredníctvom 

dvoch štatistických ukazovateľov, a to: priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej 

mzdy. 

Aktivita č. 3 sumarizuje kľúčové informácie o najdôležitejších činnostiach realizovaných počas celého 

projektového obdobia SRI. Informuje o zmenách v garancii NŠZ, o ich zlučovaní, rozdelení a bilancuje 

výsledky revízie a tvorby NŠZ. Sfinalizovalo sa vyhodnotenie rozsahu využívania odborných zručností a 

vplyvu inovácií na odborné zručnosti. Sú tu tiež uvedené informácie o metodickej a organizačno-

technickej pomoci expertom a výsledky propagácie výstupov projektu SRI. Rekapitulujú sa aj aktivity 

súvisiace so správou databáz, klasifikácií a číselníkov a vyhodnocuje sa ich využívanie v garantovaných 

NŠZ. Sumárne sa tiež bilancuje implementácia výsledkov výskumu do kompetenčného modelu so 

zámermi maximalizácie výkonnosti zamestnancov, ich efektívneho využívania a dlhšieho pracovného 

uplatnenia, minimalizácie úrazovosti a chorobnosti v sektorovej štruktúre SRI. 

Aktivita č. 4 popisuje odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti aktualizácie a 

správy štatistických klasifikácií, číselníkov, prevodníkov a budovania funkcionalít Informačného 

systému NSP/SRI (ďalej len IS NSP/SRI). Priebežná správa detailne popisuje aktualizáciu údajov vo 

verejnej časti IS NSP/SRI za sledované obdobie, implementáciu riešení častí IS NSP/SRI, analýzu, návrhy 

a úpravy riešení verejnej časti portálu a zmien a rozšírení privátnej časti systému. Hlavné témy v tomto 

období boli návrh riešenia a implementácia nástrojov pre riešenie a zobrazovanie sektorových 

partnerstiev, príprava IS NSP/SRI na migráciu do vládneho cloudu a jeho odovzdanie objednávateľovi.  

Aktivita č. 5 predkladá podrobnú charakteristiku a aktualizáciu zručností, požadovaných 

zamestnávateľmi na odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie pracovných síl, 

vyplývajúcich z technologického pokroku a inovačných procesov. Sleduje prognózy kľúčových 

kompetencií, potrebných v budúcich povolaniach a kvalifikáciách. Analyzuje vzdelávací systém 

vybraných zahraničných krajín (Francúzska republika, Česká republika, Holandsko, Poľsko, Rakúsko, 

Spolková republika Nemecko, USA, Nový Zéland) v kontexte pandémie COVID-19 a predkladá 

opatrenia. V závere analýz sú spracované „Príklady osvedčených postupov“, ktoré boli zosumarizované 

a spracované aj ako návrhy na systémové a legislatívne zmeny. 

Realizačný tím SRI v nasledujúcom období pripravuje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Národného 

projektu SRI, keďže k 31. 12. 2022 sa končí realizácia verejnej zákazky.  
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1. AKTIVITA Č. 1. ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI 

ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO 

RIADENÝCH INOVÁCIÍ, ČINNOSŤ SEKTOROVÝCH RÁD, 

ICH PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO 

STRATEGICKÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI NÁRODNEJ 

STRATÉGIE ZAMESTNANOSTI 

1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do 

systému celoživotného vzdelávania, vplyv inovačných prvkov  

1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer  

1.1.1.1 Európsky prehľad výsledkov inovácií na rok 2022 

Európska komisia (ďalej len „EK“) uverejnila dňa 22. 09. 2022 európsky prehľad výsledkov inovácií na 

rok 20221. Vyplýva z neho, že inovačná výkonnosť EÚ vzrástla od roku 2015 približne o 10 %. V 

porovnaní s rokom 2021 sa inovačná výkonnosť v roku 2022 zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich 

klesla. V porovnaní s priemerom EÚ majú globálni konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika 

a USA naďalej výkonnostnú výhodu oproti EÚ. EÚ však preklenula výkonnostné rozdiely v porovnaní s 

týmito krajinami a od roku 2021 prekonala Japonsko. 

Členské štáty EÚ na základe výsledkov patria do štyroch výkonnostných skupín: lídri v oblasti inovácií 

(výkonnosť presahuje 125 % priemeru EÚ), silní inovátori (od 100 % do 125 % priemeru EÚ), mierni 

inovátori (od 70 % do 100 % priemeru EÚ) a noví inovátori (pod 70 % priemeru EÚ). Švédsko naďalej 

dosahuje najlepšie výsledky v EÚ. Ďalšími lídrami v oblasti inovácií sú Belgicko, Dánsko, Holandsko a 

Fínsko. V porovnaní s minulým rokom sa v troch krajinách zmenilo zaradenie do výkonnostných 

skupín.. Holandsko sa stalo lídrom v oblasti inovácií, Cyprus silným inovátorom a Estónsko umierneným 

inovátorom. Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko sú tzv. silnými inovátormi, 

ktorí dosahujú výsledky nad priemerom EÚ. Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, 

 
1 European innovation scoreboard (europa.eu) 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/european-innovation-scoreboard-2022_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#european-innovation-scoreboard-2022
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Malta, Portugalsko a Slovinsko sú tzv. mierni inovátori. Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, 

Poľsko, Rumunsko a Slovensko (ďalej len „SR“) sú tzv. rozvíjajúcimi sa/novými inovátormi. 

Inovačná priepasť v EÚ však pretrváva. Výkonnostné skupiny sú zvyčajne koncentrované v rovnakej 

geografickej oblasti, pričom lídri v oblasti inovácií, ako aj väčšina silných inovátorov, sa nachádza v 

severnej a západnej Európe. Väčšina stredne veľkých a vznikajúcich inovátorov sa koncentruje v južnej 

a východnej Európe. V rámci nového európskeho inovačného programu prijatého v júli 2022 sa EK 

zameria na preklenutie inovačnej priepasti v celej EÚ a postavenie Európy ako vedúceho aktéra v 

globálnom inovačnom prostredí. 

Od roku 2001 poskytuje európsky prehľad výsledkov inovácií komparatívnu analýzu inovačnej 

výkonnosti v krajinách EÚ, iných európskych krajinách a regionálnych susedných krajinách. Posudzuje 

relatívne silné a slabé stránky vnútroštátnej inovačnej výkonnosti a pomáha krajinám identifikovať 

oblasti, ktoré musia riešiť. Správa sa týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín v Európe a na 

celom svete. V roku 2022 zahrnula do prehľadu nové tri krajiny, a to Albánsko, Čile a Mexiko. 

Európsky prehľad výsledkov inovácií preukazuje postoj EÚ a jej členských štátov k inováciám, ako aj k 

výskumu, ktorý je založený na excelentnosti a ktorý je konkurencieschopný, otvorený a zameraný na 

talenty. Podporuje tiež rozvoj politík na posilnenie inovácií v Európe a informovanie tvorcov politík v 

rýchlo sa vyvíjajúcom globálnom kontexte. Výskum a inovácie sú navyše základnou súčasťou 

koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom a podporujú aj udržateľnú a inkluzívnu 

obnovu Európy. 

SR sa radí k rozvíjajúcim sa inovátorom, výkonnosť má na úrovni 64,3 % priemeru EÚ. Výkonnosť je síce 

nad priemerom rozvíjajúcich sa inovátorov (50,0 %), avšak rastie (4,6 % bodov) pomalším tempom ako 

priemer EÚ (9,9 % bodov). Výkonnostný rozdiel krajiny oproti EÚ sa tak zvyšuje. Prehľad o SR uvádza 

nasledovné:2  

Relatívne silné stránky:  

▪ Vývoz tovarov strednej a vysokej technológie 

▪ Predaj inovatívnych výrobkov 

▪ Emisie jemných častíc do ovzdušia  

▪ Výdavky na inovácie iné ako výdavky na výskum a vývoj  

 
2 ec_rtd_eis-country-profile-sk.pdf (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2022/ec_rtd_eis-country-profile-sk.pdf


   
 

39 

▪ Technológie súvisiace so životným prostredím 

Relatívne slabé stránky: 

▪ Štátna podpora podnikového výskumu a vývoja 

▪ Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike medzi jednotlivými pracovnými miestami 

▪ Výdavky na výskum a vývoj v podnikoch v sektore 

▪ Celoživotné vzdelávanie 

▪ Patentové prihlášky v rámci patentovej spolupráce (Patent Cooperation Treaty) 

Výrazný nárast od roku 2015: 

▪ Spoločné publikácie verejného a súkromného sektora 

▪ Spoločné medzinárodné vedecké publikácie 

▪ Výdavky rizikového kapitálu 

Výrazný pokles od roku 2015:  

▪ Absolventi doktorandského štúdia 

▪ Technológie súvisiace so životným prostredím 

▪ Predaj inovatívnych produktov 

Výrazný nárast od roku 2021: 

▪ Predaj inovatívnych výrobkov 

▪ Inovátori obchodných procesov 

▪ Zamestnanosť v inovatívnych podnikoch 

Výrazný pokles od roku 2021 

▪ Technológie súvisiace so životným prostredím  

▪ Podniky poskytujúce školenia v oblasti IKT  

▪ Inovatívne MSP spolupracujúce s inými  
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Nasledujúci graf znázorňuje vývoj inovačnej výkonnosti v čase na pozadí výkonnosti krajiny v roku 

2015. Inovačná výkonnosť sa zvýšila v rokoch 2015 až 2017, v rokoch 2017 až 2022 sa znížila a v rokoch 

2017 až 2021 a v roku 2022 došlo k výraznejšiemu zvýšeniu.  

Graf č. 1 Index inovačnej výkonnosti Slovenska v rokoch 2015 - 2022 

 

Zdroj: EK: European Innovation Scoreboard 2022 

Výkonnosť SR sa najvýraznejšie zvýšila v oblastiach výskumných systémov, financií a podpory a tiež v 

oblasti Inovácie. Výkonnosť zostala stabilná v oblasti vplyvu predaja a klesla v oblastiach Ľudské zdroje, 

Informačné technológie a Environmentálna udržateľnosť.3 

Štrukturálne rozdiely SR v porovnaní s EÚ:  

SR má nižší príjem na obyvateľa a pomalší rast hospodárstva. Priemyselná výroba má v hospodárstve 

vyšší podiel, pričom veľké podniky, ale aj malé a stredné podniky tvoria menšiu časť obratu.  

Vznik podnikov, podnikateľská aktivita a čistý prílev priamych zahraničných investícií pozitívne 

prispievajú k inovačnej klíme. Absencia špičkového výskumu a vývoja, ako aj výdavkov na výskum a 

vývoj vplývajú na inovačnú klímu na Slovensku negatívne.  

SR má nižší podiel podnikových produktových inovátorov s trhovými novinkami a vyšší podiel 

neinovátorov s inovačným potenciálom.  

Ukazovatele riadenia a politického rámca sú pod úrovňou priemeru EÚ ako hnacej sily výskumu a 

inovácií. SR vykazuje podpriemerné výsledky v ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy, miery 

využívania obehového materiálu a environmentálnych inovácií. 

 
3 Viď ec_rtd_eis-country-profile-sk.pdf (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2022/ec_rtd_eis-country-profile-sk.pdf
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1.1.1.1.1 Životné podmienky a kvalita života – zdravotné znevýhodnenie a pandémia COVID-19.4 

V roku 2021 bola spustená nová európska stratégia pre oblasť zdravotného znevýhodnenia s cieľom 

zintenzívniť pokrok pri zabezpečovaní plnej účasti osôb so zdravotným znevýhodnením na živote v 

spoločnosti. Intenzívnejšie zameranie politík EÚ na osoby so zdravotným znevýhodnením je aktuálne, 

keďže pandémia COVID-19 ešte viac prehĺbila výzvy, ktorým čelili v mnohých sférach svojho života. 

Predkladaný politický prehľad skúma situáciu Európanov so zdravotným znevýhodnením počas 

pandémie. Na základe údajov z tretieho kola elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19, ktorý 

sa uskutočnil vo februári až v marci 2021, porovnáva situáciu respondentov so zdravotným 

znevýhodnením a bežnej populácie v štyroch oblastiach: prístup k zdravotnej starostlivosti; duševná 

pohoda; finančná situácia a optimizmus do budúcnosti.  

Analýzy ukazujú, že vo všetkých ukazovateľoch bola situácia osôb so zdravotným znevýhodnením 

postihnutím výrazne horšia. 

▪ Slabé mentálne zdravie ovplyvňuje veľké množstvo osôb a vyžaduje naliehavú pozornosť na 

znižovanie široko rozšíreného rizika depresie u znevýhodnenej skupiny občanov. 

▪ Je nevyhnutné zaviesť opatrenia na zmiernenie faktorov, ktoré vedú k zlému mentálnemu 

zdraviu, keďže pandémia COVID-19 a nasledujúce obmedzenia a sociálna izolácia viac 

ovplyvnila osoby so zdravotným znevýhodnením ako bežnú populáciu.  

▪ Zvýšenie účasti zdravotne znevýhodnených na trhu práce je rozhodujúce na riešenie tejto 

veľkej medzery v ich finančnej situácii.  

▪ Akčný plán európskeho piliera sociálnych práv pre sociálne hospodárstvo, ktorého cieľom je 

využiť potenciál sociálneho hospodárstva a vytvoriť kvalitné pracovné miesta pre spravodlivý, 

udržateľný a inkluzívny rast, je tiež príležitosťou na zlepšenie situácie osôb so zdravotným 

znevýhodnením. 

▪ Zlepšenie situácie osôb so zdravotným znevýhodnením si vyžaduje individuálny prístup. 

Napríklad implementácia opatrení zvyšujúcich ich pocit spolupatričnosti môže napomôcť 

zlepšiť pohodu mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Dôchodcovia by mali mať väčší 

prospech z opatrení, ktoré znižujú riziko depresie. 

 
4 Eurofound (2022), People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and 
COVID-19 e-survey, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg, dostupné na 
internete: https://bit.ly/3UwRx7u  

https://bit.ly/3UwRx7u
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Zlepšenie situácie ľudí so zdravotným znevýhodnením je na poprednom mieste politického programu 

EÚ, keďže sú jednou z najviac ohrozených skupín v EÚ. Osoby so zdravotným znevýhodnením sú menej 

zapojené na trhu práce. Pracujú menej hodín a sú viac sociálne vylúčené v porovnaní s iným 

obyvateľstvom. Ako zistilo niekoľko nedávnych štúdií nadácie Eurofound, pandémia COVID-19 zhoršila 

situáciu rôznych skupín občanov, ktorí boli znevýhodnení už pred krízou. Správa „Vplyv COVID-19 na 

mladých ľudí v EÚ“ poukazuje na zistenia, že pandémia mala priamejší vplyv na duševnú pohodu 

mladých ľudí nielen preto, že prišli o prácu a o vzdelávacie príležitosti, ale aj preto, že obmedzenia 

spoločenských stretnutí znížili ich sociálne kontakty a oneskorili ich plány do budúcnosti. Ukázalo sa, 

že osoby so zdravotným znevýhodnením sú neúmerne zasiahnuté krízami, vrátane núdzových situácií 

v oblasti zdravia. Krízové opatrenia nie sú vždy inkluzívne alebo dostupné (Hillgrove a kol., 2021). 

Pandémia COVID-19 znásobila výzvy, ktorým čelia osoby so zdravotným znevýhodnením vo viacerých 

sférach ich života – v oblasti ich zdravia, sociálnej situácie a situácie na trhu práce. Pretrvávajúca 

absencia spravodlivosti v spoločnosti je jeden z dôvodov, prečo osoby so zdravotným postihnutím boli 

vážnejšie zasiahnuté krízou. 

Prezentovaný elektronický prieskum nadácie Eurofound s názvom „Prieskum života a práce počas 

pandémie COVID-19“, skúma hospodársky a sociálny vplyv pandémie na Európanov. Konkrétne, 

porovnáva situáciu osôb so zdravotným znevýhodnením a bežnej populácie počas pandémie COVID-

19 v kontexte viacerých sociálnych ukazovateľov.  

Medzi východiskové politické dokumenty tejto štúdie patrí: Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného 

postihnutia na roky 2021 – 2030, ktorá bola schválená v marci 2021. Komisia prijala Stratégiu práv 

osôb so zdravotným znevýhodnením na roky 2021 - 2030 (dostupné na: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484) zahŕňajúcu hlavné odporúčania EÚ parlamentu: 

▪ Začlenenie práv všetkých osôb so zdravotným znevýhodnením do všetkých politík a oblastí. 

▪ Zotavovacie a zmierňovacie opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby boli osoby so zdravotným 

znevýhodnením neprimerane postihnuté zdravotnými krízami, akou je napr. COVID-19. 

▪ Podporiť rovnaký prístup osôb so zdravotným znevýhodnením k zdravotnej starostlivosti, 

zamestnaniu, verejnej doprave, bývaniu. 

▪ Implementácia a ďalší rozvoj pilotného projektu „Preukaz zdravotného postihnutia EÚ“, ktorý 

umožňuje vzájomné uznávanie zdravotného postihnutia v niektorých krajinách EÚ. 

▪ Aby zdravotne znevýhodnení, ich rodiny a organizácie boli súčasťou dialógu a procesu jeho 

implementácie.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484
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Kľúčové zistenia 

▪ Elektronický prieskum Život, práca a COVID-19, ktorý sa uskutočnil na jar 2021, ukazuje, že 

sociálna a finančná situácia osôb so zdravotným znevýhodnením v EÚ je výrazne horšia ako 

finančná situácia ľudí bez zdravotného postihnutia. Toto zistenie platí, bez výnimky, pre päť 

analyzovaných krajín v tejto štúdii a sociodemografické členenie podľa veku, pohlavia, 

vzdelania a ekonomickej situácie . 

▪ Počas pandémie COVID-19 mnohí respondenti so zdravotným znevýhodnením potrebovali 

zdravotnú starostlivosť a tá im nebola poskytnutá. Najvýznamnejším dôvodom bola 

nedostupnosť voľných termínov, to sa týkalo nielen respondentov so zdravotným 

znevýhodnením. Podstatne viac zdravotne znevýhodnených uviedlo ako dôležitý dôvod 

finančné náklady. Analýza tiež poukazuje na zistenia, že nedostatočná zdravotná starostlivosť 

celkovo znížila dôveru v systém zdravotnej starostlivosti. 

▪ Na jar 2021 mnohí respondenti so zdravotným znevýhodnením hlásili zlú duševnú pohodu. V 

priemere, podľa indexu duševnej pohody WHO-5 bolo 7 z 10 vystavených riziku depresie. 

▪ Osamelosť bola obzvlášť rozšírená medzi najmladšou vekovou kohortou (vo veku 18 – 34 

rokov) a medzi nezamestnanými respondentmi, z ktorých veľká časť tiež uviedla, že sa cíti 

vylúčená zo spoločnosti. 

▪ Respondenti so zdravotným znevýhodnením mali väčšiu finančnú neistotu ako respondenti 

bez zdravotného postihnutia. Aj keď boli v práci, bolo pravdepodobnejšie, že budú finančne 

neistí. Z elektronického prieskumu vyplynulo, že výrazne viac pracujúcich respondentov so 

zdravotným postihnutím uviedlo, že majú ťažkosti s dostatkom financií.  

▪ Znevýhodnená sociálna a finančná situácia výrazne ovplyvňuje to, ako osoby so zdravotným 

postihnutím vidia budúcnosť, pričom len troch z desiatich respondentov vyjadrili optimistický 

výhľad. Vo všetkých regiónoch krajín a vo všetkých sociodemografických skupinách je výrazne 

nižšia pravdepodobnosť, že budú tieto osoby optimistickejšie, pokiaľ ide o ich budúcnosť, ako 

tie bez zdravotného postihnutia. 

▪ Prieskum poukazuje na zložitú situáciu zdravotne znevýhodnených mladých ľudí. Pre päť z 

deviatich ukazovateľov analyzovaných v tomto dokumente (dôvera v systém zdravotnej 

starostlivosti, osamelosť, pocit vylúčenia zo spoločnosti, finančná nestabilita a optimizmus do 

budúcnosti), bola priepasť medzi znevýhodnenými a bežnou populáciou najväčšia pri 

najmladšej vekovej skupine. Zistenia prieskumu tiež zdôrazňujú mimoriadne zraniteľné 

postavenie nezamestnaných osôb so zdravotným postihnutím. 
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Prístup k zdravotnej starostlivosti – štúdia nazerá na to, aký mali prístup osoby so zdravotným 

znevýhodnením ku zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a preskúmava výsledky vo 

dvoch ukazovateľoch: neuspokojené potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a dôvera v systém 

zdravotnej starostlivosti. 

Neuspokojené potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti – z údajov EU-SILC 2021 vyplýva, že v roku 

2019 štyrikrát viac osôb so zdravotným znevýhodnením uviedlo neuspokojené potreby zdravotnej 

starostlivosti ako bežná populácia (4,9 % a 1,1 %; Eurostat, 2021). 

Ako dôvody uvádzali, že nemali k dispozícií voľný termín (74 %). 53 % uviedlo, že boli v poradovníku na 

termín, 36 % uviedlo ako prekážku financie, 30 % sa obávalo rizík ochorenia COVID-19, 29 % uviedlo 

iné nešpecifikované dôvody, 21 % uviedlo, že lekárska starostlivosť bola ďaleko. 14 % respondentov 

nemalo čas na vyšetrenie. 

Dôvera v systém zdravotnej starostlivosti – neuspokojená potreba v zdravotnej starostlivosti znižuje 

dôveru osôb v systém zdravotnej starostlivosti. V e-prieskume boli respondenti požiadaní, aby 

ohodnotili dôveru v systém zdravotnej starostlivosti vo svojej krajine, spolu s ďalšími siedmimi 

inštitúciami v rozsahu 1 až 10. Zdravotne znevýhodnení respondenti majú nižšiu dôveru v systém 

zdravotnej starostlivosti než bežná populácia.  

Mentálne zdravie – táto časť sa týka duševnej pohody osôb so zdravotným znevýhodnením počas 

pandémie z pohľadu troch ukazovateľov: riziko depresie, osamelosť a pocit vylúčenia zo spoločnosti.  

Riziko depresie – viac ako štyri z piatich nezamestnaných osôb a zdravotne znevýhodnená mládež boli 

vystavení riziku depresie počas pandémie. Prieskum poukazuje na zistenie, že v priemere 71 % 

respondentov so zdravotným znevýhodnením bolo vystavených riziku depresie, čo je alarmujúce 

vzhľadom na vysokú úroveň neuspokojenej potreby starostlivosti o duševné zdravie v tejto skupine. 

Ženy boli o niečo viac ohrozené depresiou ako muži (73 % a 68 %). Riziko bolo obzvlášť rozšírené v 

najmladšom veku (81 %). Medzi všetkými socio-demografickými ukazovateľmi osôb so zdravotným 

znevýhodnením sú zdravotne znevýhodnení nezamestnaní najväčšouia rizikovou skupinou s 84 % 

skóre. 

Osamelosť –týka sa podielu jednotlivcov, ktorí sú osamelí (respondenti v prieskume konštatovali na 

základe vlastných pocitov). Už pred pandémiou bolo pravdepodobnejšie, že sa osoby so zdravotným 

znevýhodnením budú cítiť osamelejšie. Prieskum poukázal na to, že viac ako polovica nezamestnaných 
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a mladých ľudí so zdravotným postihnutím boli osamelí. Viac ako dvaja z piatich (41 %) respondentov 

so zdravotným znevýhodnením hlásili pocit osamelosti počas pandémie COVID-19.  

Sociálne vylúčenie – v rámci prieskumu sa zisťovalo či sa respondenti cítia vylúčení nechaní zo 

spoločnosti. V roku 2016 sa 14 % Európanov so zdravotným znevýhodnením cítilo vylúčenými v 

porovnaní so 6 % osôb bez zdravotného znevýhodnenia. Viac ako tretina respondentov so zdravotným 

znevýhodnením sa cítila vylúčená zo spoločnosti. Toto bola ďalšia oblasť, kde sa zdravotne 

znevýhodneným počas pandémie COVID-19 darilo horšie. Na jar 2021 hlásilo pocit vylúčenia zo 

spoločnosti 35 % znevýhodnených v porovnaní s 21 % respondentov bez zdravotného postihnutia. 

Opäť tento pocit bol najrozšírenejší medzi nezamestnanými respondentmi so zdravotným postihnutím. 

Podľa elektronického prieskumu pocit vylúčenia zo spoločnosti bol takmer dvakrát bežnejší medzi 

mladšími osobami so zdravotným postihnutím ako u tých bez postihnutia (52 % a 27 %). 

Finančná nestabilita – pri meraní rozsahu finančnej nestability medzi Európanmi boli respondenti 

požiadaní, aby sa vyjadrili ako dlho by boli schopní udržať si svoju súčasnú životnú úroveň bez príjmu. 

Dve tretiny respondentov so zdravotným znevýhodnením boli finančne nestabilní. Dvaja z troch 

respondentov so zdravotným postihnutím (65 %) uviedli, že ak by ich domácnosť prišla o príjem, boli 

by schopní si udržať rovnakú životnú úroveň menej ako tri mesiace. V prípade bežnej populácie to bolo 

49 %. Veľké rozdiely boli zaznamenané aj medzi respondentmi s rôznou dosiahnutou úrovňou 

vzdelania. Respondenti so stredoškolským vzdelaním boli vo finančne neistej situácii. Toto opatrenie 

finančnej nestability bola najrozšírenejšie medzi nezamestnanými respondentmi, osobami so 

zdravotným postihnutím (83 %) a osobami bez zdravotného postihnutia (72 %). Prieskum tiež 

poukazuje na to, že oveľa viac mladších osôb so zdravotným znevýhodnením bolo viac ohrozených ako 

osoby bez zdravotného postihnutia. 

Nedoplatky na platbách domácnosti – viac respondentov so zdravotným postihnutím uviedlo, že sú 

v omeškaní za platby v domácnosti, v splácaní hypoték, nájomného, účtov za energie alebo nákupov 

na splátky. 

Optimizmus do budúcnosti – len traja z 10 respondentov so zdravotným postihnutím boli optimistickí, 

pokiaľ ide o ich budúcnosť. Na jar 2021 bola takmer jedna tretina respondentov (30 %) so zdravotným 

postihnutím optimistická, pokiaľ išlo o ich budúcnosť, zatiaľ čo v prípade bežnej populácie to bol prípad 

takmer polovice respondentov (47 %). 
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Politické odporúčania – prieskum o ochorení COVID-19 podporuje výzvu novej európskej stratégie pre 

oblasť zdravotného postihnutia na zintenzívnenie opatrení na zlepšenie života a podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím. V mnohých oblastiach života je ich situácia naďalej výrazne horšia v 

porovnaní s ostatnými Európanmi. Údaje poukazujú na dôležitosť cenovo dostupnej zdravotnej 

starostlivosti, veľké množstvo osôb so zdravotným postihnutím sa nemohlo dostať na lekárske 

ošetrenie počas pandémie. Údaje tiež poukazujú na naliehavú potrebu zlepšiť prístup k starostlivosti o 

duševné zdravie. Štvrtina respondentov so zdravotným postihnutím hlásila neuspokojené potreby 

v tejto oblasti. Zlé duševné zdravie ovplyvňuje veľký podiel osôb so zdravotným znevýhodnením a 

vyžaduje si naliehavú pozornosť na zníženie rozšíreného rizika depresie v tejto skupine občanov.  

1.1.1.1.2 Pracovné vzťahy a sociálny dialóg: Ako zabezpečiť primerané minimálne mzdy v čase inflácie5 

Keďže členské štáty EÚ sa pomaly spamätávajú z pandémie, minimálna mzda v roku 2022 výrazne 

stúpla. Rastúca inflácia však toto zvýšenie miezd pohlcuje a len flexibilita v pravidelných procesoch 

stanovovania minimálnej mzdy môže zabrániť strate kúpnej sily u osôb zarábajúcich minimálnu mzdu. 

Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli 6. júna 2022 politickú dohodu o smernici o primeranej 

minimálnej mzde, ktorú Komisia navrhla v októbri 2020. Po jej formálnom schválení ju budú musieť 

členské štáty EÚ do dvoch rokov transponovať do vnútroštátneho práva. 

Zámerom smernice je podporiť stanovenie minimálnej mzdy na primeranej úrovni v tých krajinách, 

ktoré majú zákonné systémy minimálnej mzdy (21 z 27 členských štátov). Každý členský štát rozhodne 

o tejto primeranej úrovni a posúdi, či minimálna mzda môže zaručiť dôstojnú životnú úroveň, pričom 

zohľadní sociálno-ekonomické podmienky, dlhodobý vývoj produktivity a kúpnu silu minimálnej mzdy. 

Obraz minimálnej mzdy na rok 2022 v celej EÚ poskytuje zaujímavú ilustráciu toho, aká náročná môže 

byť táto úloha. Poukazuje na výzvy, ktorým čelia tvorcovia politík pri stanovovaní zákonných sadzieb (a 

tiež sociálni partneri pri rokovaniach o jej zvýšení) v kontexte inflácie, ktorá znižuje kúpnu silu. 

  

 
5 How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation | (europa.eu) 

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/how-to-ensure-adequate-minimum-wages-in-an-age-of-inflation
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Inflácia pohlcuje zvýšenie nominálnych sadzieb 

Odhliadnuc od pomerne opatrného zvyšovania v roku 2021 (január 2020 – január 2021), keď pandémia 

nútila k zdržanlivosti, v období január 2021 – január 2022 všetky členské štáty (okrem Lotyšska) zvýšili 

svoje zákonné sadzby, pričom vo väčšine krajín išlo o zvýšenie vo väčšej miere ako v predchádzajúcom 

roku. Medián nominálneho zvýšenia vo všetkých členských štátoch predstavoval 5 % (priemerné 

zvýšenie bolo vyššie ako 6 %) a rovnako ako v roku 2021 sa sadzby zvyšovali oveľa viac v strednej a 

východnej Európe. 

Napriek tomu tieto zvýšenia nominálnych zákonných sadzieb vo všeobecnosti nezvýšili kúpnu silu osôb 

zarábajúcich minimálnu mzdu v dôsledku rastúcej inflácie v Európe. V dôsledku toho sa zákonná 

minimálna mzda v reálnom vyjadrení od januára 2021 do januára 2022 znížila vo viac ako dvoch 

tretinách krajín EÚ. To znamená, že vyššie zákonné sadzby majú reálny vplyv v menej ako tretine 

členských štátov – v šiestich krajinách v dolnej časti nasledujúceho grafu (niekoľko krajín strednej a 

východnej Európy a Portugalsko). 

Navyše, ak bude súčasný inflačný vývoj pokračovať, sotva sa niektorá krajina vyhne v priebehu roka 

zhoršeniu kúpyschopnosti zamestnancov zarábajúcich minimálnu mzdu. 
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Graf č. 2 Medziročná zmena (%) zákonnej minimálnej mzdy v reálnom a nominálnom 
vyjadrení, január 2021 - január 2022 

 

Zdroj: Eurofound (2022) https://bit.ly/3TwZBnt   

Poznámky: Údaje pre väčšinu členských štátov sa vzťahujú na zmenu v období január 2021 – január 2022; výnimky 

uvádzajú podrobné poznámky v publikácii Minimálne mzdy v roku 2022: ročné preskúmanie. Členské štáty sú 

zoradené vzostupne podľa miery zvýšenia zákonných sadzieb minimálnej mzdy v reálnom vyjadrení. 

Politický zásah by mohol ochrániť kúpnu silu 

Keďže je nepravdepodobné, že inflácia v tomto roku výrazne ustúpi, je potrebné prijať opatrenia. 

Životnú úroveň zamestnancov s minimálnou mzdou môže zabezpečiť len rozhodný politický zásah – zo 

strany tvorcov mzdovej legislatívy alebo vyjednávajúcich strán; či už prostredníctvom dodatočného 

zvýšenia zákonných sadzieb, požiadaviek na navýšenie miezd v rámci rokovaní alebo iných podporných 

opatrení pre zamestnancov s nízkymi mzdami. 

https://bit.ly/3TwZBnt
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Len približne polovica členských štátov so zákonnou minimálnou mzdou je zo zákona povinná pri 

stanovovaní sadzieb zohľadňovať infláciu alebo meniace sa životné náklady.6 V tejto oblasti by 

smernica EÚ o primeranej minimálnej mzde mohla priniesť významné zmeny. Tým, že sa od subjektov 

stanovujúcich mzdy bude vyžadovať, aby používali jasné kritériá, ako je napríklad kúpna sila minimálnej 

mzdy, smernica ich zaviaže zohľadňovať zmeny životných nákladov s cieľom zachovať životnú úroveň 

pracovníkov s minimálnou mzdou.  

Niektoré členské štáty s automatickými valorizačnými mechanizmami zahrnutými do procesu 

stanovovania minimálnej mzdy, napríklad Belgicko, Francúzsko a Luxembursko, boli rýchlejšie pri 

zvyšovaní miezd v súlade s infláciou. Napríklad v Belgicku sa v dôsledku indexácie spustili v marci a máji 

2022 dve zvýšenia po 2 %, ktoré nasledovali po dvoch rovnakých zvýšeniach realizovaných už v 

septembri 2021 a januári 2022. 

Smernica bude vyžadovať, aby tie členské štáty, ktoré nemajú takéto automatické mechanizmy 

indexácie, aktualizovali zákonné minimálne mzdy aspoň každý druhý rok. Hoci väčšina z nich už má 

zavedený ročný cyklus aktualizácie (a niekoľko z nich pravidelne zvyšuje mzdu aj v priebehu roka), pre 

niekoho, kto je už teraz finančne limitovaný, sa čakanie jeden až dva roky na obnovenie jeho kúpnej 

sily môže zdať ako príliš dlhé obdobie. 

To je jeden z dôvodov, prečo je dôležité zachovať možnosť ad hoc politických zásahov do procesov 

stanovovania minimálnej mzdy, ak sú takéto zásahy opodstatnené - ako je to v prípade vysokej inflácie. 

Napríklad Grécko sa rozhodlo zvýšiť zákonnú minimálnu mzdu mimo pravidelného cyklu zvyšovania od 

mája 2022 o viac ako 7 %, a to z dôvodu obáv z inflácie. 

Ako adekvátne budú minimálne mzdy na konci roka 2022 bude závisieť od flexibility zavedených 

postupov stanovovania zákonnej minimálnej mzdy a od politickej vôle udržať kúpnu silu najmenej 

zarábajúcich. Bude to závisieť aj od vôle sociálnych partnerov a ich schopnosti dospieť k výsledkom 

vyjednávaní, ktoré zohľadnia inflačné tlaky. 

Podrobnejšie informácie o zvyšovaní minimálnej mzdy a procesoch stanovovania miezd boli 

zverejnené v správe Minimálne mzdy v roku 2022: výročný prehľad.7 

 
6 ^ Eurofound (2019), Minimum wages in 2019: Annual review, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
7 Eurofound (2022), Minimum wages in 2022: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22040en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/how-to-ensure-adequate-minimum-wages-in-an-age-of-inflation#footnote-marker-FFkhl-1-1
https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/report/2019/minimum-wages-in-2019-annual-review
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Zhrnutie zistení zo správy Minimálne mzdy v roku 2022: výročný prehľad 

Zatiaľ čo minimálne mzdy v období január 2021 – január 2022 v nominálnom vyjadrení výrazne vzrástli, 

vplyv tejto skutočnosti na reálny život, pri zohľadnení rastúcej inflácie, nepriniesol zvýšenie životnej 

úrovne. Pracovníci s minimálnou mzdou v 15 z 21 členských štátov, ktoré uplatňujú zákonom 

stanovenú minimálnu mzdu, v tomto istom období pociťovali v reálnom živote zníženie mzdy. 

Navrhovaná smernica EÚ o primeraných minimálnych mzdách už motivovala niekoľko členských 

štátov, aby svoje diskusie opäť zamerali na túto tému a pripravili sa na zavedenie zmien v oblastiach, 

ako sú určenie kritérií na stanovovanie miezd alebo zvýšenie miezd v súlade s „medzinárodnými 

referenčnými hodnotami“, uvedenými v návrhu. Nemecko sa, napríklad, v októbri 2022 rozhodlo zvýšiť 

minimálnu mzdu na 12 EUR za hodinu, čiže na približne 60 % mediánu mzdy. 

Minimálne mzdy môžu pri znižovaní mzdovej nerovnosti zohrať rozhodujúcu úlohu. Príklad Španielska 

ukazuje, že vplyv 22 % zvýšenia minimálnej mzdy v roku 2019 viedol v tom istom roku k najväčšiemu 

zníženiu mzdovej nerovnosti v členských štátoch EÚ27. Bolo to zrejme výsledkom zvýšenia minimálnej 

mzdy, čo vyvážilo vysokú mzdovú nerovnosť v Španielsku, pričom v roku predchádzajúcom zvýšeniu 

mzdy tento rozdiel vzrástol. 

1.1.1.1.3 Správa Eurofound „Pracovné vzťahy a sociálny dialóg – Nadčasy v Európe: Právna úprava 

a prax“8 

Podľa Európskej nadácie pre priemyselné vzťahy Eurofound sa za prácu nadčas považuje práca, ktorú 

zamestnanec vykonáva nad rámec bežného pracovného času, ktorá bola oficiálne určená a schválená 

vedením. Je to práca, ktorá nie je súčasťou pravidelného rozvrhu práce zamestnanca v rámci 

pracovného týždňa a za ktorú môže byť zamestnanec odmeňovaný. 

Európska smernica o pracovnom čase (smernica 2003/88/ES) ukladá obmedzenia pre nadčasy 

prostredníctvom ustanovení o maximálnom týždennom pracovnom čase (48 hodín, vrátane nadčasov) 

a minimálneho denného odpočinku (11 po sebe nasledujúcich hodín za 24 hodín). Avšak smernica 

nedefinuje nadčasy, ani výslovne nevyžaduje, aby členské štáty implementovali tieto ustanovenia. 

Všetky členské štáty majú stanovené určité pravidlá pre maximálny pracovný čas, pričom sú ponechané 

možnosti vyjednania konkrétnych podmienok na rôznych úrovniach. Okrem toho existujú rôzne 

prístupy k regulácii nadčasov v jednotlivých členských štátoch: niektoré vnímajú nadčasy ako 

 
8 Overtime in Europe: Regulation and practice | Eurofound (europa.eu) 

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/report/2022/overtime-in-europe-regulation-and-practice
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samostatnú tému regulácie, iné ich riešia ako jednu zo zložiek regulácie pracovného času, v niektorých 

krajinách sa práca nadčas považuje za bežnú súčasť povinností zamestnancov, na ktorú by sa mali 

pripraviť, zatiaľ čo v iných krajinách sa práca nadčas považuje za výnimočnú a povoľuje sa len za 

osobitných okolností. 

Regulačné rámce vo väčšine členských štátov stanovujú limity nadčasov, ale nie je možné ich 

jednoducho porovnať. Definícia nadčasov použitá v tejto správe – pracovný čas nad rámec bežného 

pracovného času – znamená, že hranica, pri ktorej sa začína práca nadčas, je vo všeobecnosti bežný 

pracovný čas stanovený pre plný pracovný úväzok pracovníkov prostredníctvom kolektívneho 

vyjednávania alebo definovaný v právnych predpisoch. Potom existuje horná hranica nadčasov, ktorá 

sa môže vzťahovať na denný, týždenný alebo ročný pracovný čas alebo na ich kombinácie. V tejto 

súvislosti sa uplatňujú ustanovenia EÚ o pracovnom čase a predstavujú relevantné obmedzenia, najmä 

všeobecný limit 48 hodín týždenne, ktorý má byť v priemere za referenčné obdobie najviac štyroch 

mesiacov, a ktorý sa odráža v ustanoveniach väčšiny právnych predpisov členských štátov. Tieto limity 

však môžu byť zvýšené prostredníctvom kolektívnych alebo individuálnych zmlúv, niekedy výrazne: 

napríklad v Maďarsku sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu dohodnúť na maximálnej dĺžke až do 72 

hodín nadčasov týždenne. Mnohé krajiny majú absolútny limit, ktorý dosahuje niekoľko stoviek hodín 

ročne. Tento limit môže zodpovedať niekoľkotýždňovému pracovnému času pracovníka na plný úväzok 

a niekedy aj viac, ako je limit minimálne štyri týždne platenej ročnej dovolenky pracovníka na plný 

pracovný úväzok, ktoré stanovuje smernica o pracovnom čase. 

Ak sú nadčasy riadne schválené, kompenzácia môže byť peňažná (dodatočná mzda) a/alebo vo forme 

voľna (dodatočná dovolenka), ktorú je potrebné čerpať v rámci stanoveného a zvyčajne relatívne 

obmedzeného obdobia. Najbežnejšie odmeňovanie je 50 % pravidelnej mzdy (zvyčajne 1,5 hodiny 

náhradného plateného voľna kompenzuje 1 hodinu nadčasov). Prémie za prácu nadčas sa zvyčajne 

pohybujú od 10 % do 100 % alebo dokonca za veľmi špecifických okolností aj 150 % (napr. nadčasy 

vykonané počas štátnych sviatkov). V Nemecku, Írsku, Holandsku a Veľkej Británii nemajú zamestnanci 

žiadne zákonné nároky na mzdový príplatok za nadčasy, ale príplatky môžu byť stanovené v 

individuálnych zmluvách, pracovných zmluvách alebo kolektívnych zmluvách.  

Správa Eurofound je z veľkej časti založená na vnútroštátnych údajoch zo všetkých členských štátov 

EÚ, Nórska a Veľkej Británie, ktoré poskytla sieť korešpondentov Eurofound. Jej štruktúra je založená 

na troch hlavných cieľoch. Správa: 
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▪ poskytuje porovnávací prehľad spôsobu regulácie nadčasov v členských štátoch EÚ, Nórsku 

a Veľkej Británii, vrátane spôsobu ich vymedzenia, obmedzení používania, spôsobu 

odmeňovania pracovníkov za nadčasy ako aj spôsobu ako sa presadzujú predpisy a smernice; 

▪ hodnotí rozsah tohto javu v EÚ, a to z hľadiska podielu pracovníkov vykonávajúcich nadčasy, 

ako aj počtu hodín odpracovaných nad rámec bežného pracovného času. Skúma faktory, ktoré 

vysvetľujú tento jav, a skúma potenciálne dôsledky pre pracovníkov a podniky; 

▪ poskytuje informácie o súčasných diskusiách týkajúcich sa nadčasov a skúma príčiny týchto 

diskusií. 

Vo všeobecnosti sú dve hlavné kategórie výnimiek a odchýlok z pravidiel. Existujú skupiny pracovníkov, 

ktoré sú v zásade vylúčené z práce nadčas – ide o účel ochrany v rámci nariadenia o nadčasoch. Medzi 

tieto skupiny môžu patriť tehotné pracovníčky, rodičia maloletých detí, mladí pracovníci a/alebo 

stážisti. V Bulharsku a Švédsku sú z práce nadčas vylúčení aj pracovníci z domu. Druhá skupina sú 

pracovníci, pre ktorých je ochrana ustanovená v nariadeniach zrušená alebo upravená. Najčastejšie sú 

takouto dotknutou skupinou vrcholoví manažéri, ktorí sú buď vyňatí z pôsobnosti nariadení, alebo 

majú osobitné pravidlá, ktoré sa na nich vzťahujú (v krajinách ako je napr. Cyprus, Fínsko, Francúzsko, 

Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko a Švédsko). 

Správa poskytuje prehľad o rozšírenosti a rozsahu nadčasov v EÚ na základe existujúcich 

vnútroštátnych údajov - tie však nie sú vždy kompatibilné (štatistiky nadčasov si vedie 13 krajín, pričom 

väčšina z dostupných údajov sa týka iba platených nadčasov). Správa ďalej identifikuje hlavné dostupné 

zdroje údajov vrátane ich charakteristík a prípadných výhrad alebo obmedzení. Ďalej sa pokúša 

poskytnúť dôkazy o prevalencii fenoménu v EÚ, vrátane trendov v čase a hlavných charakteristík 

pracovníkov vykonávajúcich nadčasy. Takisto sa venuje kľúčovým príčinám nadčasov a skúma potenciál 

dôsledkov pre pracovníkov a pre spoločnosti. Definície nadčasov použité v zdrojoch údajov a vo 

výskume uvedenom v tejto správe sa nie vždy zhodujú s právnymi definíciami nadčasov. Jasným 

príkladom toho je prieskum pracovníkov: tieto prieskumy sa spoliehajú na vlastné hlásenia o práci 

nadčas, ktoré sú založené na interpretácii respondentov a nie nevyhnutne na interpretácii nadčasov 

podľa platnej právnej definície.  

Na zabezpečenie súladu s predpismi sa v mnohých krajinách od zamestnávateľov vyžaduje, aby 

zaznamenávali údaje o zamestnancoch týkajúce sa pracovného času a sprístupnili tieto informácie 

príslušným orgánom; ako napr. inšpektorát práce, ktorý je vo všeobecnosti zodpovedný za 

monitorovanie a dodržiavanie právnych úprav týkajúcich sa práce. Sankcie za nedodržiavanie 



   
 

53 

predpisov majú takmer vždy podobu finančných pokút, pričom pokuty sa pohybujú od niekoľko sto až 

po desaťtisíce EUR. 

Štatistiky o podieloch zamestnancov s prácou nadčas na národnej úrovni v Európe sú veľmi rozdielne. 

Dá sa však povedať, že vo väčšine krajín s dostupnými údajmi je podiel zamestnancov, ktorí vykazujú 

prácu nadčas, pomerne značný. Vo väčšine prípadov podiel zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu 

nadčas s určitou pravidelnosťou dosahuje dvojciferné číslo. Rakúsko, Írsko, Malta, Portugalsko a Veľká 

Británia sú krajiny, v ktorých je priemerný počet nadčasových hodín najvyšší, pričom tí, ktorí pracujú 

nadčas, pracujú v priemere približne jeden deň týždenne navyše. Dostupné údaje neodhaľujú 

jednoznačný európsky trend za posledné desaťročie. Podiel jednotlivcov vykonávajúcich nadčasy sa v 

niektorých členských štátoch zvýšil, ale v iných sa znížil. Údaje z Dánska, Estónska, Lotyšska, Holandska 

a Portugalska naznačujú nárast podielu pracovníkov, ktorí hlásili prácu nadčas za posledných niekoľko 

rokov. Údaje z Rakúska, Česka a Nórska poukazujú na opačný vývoj.  

Nadčasy ovplyvňujú aj ďalšie faktory a údaje v jednotlivých krajinách sa rôznia aj podľa individuálnych 

charakteristík (pohlavie, vek, stupeň vzdelania, krajina pôvodu pracovníka) či charakteristiky týkajúce 

sa práce (povolanie, sektor, veľkosť firmy). Muži, pracovníci vo veku 25-55 rokov a pracovníci s vyšším 

vzdelaním častejšie uvádzajú, že pracujú nadčas a viac hodín nadčasov ako ostatní. Prevalencia a rozsah 

práce nadčas sa tiež líšia podľa povolania a odvetvia činnosti pracovníkov. V niektorých krajinách má 

vyšší podiel medzi pracovníkmi s vyššou kvalifikáciou, ako sú manažéri a akademickí pracovníci. V iných 

krajinách sa nadčasy vyskytujú skôr bežnejšie medzi povolaniami, ako sú elektrikári, vodiči a operátori 

mobilných zariadení a kovoobrábači. Zdravotnícki pracovníci sa tiež objavujú medzi povolaniami, v 

ktorých sa najčastejšie vykonávajú nadčasy, a to sa obzvlášť prejavovalo počas pandémie COVID-19. 

Podľa údajov z rôznych krajín je veľký rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom. Údaje z Rakúska, 

Malty a Poľska ukazujú, že nadčasy sú častejšie vo verejnom sektore, ale údaje z Česka ukazujú dlhšie 

(platené) nadčasy v súkromnom sektore. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a sociálna práca, ťažba a 

dobývanie, výroba, doprava a skladovanie, stavebníctvo a vzdelávanie sú niektoré z oblastí, ktoré 

neustále vykazujú vysokú prevahu a/alebo rozsah nadčasov. 

Faktory, ktoré vysvetľujú, prečo jednotlivci pracujú nad rámec pracovného času sa môžu posudzovať z 

pohľadu zamestnávateľa a/alebo pracovníka. Interná flexibilita (nadčasy ako nástroj na zvládnutie 

nárastu dopytu) a vplyv existujúceho právneho rámca sú podľa dostupných výskumov najdôležitejšími 

dôvodmi, prečo sa zamestnávatelia uchyľujú k nadčasom. Z pohľadu pracovníka môžu byť nadčasy 

zdrojom (dodatočného) príjmu, prostriedkom na zvládnutie (vysokej) intenzity práce, reakcia na 
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organizačné vplyvy (tlak kolegov, organizačná kultúra atď.) alebo výrazom silnej motivácie pracovníka 

pracovať. 

Nadčasy a dlhé pracovné dni však majú, podľa výskumov, škodlivé účinky na fyzické a duševné zdravie 

pracovníka a sú rizikovými faktormi ochorení: čím väčšia expozícia, tým väčšie riziko. Nadčasy môžu 

mať vplyv aj na preferencie zamestnancov v oblasti pracovného času a rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom. Dlhší pracovný čas znamená menej času na zotavenie a menej času na spánok, 

spája sa s väčšou únavou, predovšetkým keď sa práca nadčas vykonáva dlhodobo. Hoci presné 

mechanizmy, ktoré vedú k ochoreniam nie sú zatiaľ známe, väčšina štúdií poukazuje na endokrinné 

zmeny a modifikácie centrálnej nervovej sústavy, ktoré vyvoláva chronický stres ako dôsledok dlhých 

pracovných dní a s tým súvisiacich faktorov životného štýlu. 

Po druhé, nadčasy môžu mať tiež dôležitý vplyv na preferencie zamestnancov v oblasti pracovného 

času a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Tí, ktorí pracujú nadčas pravidelne majú 

tendenciu uvádzať nerovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a ťažkosti nájsť si čas na 

rodinu, priateľov, svoje vlastné záujmy, prácu v domácnosti, opatrovateľské povinnosti a podobne. To 

môže viesť k psychickému a fyzickému vyčerpaniu; nedostatok času je vnímaný ako problém najmä pre 

zamestnancov so zodpovednosťou a starajúcich sa o maloleté deti, starších príbuzných, chorých 

rodinných príslušníkov a podobne, najmä pre ženy. 

Hoci pracovníci zvyčajne dostávajú za nadčasy finančnú kompenzáciu alebo voľno, dostupné údaje 

ukazujú, že v EÚ sú pomerne rozšírené aj neplatené nadčasy. Hoci sa mnohé teórie snažia ospravedlniť 

neplatené nadčasy ako výhody pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov, empirické údaje ukazujú, že 

neplatené nadčasy vo všeobecnosti sú výsledkom tlaku vyvíjaného na pracovníkov. Tento tlak je 

najúčinnejší, keď sú pracovníci zraniteľní. Pokiaľ ide o pracovný čas, zdá sa, že sú lepšie chránení 

pracovníci pracujúci na zmeny – je menej pravdepodobné, že budú mať neplatené nadčasy. 

Fenomén neplatených nadčasov – vrátane "sivých nadčasov", keď sa hodiny navyše nezaznamenávajú 

– je pomerne často predmetom vnútroštátnych diskusií a niekedy dokonca aj súdnych sporov. Tie sú 

často súčasťou širších diskusií o zabezpečení lepších práv a súvisiacich pracovných podmienok pre 

pracovníkov, ako je právo na odpojenie sa pre telepracovníkov. Diskusie o neplatených nadčasoch 

prebiehajú vo veľkých odvetviach, v ktorých sa vedie sociálny dialóg a má svoju pevnú pozíciu, ako 

napríklad kovovýroba, logistika a zdravotníctvo, ale aj v špecifických oblastiach, ako napr. vývoj hier a 

akademická sféra.  
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Ďalšou dôležitou témou prebiehajúcej diskusie v niektorých členských štátoch EÚ je zaznamenávanie 

pracovného času. Existujú správy o nedostatočnej transparentnosti pri zaznamenávaní nadčasov, čo 

vedie k porušovaniu predpisov a vystavuje pracovníkov riziku, že si nebudú môcť uplatniť nárok na 

náhradu škody a utrpenia v súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku prekročenia zákonných limitov 

pracovného času. Otázka spôsobu výpočtu nadčasov, ktoré sa niekedy započítavajú do štandardného 

pracovného času a v skutočnosti sa stávajú neviditeľnými, sa objavila aj v konkrétnych sektoroch, ako 

napríklad v priemysle a obchode. 

Kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 mohla zvýrazniť túto tému, keďže pracovníci boli povzbudzovaní 

k práci nadčas, aby kompenzovali potenciálne straty produktivity. S nárastom práce na diaľku po 

pandémii sa mení aj spôsob zaznamenávania pracovného času a dodatočných (neviditeľných) hodín 

nadčasov na hranici osobného a pracovného života. Ustanovenia o práve na odpojenie, ktoré sa 

zavádzajú v niektorých krajinách, budú dôležitým spôsobom riešenia tohto problému (už spomínaných, 

tzv. "sivých nadčasov"). 

Niektoré kategórie pracovníkov a niektoré odvetvia sú zraniteľnejšie ako iné, predovšetkým pokiaľ ide 

o nadčasy počas zdravotnej krízy. Pracovníci, na ktorých sa nevzťahujú predpisy alebo dohody, a 

pracovníci v pohotovostných službách alebo v základných odvetviach, ako sú napr. zdravotníctvo a 

maloobchod, boli jednoznačne viac postihnutí zvýšeným počtom nadčasov. Hoci by mali mať možnosť 

získať primeranú kompenzáciu za nadčasy za vykonanú prácu, nie vždy sa tak stalo. Okrem toho z 

výskumu vyplýva, že títo pracovníci boli náchylní na zníženú motiváciu a nižší pracovný výkon, a tiež 

boli vystavení vyššiemu riziku zdravotných problémov – z ktorých niektoré sa môžu prejaviť až neskôr. 

Nadčasy sú dôležitým prvkom pracovného času, ktorý je regulovaný v celej EÚ. Zohráva kľúčovú úlohu 

pre zamestnávateľov pri riešení výnimočných okolností, ako je napríklad nárast dopytu alebo iná 

mimoriadna situácia. Dostupné údaje a aj prebiehajúce diskusie však v niektorých členských štátoch 

ukazujú, že nadčasy sú niekedy zneužívané a nesprávne využívané, buď preto, že sa nevyužívajú za 

okolností stanovených v právnych predpisoch a dohodách, alebo preto, že pracovníci nie sú za ne 

riadne a dostatočne odmeňovaní. Dokonca aj v prípade primeranej kompenzácie môžu mať nadčasy, 

predovšetkým ak sú vykonávané pravidelne, vážne dôsledky na zdravie a pohodu pracovníkov. To je 

možné riešiť zlepšením mechanizmov na zaznamenávanie práce a poskytovaním kompenzácie za prácu 

nad rámec pracovného času na základe zmluvných podmienok, a zabezpečením, že pracovníci budú 

mať dostatok času na odpočinok a zotavenie sa, aby neutrpeli nepriaznivé následky v strednodobom 

až dlhodobom horizonte. Avšak, neoficiálne dôkazy naznačujú, že lepšie monitorovanie stále nemusí 
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byť dostatočné. Je dôležité si uvedomiť že kompenzácia za nadčasy (vo forme príplatkov alebo voľna) 

nenapraví žiadnu škodu spôsobenú na zdraví pracovníkov. 

Správa sumarizuje súčasnú diskusiu o tejto téme, keďže nekompenzovaný pracovný čas, štrukturálne 

nadčasy a monitorovanie pracovného času patria v súčasnosti k najdiskutovanejším otázkam 

súvisiacim s prácou v celej EÚ. 

1.1.1.1.4 2023: Európsky rok zručností – podpora konkurencieschopnosti, angažovanosti a talentov 

Dňa 12. októbra 2022, v nadväznosti na oznámenie predsedníčky Urszuly von der Leyenovej v prejave 

o stave Únie 2022 prijala Komisia jej návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností. Predsedníčka 

Komisie vo svojom prejave navrhla, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností s cieľom zvýšiť 

európsku konkurencieschopnosť, lepšie zamerať investície, spolupracovať s podnikmi, zosúladiť ich 

potreby s ambíciami ľudí a prilákať talenty do Európy. Európsky parlament a Rada návrh Komisie 

prerokujú a pritom zohľadnia stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru 

regiónov. 9 

Zelená a digitálna transformácia prinášajú ľuďom a hospodárstvu EÚ nové príležitosti. Ak človek 

disponuje potrebnými zručnosťami ľahšie sa prispôsobí zmenám na trhu práce a môže sa naplno 

angažovať v spoločenskom a demokratickom živote. Pracovná sila vybavená potrebnými zručnosťami 

zároveň prispieva k udržateľnému rastu, vedie k početnejším inováciám a zvýšeniu 

konkurencieschopnosti podnikov. 

V súčasnosti však viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ uvádzajú ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s 

potrebnými zručnosťami a najnovšie údaje Eurostatu naznačujú, že len 37 % dospelých sa pravidelne 

zapája do odbornej prípravy. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a 

každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Navyše už v roku 2021 

chýbali ľudia v 28 profesiách – od stavebníctva a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a 

informačné technológie – čo je dôkazom rastúceho dopytu po vysokokvalifikovaných, ako aj 

nízkokvalifikovaných pracovníkoch. Ďalším aspektom je slabé zastúpenie žien v profesiách a štúdiách 

súvisiacich s technológiami, pričom len 1 zo 6 špecialistov v oblasti IT a 1 z 3 absolventov v oblasti vedy, 

technológií, inžinierstva a matematiky je žena.10 

 
9 Komisia začína s prípravou Európskeho roka zručností (europa.eu) 
10 Digital skills and jobs | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_6086
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
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V záujme podpory celoživotného vzdelávania členské štáty schválili sociálne ciele EÚ do roku 2030, 

ktoré rátajú s každoročným zapojením minimálne 60 % dospelých do odbornej prípravy, a zároveň 

predstavili svoj podiel účasti na dosahovaní tohto cieľa na vnútroštátnej úrovni. To je rovnako dôležité 

aj pri dosahovaní miery zamestnanosti na úrovni najmenej 78 % do roku 2030. V Digitálnom kompase 

2030 je stanovený cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti najmenej u 80 % 

všetkých dospelých, pričom v EÚ by malo pracovať 20 miliónov IKT odborníkov s tým, že by bolo vhodné 

na túto prácu viac motivovať ženy. 

V rámci Európskeho roka zručností Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, 

sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými 

komorami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje 

dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu, konkrétne: 

▪ Podporou rozsiahlejších, efektívnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a 

zvyšovania úrovne zručností v snahe plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť 

ľuďom pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé. 

▪ Zabezpečením toho, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj spoluprácou so 

sociálnymi partnermi a podnikmi. 

▪ Zosúladením ambícií a nadobudnutých zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, zvlášť 

pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a oživenie hospodárstva. Osobitný dôraz sa bude 

klásť na aktiváciu väčšieho počtu osôb na trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, zvlášť takých, 

ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. 

▪ Prilákaním ľudí z tretích krajín s požadovanými zručnosťami do EÚ, a to aj zlepšením možností 

vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácií. 

V záujme naplnenia týchto cieľov bude Komisia podporovať možnosti zvyšovania úrovne zručností 

a rekvalifikácie, napríklad presadzovaním vhodných iniciatív vrátane možností finančnej podpory EÚ 

na uľahčenie ich využívania, realizácie a výsledkov v praxi. V celej EÚ budú zároveň prebiehať podujatia 

a osvetové kampane zamerané na podporu vzájomného učenia sa partnerov v procese zvyšovania 

úrovne nadobudnutých a získavania nových zručností. Cieľom navrhovaného Európskeho roka 

zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporiť 

nástroje na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií vrátane kvalifikácií 

získaných mimo EÚ. 
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V záujme koordinácie príslušných činností na vnútroštátnej úrovni Komisia vyzýva členské štáty, aby 

vymenovali národného koordinátora pre Európsky rok zručností. 

Európsky rok zručností môže stavať na mnohých iniciatívach EÚ, ktoré už prebiehajú na podporu 

zručností a rozširovanie ich využívania: 

▪ Európsky program v oblasti zručností je rámcom na spoluprácu v oblasti politiky zručností EÚ 

a bude aj naďalej pomáhať jednotlivcom a podnikom rozvíjať a uplatňovať vyšší počet a 

kvalitnejšie zručnosti. 

▪ V rámci programu v oblasti zručností sa do Paktu o zručnostiach doteraz prihlásilo viac ako 

700 organizácií a vytvorilo 12 veľkých partnerstiev v strategických odvetviach s cieľom pomôcť 

zvýšiť úroveň zručností až 6 miliónom osôb. 

▪ Štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému digitálneho vzdelávania a digitálnych 

zručností. 

▪ Komisia navrhla aj nové iniciatívy na riešenie nedostatku zručností v EÚ a zlepšenie spolupráce 

v oblasti migrácie. Spustenie platformy „Okruh talentov EÚ“ a partnerstiev zameraných na 

talenty s vybranými tretími partnermi pomôže zosúladiť zručnosti záujemcov o prácu v Európe 

s potrebami trhu práce. Ide o kľúčový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť v rámci Nového paktu o 

migrácii a azyle. 

▪ V Novom európskom inovačnom programe prijatom v júli 2022 sa navrhuje hlavná iniciatíva 

a súbor opatrení na vytvorenie správnych rámcových podmienok pre európske talenty. Cieľom 

tohto programu je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií 

a startupov. Cieľom je, aby najlepšie talenty pracovali pre najlepšie spoločnosti a Európa sa 

stala miestom,kde sa darí špičkovým technologickým inováciám, kde vznikajú prelomové 

inovatívne riešenia. Program má Európe pomôcť vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie, 

ktoré pomôžu pri riešení najnaliehavejších spoločenských výziev. Z týchto inovácií budú 

profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske 

technológie, stavebníctvo, po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka 

potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a hospodárstvo 

konkurencieschopnejšie.11 

▪ V Európskej stratégii pre univerzity prijatej v januári 2022 je navrhnutý súbor 50 opatrení ako 

kľúč k rozvoju zručností, ktoré sú na vysokej úrovni a nadčasové, pre širokú škálu študujúcich, 

vrátane tých v celoživotnom vzdelávaní, aby sa mohli stať kreatívnymi a kritickými mysliteľmi, 

 
11 Nový európsky inovačný program (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_4273
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riešiteľmi problémov a aktívnymi a zodpovednými občanmi. V rámci tejto iniciatívy ide 

o budovanie mostov na účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe – 

spájanie potenciálu a zdrojov ako aj ponúkanie spoločných študijných programov, 

zjednodušenie prísunu vedomostí a vytvorenie tesnejších väzieb medzi vzdelávaním, 

výskumom a inovačnými priemyselnými komunitami. Tiež ide o podporu poskytovania 

kvalitných príležitostí celoživotného vzdelávania pre všetkých s orientáciou na zručnosti 

a kompetencie, ktoré sú najviac potrebné na riešenie súčasných ekonomických 

a spoločenských potrieb.12 

▪ Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta bola spustená v rámci 

programu Nástroj na prepájanie Európy. Ponúka informácie a zdroje o digitálnych 

zručnostiach, ako napríklad nástroj na sebahodnotenie digitálnych zručností, ale aj možnosti 

odbornej prípravy a finančnej podpory. 

▪ Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v EÚ rieši nedostatok digitálnych zručností 

tým, že spája členské štáty, sociálnych partnerov, podniky, neziskové organizácie a vzdelávacie 

inštitúcie v snahe zvýšiť informovanosť a motivovať organizácie k prijímaniu rôznych opatrení 

na podporu odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností, ako napríklad záväzok ich 

sústavného zvyšovania. 

Na podporu investícií členských štátov do zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie sú k dispozícii 

finančné prostriedky a technická podpora zo strany EÚ: 

▪ Európsky sociálny fond plus (ESF+) s rozpočtom viac ako 99 miliárd eur na roky 2021 – 2027, 

ktorý je hlavným nástrojom EÚ na investovanie do ľudí. 

▪ Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, z ktorého sa dajú podporovať reformy a 

investície členských štátov, a to aj v oblasti zručností a pracovných miest. V národných plánoch 

obnovy a odolnosti, ktoré doteraz Komisia a Rada schválili, je približne 20 % sociálnych 

výdavkov určených na „zamestnanosť a zručnosti“. 

▪ Program Digitálna Európa, v ktorom je 580 miliónov eur určených na rozvoj pokročilých 

digitálnych zručností. Poskytuje strategické financovanie a okrem toho podporuje vytvorenie 

kvalifikovaného okruhu talentov digitálnych odborníkov a zároveň posilňuje spoluprácu medzi 

členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti digitálnych zručností a pracovných 

miest. 

 
12 Vysokoškolské vzdelávanie: užšia nadnárodná spolupráca (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_365
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▪ Program Horizont Európa, ktorý podporuje zručnosti výskumných pracovníkov, podnikateľov 

a inovátorov, najmä prostredníctvom akcií Marie Curie-Skłodowskej, Európskej rady pre 

inováciu a Európskeho technologického inštitútu. 

▪ Program Erasmus+ s rozpočtom 26,2 mld. eur, z ktorého sa okrem iného podporuje osobný a 

profesijný rast vzdelávajúcich sa osôb, zamestnancov a inštitúcií odborného vzdelávania a 

prípravy financovaním činností v oblasti mobility a partnerstiev pre spoluprácu v celej Európe. 

Takisto sa z neho finančne podporujú aj európske univerzity, ktoré sú priekopníkmi rozvoja 

mikrocertifikátov pre odbornú prípravu, zvyšovanie úrovne kvalifikácií a rekvalifikáciu. 

Ďalšie programy, ktoré možno použiť na podporu rozvoja zručností, sú: program Invest EU, Európsky 

fond na prispôsobenie sa globalizácii pre vysídlených pracovníkov, Európsky fond regionálneho 

rozvoja, Fond na spravodlivú transformáciu, Európsky zbor solidarity, Program pre životné 

prostredie a ochranu klímy (LIFE), Modernizačný fond, Nástroj technickej podpory a Nástroj 

susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. 

1.1.2 Národný rozmer – rokovania vlády SR v sledovanom období a národné strategické 

a legislatívne dokumenty  

Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry 

Dňa 12. októbra 2022 ratifikovala svojím podpisom prezidentka SR, Zuzana Čaputová, ako jediný 

nositeľ oprávnenia ratifikovať medzinárodné zmluvy v mene SR, Zmluvu o pridružení medzi SR a 

Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Prezidentka ratifikáciou s konečnou platnosťou potvrdila 

dohodnutú medzinárodnú zmluvu a vyjadrila súhlas s tým, aby ňou Slovenská republika bola viazaná13. 

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so Zmluvou o pridružení medzi SR a Európskou 

vesmírnou agentúrou14, odhlasovala Národná rada SR na svojej 72. schôdzi, dňa 6. októbra 2022.  

O platnosti Zmluvy o pridružení medzi SR a ESA informovalo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), do gescie ktorého patrí predmetná zmluva.15 

 
13 https://www.prezident.sk/page/ratifikovane-zmluvy/ 

14 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1082 – tu sa 
nachádza aj slovenská a anglická verzia Zmluvy s ESA 

15 https://www.minedu.sk/do-platnosti-vstupila-zmluva-o-pridruzeni-sr-do-europskej-vesmirnej-agentury/ 

https://www.prezident.sk/page/ratifikovane-zmluvy/
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1082
https://www.minedu.sk/do-platnosti-vstupila-zmluva-o-pridruzeni-sr-do-europskej-vesmirnej-agentury/
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ESA je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe, 

dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-

výskumná činnosť, vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. SR spolupracuje s ESA už od roku 2010, 

kedy bola podpísaná základná rámcová Dohoda o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou 

„Cooperation Agreement“. 

Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria 

možnosti pre slovenský vesmírny sektor. SR bude môcť participovať na významných európskych 

projektoch, podieľať sa na budovaní nových európskych satelitov alebo participovať na výskumných 

misiách. 

SR ako pridružený člen bude mať možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov ESA, posilnia sa 

kompetencie a výskumný potenciál SR. Pridružené členstvo prinesie nové kontrakty pre slovenské 

subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, umožní spoluprácu na vesmírnom výskume a 

participáciu na programoch ESA. 

Pridružené členstvo v ESA zvyšuje aj možnosti Slovákov pracovať priamo vo vesmírnej agentúre. 

Predstavuje pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé 

a stredné podniky. 

Na aktivity, ktorými bude SR viazaná v rámci pridruženého členstva v ESA, reagujú aj opatrenia a 

aktivity definované v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, pre sektorové 

rady: Vzdelávanie, výchova a šport, Informačné technológie a telekomunikácie a Elektrotechnika. 

1.1.3 Udalosti a podujatia zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej 

úrovni 

Prvá slovenská agrolesnícka konferencia - 11. 10. 2022, Dunajská Streda 

Slovenská agrolesnícka asociácia (ďalej len „SAA“) ako prvá oficiálna organizácia, venujúca sa 

problematike agrolesníctva na Slovensku, organizovala 11. októbra 2022 v Dunajskej Strede prvú 

agrolesnícku konferenciu. 
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K profesijným cieľom SAA16 patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie 

agrolesníckych systémov na Slovensku a okrem iných aktivít aj podpora vzdelávania, výskumu a inovácií 

v oblasti využívania agrolesníckych systémov pri zohľadnení environmentálnych, sociálnych a 

ekonomických benefitov týchto systémov s cieľom udržateľného hospodárenia na pôde. SAA zastupuje 

Slovensko na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej agrolesníckej federácie (European Agroforestry 

Federation, ďalej len „EURAF“).  

Agrolesnícka konferencia „Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy“ mala ambiciózny 

program. Konferencie sa zúčastnil aj Realizačný tím SRI, so zastúpením Sektorovej rady pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 

rybolov. 

Úvodným slovom zahájila konferenciu p. Judit Csikváry, prezidentka EURAF17, ktorá pripomenula 

špecifiká pre Maďarsko, ktoré je však možné zovšeobecniť aj pre slovenské podmienky, ako je: vysoké 

percento pôdy v Maďarsku, nevyužívanej na pôvodný poľnohospodársky účel, pestovanie monokultúr 

na rozsiahlych plochách, výrazné klimatické zmeny spôsobujúce pretrvávajúce suchá. Zdôraznila tiež 

intenzívnu potrebu urýchlene zabezpečiť nevyhnutné zmeny v ekologických systémoch. Tieto zmeny si 

vyžadujú podporiť zavádzanie agrolesníctva, vrátiť stromy do poľnohospodárskej krajiny, obnoviť 

efektívne vodné hospodárstvo, venovať pozornosť podpore mikroklímy, biodiverzity a najmä snažiť sa 

o potravinovú sebestačnosť. Tento návrat do „rajskej záhrady“ však nebude ľahký a vyžaduje 

komplexnú spoluprácu na medzinárodnej úrovni, aj na vnútroštátnej úrovni každého člena EURAF. 

Veľmi zaujímavou témou boli environmentálne a sociálne benefity agrolesníctva, riešenia, resp. 

adaptačné opatrenia na dlhotrvajúce sucho v krajine, výmena skúseností dobrej praxe najmä z Českej 

republiky, ako aj prípadové štúdie. Druhá časť programu konferencie sa zaoberala špecifikami 

manažmentu agrolesníckych systémov na ornej a lesnej pôde a tiež legislatívnym a ekonomickým 

aspektom agrolesníckeho spôsobu hospodárenia. 

Panelová diskusia reagovala na prednesené témy, pričom z angažovanosti odborníkov bolo zrejmé, že 

problematika agrolesníctva vyžaduje systémový prístup a najmä zabezpečenie právneho rámca na 

podporu agrolesníctva na Slovensku. 

 
16 http://www.agrolesnictvo.sk/# 
17 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Európske strategické fórum o výskumných 
infraštruktúrach. [online]. 2022. [cit. 2022-09-29]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/esfri-
europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/ 

http://www.agrolesnictvo.sk/
https://www.minedu.sk/esfri-europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/
https://www.minedu.sk/esfri-europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/
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Agrolesníctvo predstavuje také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche 

zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín 

(lesných/ovocných alebo krovín), pri využití benefitov vyplývajúcich z ich vzájomných interakcií 

(ekonomických aj ekologických). V rámci legislatívnych procesov sa pripravuje nový zákon o niektorých 

registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorý 

predpokladá aj vymedzenie právneho pojmu agrolesníctva. 

Agrolesníctvo bude mať určite presah cez činnosť minimálne dvoch sektorových rád a aktivity, ktoré 

predpokladajú účinné zavádzanie agrolesníctva do systémov hospodárenia Slovenska dávajú 

predpoklad do budúcna pre vznik nových zamestnaní, nových odborných vedomostí a zručností. 

Zároveň bude nevyhnutné v dotknutých sektoroch vzdelávať zamestnancov, ktorí budú s 

agrolesníctvom prichádzať do kontaktu. Táto téma je už obsiahnutá aj v sektorových stratégiách 

rozvoja ľudských zdrojov. 

Konferencia “Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých na Slovensku“ a otvorenie 22. ročníka 

Týždňa celoživotného učenia - 17. 10. 2022, Bratislava 

Dňa 17. 10. 2022 otvorila Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (ďalej len „AIVD“) 22. ročník Týždňa 

celoživotného učenia na Slovensku. Týmto podujatím sa snaží zviditeľniť a spopularizovať myšlienku, 

že skončením školy sa vzdelávanie nekončí. Hlavným partnerom podujatia bolo MŠVVaŠ SR. Týždeň 

celoživotného učenia sa uskutočnil v termíne 17. - 23. 10. 2022. Hlavným programom Týždňa 

celoživotného učenia je séria konferencií, seminárov, okrúhlych stolov a ďalších odborných stretnutí, 

dní otvorených dverí, ukážkových hodín a množstvo sprievodných podujatí určených pre odbornú 

i laickú verejnosť. Podujatie je snahou o vytvorenie priestoru, v rámci ktorého je možné diskutovať o 

stave a význame vzdelávania. Dáva možnosť prezentácie vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým 

organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti. Jedným z 

cieľov je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť 

vzájomnú pomoc v tomto sektore. V rámci podujatia sa z tohto dôvodu udeľujú Ceny Asociácie 

inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v kategóriách: 

▪ Vzdelávací projekt – ocenenie tento rok získalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Živica za projekt Komenského inštitút; 

▪ Prínos v oblasti vzdelávania dospelých – ocenenie tento rok získala doc. PhDr. Ivana Pirohová, 

PhD.; 
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▪ Popularizácia vzdelávania dospelých – ocenenie tento rok získalo Lifestarter o. z. za festival 

Učiaca sa Trnava; 

▪ Samospráva – ocenenie tento rok získalo mesto Trenčín za projekt Trenčín recykluje.  

Ceny na otvorení TCU odovzdal štátny tajomník MŠVVaŠ SR. 

Podujatie otvoril príhovorom Klaudius Šilhár, prezident AIVD, ktorý zdôraznil nutnosť legislatívneho 

ukotvenia vzdelávania dospelých, aby vznikla samostatná kapitola a finančný nástroj vzdelávania 

dospelých. Odporúča to Slovensku EÚ aj OECD. Spomenul, že doteraz chýbala nadrezortná stratégia 

i financovanie zaoberajúce sa touto témou, čo sa už postupne rieši. Stratégia celoživotného 

vzdelávania a poradenstva bola vládou SR schválená 24.11.2021 a pripravuje sa zákon o vzdelávaní 

dospelých (čo predpokladá aj finančné zdroje na tento účel). Kvalita života v budúcnosti bude do veľkej 

miery ovplyvnená práve dosiahnutím vzdelania a túžbou rozvíjať sa. 

Nasledoval prof. Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý uviedol pre SR veľmi 

nepriaznivé štatistiky. Hovoril o tom, že Slovensko potrebuje CŽV viac ako kedykoľvek predtým, 

pretože z hľadiska CŽV a vzdelávania dospelých, patrí Slovensko medzi najslabšie krajiny OECD. 

Vzdelávania sa na Slovensku zúčastňuje len 35-37 % dospelých. 64 % ani nevidí dôvod sa ďalej 

vzdelávať, pričom cca 65 % pracovných miest/pozícií sa na Slovensku v nasledujúcich rokoch radikálne 

zmení. Iba 12 % osôb má pritom zručnosti, ktoré sú na trhu práce potrebné. Ešte stále je Slovensko 

v matematike a čítaní v horných 5-6 % v porovnaní s ostatnými krajinami (začali sme však v týchto 

predmetoch klesať približne v roku 2009), ale v riešení problémov a IT najhlbšie Slovensko zaostáva 

výraznejšie (nasleduje v porovnaní už iba Ekvádor a Peru). V prieskume PISA je Slovensko presne 

v strede na korelačnej priamke. Problém s tým, že si Slováci nezvyšujú zručnosti a väčšina ostáva často 

na úrovni ukončeného formálneho vzdelávania, je citeľný. Pritom 80 % zamestnávateľov v EÚ a USA 

potrebuje nové zručnosti zamestnancov, pričom najdôležitejšími požadovanými zručnosťami sú 

riešenie problémov, tímová práca, plánovanie, flexibilita. Vzdelávanie je kľúčovou oblasťou pre 

Slovensko a pre jeho budúcnosť. Bez CŽV a bez vzdelávania dospelých nie je možné napredovať. Ak by 

sme sa sústredili len na kurikulárnu reformu na základných a stredných školách, tak bude treba čakať 

50-60 rokov kým celá populácia prejde novým vzdelávacím cyklom. Slovensko má podľa prof. Šuchu 

dva piliere výziev, resp. problémov – jedným je technické, odborné vzdelávanie (čítanie, písanie, IT 

zručnosti, kritické myslenie – všetko kognitívne), ale problém je aj v tzv. emočných zručnostiach, 

emočnom vzdelávaní, sociálnych zručnostiach je potrebné riešiť cez CŽV, vzdelávanie dospelých, 

odborné vzdelávanie. Od roku 2010 nastalo obdobie obrovskej zmeny (digitálnej, klimatickej 

a geopolitickej). Toto obdobie transformácie bude trvať dlhšie, SR čaká ešte množstvo zmien a kríz. 
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Práve preto sú potrebné nové zručnosti, predovšetkým riešenie problémov, emočné vzdelávanie, 

empatiu, súcit, toleranciu, flexibilitu a pod. Tiež je dôležitá práca v tímoch, resp. tímová práca. Spolu 

s líderstvom a víziou sú receptom na prekonanie zmien a kríz, ktoré Slovensko v najbližších desiatkach 

rokov čakajú.  

Ďalej prof. Šucha hovoril o Európskom sociálnom fonde (ESF), ktorý je vo svojej podstate fondom CŽV, 

keďže je zameraný predovšetkým na vzdelávanie, podporu a rozvíjanie zručností dospelých. Prof. 

Šucha spomenul aj to, ako z Plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko nakoniec vypadla celá kapitola 

o CŽV, pričom EK odporúča Slovensku už asi 20 rokov zamerať sa práve na CŽV 

Podujatie účasťou podporil aj nový štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné a celoživotné 

vzdelávanie, Slavomír Partila, ktorý pripomenul hlavné ciele podujatia, ktorými sú propagácia 

celoživotného vzdelávania, jeho spoločná podpora zo strany odborníkov i širokej verejnosti v kontexte 

potrieb trhu práce, vývoja technológií, starnutia populácie, klimatických zmien či dopadu pandémie. 

Zdôraznil, že budovanie silnej kultúry CŽV umožňuje prevziať zodpovednosť za svoje schopnosti, 

kariérny a osobnostný rozvoj, má všetkých inšpirovať v túžbe po zvyšovaní našej kvalifikácie alebo 

rekvalifikácie, pretože vzdelávanie je jednou z najsilnejších hodnôt. 

Zároveň zdôraznil potrebu tvorby takých systémových zmien, ktoré zabezpečia, aby slovenský 

vzdelávací kapitál bol na najvyššej možnej úrovni, aby schopnosti a vedomosti umožnili reagovať na 

spoločenské a ekonomické zmeny. Neopomenul ani dôležitosť dostatočnej úrovne zdrojov, 

efektívnosti štruktúr a dobrého systému riadenia.  

V nasledujúcom vstupe riaditeľ Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 

(SAAIC) Jozef Detko predstavil nový program ERASMUS+.  

Mário Lelovský zastupujúci RÚZ uviedol, že všetky odvetvia národného hospodárstva, priemysel a 

služby prechádzajú významnými zmenami (digitalizácia, zelené technológie) a je evidentné, že sa aj trh 

práce a pracovné pozície budú meniť. Doba odozvy z formálneho vzdelávania je veľmi dlhá, pričom 

každoročne prichádza na trh práce cca 80 000 absolventov. 2,5 miliónov ľudí na Slovensku je ale 

momentálne zapojených do pracovného procesu – ide teda o oveľa väčšiu skupinu, s ktorou treba 

pracovať, ponúknuť im vzdelávanie, rekvalifikácie, zvyšovanie kvalifikácie, doplnenie ich kvalifikácie, 

aby sa udržali na pracovnom trhu a aby podniky mali pracovnú silu, ktorá bude pre nich prínosom a boli 

konkurencieschopné. Záujem zamestnávateľov je teda primárne sa orientovať na podporu rozvoja 

zručností existujúcej pracovnej sily. Problémom však je, že štátny rozpočet neráta so vzdelávaním 
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dospelých, resp. s CŽV – nie je tam na to rozpočtová kapitola. Ďalej hovoril o potrebe tzv. 

individuálnych vzdelávacích účtov (čo prirovnal k trom grošom: teda, aby si zamestnanec sám 

prispieval na ďalšie vzdelávanie, ďalšiu časť mu prispel štát a ďalšiu zamestnávateľ – pričom by malo 

ísť o vzdelávanie, ktoré je prospešné pre všetky strany spolupodieľajúce sa na tomto vzdelávaní). Gro 

práce pre oblasť CŽV vidí 1. viceprezident RÚZ práve v činnosti Aliancie sektorových rád. Spomenul aj 

určité zlepšenie v odbornom vzdelávaní a príprave, kde RÚZ spolupracuje s MŠVVaŠ SR a dochádza 

k lepšej uplatniteľnosti absolventov duálneho vzdelávania. Ďalšou výhodou, resp. pridanou hodnotou 

je aj vyšší plat pre týchto absolventov. V štátnom rozpočte sa navýšilo 2 mil. EUR pre duálne 

vzdelávanie, ideálne by bolo takto s praxou prepojiť aj vzdelávanie na úrovni VŠ. V súvislosti so 

stratégiou Práca 4.0 vyzval kompetentných na prečítanie si tohto dokumentu a jeho implementáciu. 

V ďalšom vstupe Klaudius Šilhár z AIVD hovoril o zabezpečení kvality vzdelávania dospelých. AIVD 

odporúča individuálne vzdelávacie účty ako nástroj na podporu vzdelávania dospelých, s tým súvisí 

práve kontrola kvality, ktoré (kvalitu a kontrolu) treba nastaviť. Schválená je stratégia CŽVaP – kde už 

táto problematika je včlenená (vzdelávacie účty aj kontrola kvality). Teraz je dôležité, aby prešiel aj 

zákon, ktorý už pripravuje MŠVVaŠ SR. Vzdelávacie inštitúcie používajú aj ISO systém, závisí ale či to 

majú dobre zavedené alebo nie, lebo to má vplyv na vzdelávací výsledok. Sú aj ďalšie nástroje 

zabezpečenia kvality. Zo strany MŠVVaŠ SR sú takýmto systémom akreditácie. Problém je, že všade sú 

nastavené iné podmienky (pre rôzne odbory, rôzne orgány – MPSVR SR, Inšpektorát práce a pod.), 

dôležité je tieto podmienky zjednotiť a na to je potrebná medzirezortná spolupráca. Nový zákon 

o vzdelávaní dospelých by mal určiť indikátory pre kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a ostatné relevantné 

inštitúcie by ich mohli prevziať. Ide o to, aby v rámci medzirezortnej/nadrezortnej spolupráce takéto 

niečo vzniklo a aby sa zjednotili podmienky akreditácie.  

Spomenul aj nový NŠZ – Lektor vzdelávania dospelých a niekoľko inšpiratívnych projektov, napr.:  

▪ Riadenie kvality vo vzdelávaní dospelých;  

▪ Projekt ONE (partneri z IT, PT) – kde sa inštitúcie dobrovoľne zapájajú do sietí a spoločne 

vytvárajú, vzdelávajú komunity a každá z týchto inštitúcií ponúkne čo môže (napr. jedna 

inštitúcia ponúkne priestor, ďalšia lektorov, iná napr. technické vybavenie a pod.).  

Po odovzdaní cien AIVD, v rámci konferencie Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých na 

Slovensku nasledovala Anni Karttunen zastupujúca Globedu (FI), ktorá sa v prezentácii zamerala na 

kvalitu vo vzdelávaní dospelých. Jej spoločnosť má za cieľ implementovať politiky vzdelávania, venuje 

sa predovšetkým validácii neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, CŽV a kontrole kvality 
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a je poradkyňou pre inštitúcie v rôznych krajinách. Hovorila o tom, aké neľahké je definovať kvalitu pre 

komplexnosť tejto témy. Pri kvalite a jej zabezpečovaní je potrebné sa zamerať na tri úrovne:  

▪ Riadenie politík a postupov/praxe – definovanie cieľov a postupov na ich dosiahnutie; 

▪ Zabezpečenie kvality a spoločných postupov – definícia kľúčových procesov a nástrojov;  

▪ Rozvoj kompetencií odborníkov v praxi – kultúra kontinuálneho rozvoja.  

Kvalita musí vyhovovať rôznym podmienkam a zahŕňať rozličných poskytovateľov a predovšetkým 

musí byť v súlade s potrebami ich rozličných cieľových skupín. Zamýšľala sa nad cieľmi vzdelávania 

dospelých. Je potrebné definovať či je cieľom zamestnateľnosť, zvyšovanie kvalifikácie alebo 

rekvalifikácia, podľa toho treba nastaviť podmienky:  

▪ Validácia je pre kvalitu nesmierne dôležitá – prináša motiváciu , na ktorej sa dá stavať, keďže 

postup/zlepšenie je viditeľným výsledkom a toto sa ďalej iba rozvíja. Nie je to len o hodnotení, 

oveľa dôležitejšie je vidieť rozvoj zručností/vedomostí.  

Po tejto prezentácii sa predstavil Balázs Németh z European University Continuing Education Network 

– EUCEN (ES), ktorý pracuje v oblasti vyššieho vzdelávania a tiež sa vo svojej prezentácii zamýšľal nad 

definíciou kvality. Z jeho pohľadu je cieľom kvalitného vzdelania predovšetkým poskytnúť kvalitné 

vzdelanie samotným pedagógom. OECD konštatuje zaostávanie v ich zručnostiach. Kvalitu prezentujúci 

nevidí len v oblasti výkonu práce, ale v širšom zmysle. Je potrebné porozumieť aspektom kvality, 

ktorými sú aj flexibilita, učebné osnovy/kurikulum, prenos vedomostí, výmena vedomostí (partnerstvá 

menia poznanie, rozširujú obzory) a zmena (príprava učiacich sa na vymieňanie si skúseností, ale aj na 

zmenu). Spomenul, že systém vzdelávania sa ukázal ako rigidný, pomalý a neschopný vyrovnať sa so 

situáciou a reagovať na potreby dospelých učiacich sa, či prispôsobiť sa rýchlo sa meniacej situácii. Sám 

sa venuje profesionalizácii vzdelávania dospelých. 

Vzdelávanie podľa neho nemožno oddeliť od trhu práce. Celoživotné vzdelávanie sa musí zameriavať 

nielen na vzdelávanie pre zamestnateľnosť, ale aj rozvíjať občianske kompetencie, musí prepájať 

vzdelávanie a prácu (príprava pre trh práce) a tiež učenie sa pre život. Univerzity sa musia naučiť, ako 

rozvíjať krátkodobé kurzy a rekvalifikácie pre zamestnancov, pretože dnes sú podľa neho absolútne 

nepripravené. Vzdelávanie v EÚ pritom jednoznačne súvisí s kvalitou života (digitálne zručnosti, 

inklúzia) – ide o rozvoj niečoho čo máme dnes pre zajtrajšok. 
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Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík v ŠIOV prezentovala prehľad politík a stratégií v 

kontexte budovania zručností. Hovorila o snahe vniesť inklúziu, odolnosť, rovnosť pre skupiny, ktoré 

sú najzraniteľnejšie a ktoré to potrebujú najviac. Prezentovala aj navrhované opatrenia v oblasti 

vzdelávania dospelých – spomenula národnú iniciatívu pre zlepšovanie základných zručností. Odznelo, 

že SR má veľkú skupinu osôb, ktoré potrebujú posilnenie základných zručností, aby sa vedeli zapojiť do 

pracovného procesu. Dôležité je venovať sa aj vzdelávaniu k občianskej spoločnosti a podporovať 

motiváciu ľudí zapájať sa do vzdelávania (nástrojmi môžu byť poradenstvo ale aj individuálne 

vzdelávacie účty). 

V rámci panelovej diskusie Kálmán Petőcz z MŠVVaŠ SR spomenul Stratégiu CŽV a poradenstva do roku 

2030 a prijatý Akčný plán na jej realizáciu. Informoval o tom, že MŠVVaŠ SR zároveň pripravuje nový 

Zákon o CŽV, kde budú zadefinované nové nástroje na podporu CŽV a kde už pojem vzdelávanie bude 

zahŕňať formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie ale aj informálne učenie sa. Dôležitým krokom 

je tiež riešenie postavenie učiteľa v spoločnosti. Odznelo, že najlepší študenti by mali byť motivovaní 

stať sa pedagógmi, aby sa dostala do vzdelávania kvalita. Je potrebné tiež riešiť ďalšie vzdelávanie 

učiteľov. Kontrola kvality podľa neho nemá riešiť len formálne kritériá, ale je potrebné mať kvalitných 

hodnotiteľov schopných hodnotiť kvalitu ako celok. Treba posilniť, resp. niekde aj zaviesť metódu 

vzájomného hodnotenia (peer review). Spomenul aj tzv. globálne vzdelávanie – rozšírené občianske 

vzdelávanie v globálnom kontexte, ktoré treba zakomponovať do vzdelávania dospelých. 

Výsledkom reforiem a týchto krokov má byť prierezová politika celoživotného vzdelávania, ktorá bude 

stavať na rozvoji kompetencií a zručností a kde zdroje použité na rozvoj ľudských zdrojov a ich 

zručností budú tou najlepšou investíciou do zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska.  

Ďalej sa Tomáš Langer z Karlovej Univerzity a EPALE ČR (CZ) zmienil vo svojom diskusnom príspevku, 

že aplikácia normy ISO úplne nefunguje, a v našom geografickom priestore ani sebahodnotenie. 

Spomínal, že už 10 rokov sa v Česku robí rating vzdelávacích inštitúcií (MŠMT ČR) a nemajú definovaný 

štandard kvality pre vzdelávacie inštitúcie (učiť môže ktokoľvek v akýchkoľvek priestoroch a pod., 

pričom môže a nemusí evaluovať). Vyvíjajú nástroj na zmenu uvedeného (hodnotenie lektorov, aj vývoj 

vzdelávacích programov a naplnenie ich cieľov), riešia základný model hodnotenia kvality vzdelávacích 

inštitúcií vzdelávania dospelých.  
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Okrúhly stôl – Vzdelávanie dospelých, Bratislavský kraj (Týždeň celoživotného učenia, 22. ročník), 

25.10. 2022, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

Regionálny okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých v Bratislavskom kraji v rámci Týždňa celoživotného 

učenia sa uskutočnil 25. októbra 2022 v priestoroch Academia Istropolitana Nova vo Svätom Jure.  

Podujatie otvorili Petőcz Kálmán, generálny riaditeľ sekcie, Klaudius Šilhár, prezident AIVD a Marta 

Jendeková, riaditeľka AINova. Mgr. Monika Korkošová (MŠVVaŠ SR) predstavila Stratégiu 

celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a implementačné kroky.  

Podujatie otvoril Klaudius Šilhár, prezident AIVD. Uviedol, že vzdelávanie dospelých nie je v rámci 

Slovenska a legislatívy dosiaľ pomenované – táto „systémová chyba“ sa prejavuje napríklad tak, že nie 

je možné dobre implementovať stratégie EÚ, UNESCO, OECD a pod. 

Pripomenul, že Slovensko je v rámci OECD jednou z najohrozenejších krajín digitalizáciou 

a automatizáciou, čo sa týka pracovných miest. Zdôraznil aj vplyv demografických zmien, teda že 

pomer pracovne produktívnych sa radikálne mení a bude neustále klesať. UNESCO rozlišuje tri kľúčové 

oblasti vzdelávania dospelých, zamerané na: 

▪ vybavenie dospelých gramotnosťou a základnými zručnosťami (zručnosti pre život); 

▪ poskytovanie nepretržitej odbornej prípravy a rozvoja; 

▪ podporovanie aktívneho občianstva prostredníctvom komunitného vzdelávania (záujmové 

vzdelávanie). 

Spomenul, že každých 10 rokov predstavuje UNESCO správu tzv. GRALE 5 (Global Reports on Adult 

Learning and Education monitor progress in BFA and recommend ways forward). Ďalej spomenul 

globálnu iniciatívu – sieť Učiacich sa miest UNESCO (v SR je zapojené jedno mesto – Trnava). 

V stredoeurópskom priestore sú takéto učiace sa mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti 

vzdelávania pre svojich obyvateľov iba dve – Trnava/SK a Pécs/HU. 

Ďalej vo svojej prezentácii spomenul vzdelávanie dospelých na úrovni EÚ, definíciu vzdelávania 

dospelých podľa Rady EÚ, novú Európsku agendu pre vzdelávanie dospelých a v tej súvislosti aj 

problém Slovenska, kde sa vzdeláva len 4,8 % dospelých (EUROSTAT: Labour Force Survey 2021). 

V prezentácii spomenul aj samotné pomenovanie príslušného ministerstva, ktoré v súlade so svojím 

https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ainova.sk?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/klaudius.silhar?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AIVD-251952132266/?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/klaudius.silhar?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AIVD-251952132266/?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=kK-y-R
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názvom kladie dôraz na formálne vzdelávanie v školskom systéme. Dôležité však je uvedomiť si, že 

svet, v ktorom sa jedinec už na škole naučil všetko potrebné pre život a prácu už neexistuje. 

Po tejto úvodnej prezentácii nasledovala prezentácia pána Kálmána Petőcza, generálneho riaditeľa 

sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý hovoril nielen o schválení Stratégie CŽV 

a poradenstva ale už aj prijatí prvého akčného plánu na realizáciu stratégie CŽV a poradenstva. Tiež 

spomenul, že jednou z kľúčových vecí je, že sa pripravuje (nový) zákon o CŽV, ktorý má zadefinovať 

nástroje CŽV, aby vzdelávanie kráčalo s dobou, reflektovalo záväzky a odporúčania OECD, EÚ a pod. 

Ide o širší reformný koncept, reflektuje aj na ďalšie stratégie, ktoré sa na Slovensku pripravujú a sú 

zamerané na inkluzívne vzdelávanie, rozvoj digitálnych zručností a pod., a tiež všetkých 5 komponentov 

Plánu obnovy a odolnosti. 

Za kľúčový pojem v EÚ a v Pláne obnovy a odolnosti považuje kvalitné a inkluzívne vzdelávanie – všetky 

nástroje by teda mali byť v súlade s ním, preto CŽV musí napĺňať tri základné ciele vzdelávania 

definované v zákonoch, a to:  

▪ zamestnanosť/príprava na (meniaci sa) trh práce, 

▪ udržateľnosť (civilizácie) – občianske (civilné, v zmysle civilizačné) vzdelávanie založené na 

hodnotách,  

▪ osobnostný rozvoj (naplnenie osobných ambícií).  

Pri formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa je potrebné uplatňovať 

tzv. „princípy 4A“ (Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability). Vzdelávanie má byť 

všeobecne dostupné, prístupné (aj v zmysle fyzickej prístupnosti), prispôsobiteľné, pružné a vedieť sa 

prispôsobovať meniacim sa podmienkam.  

Ďalší dôležitý pojem, s ktorým treba pracovať je digitálne občianstvo, aby občan vedel využívať 

digitálne zručnosti nielen v zamestnaní ale aj i v osobnom živote. 

Ďalej v prezentácii činnosti MŠVVaŠ SR pokračovala Monika Korkošová, riaditeľka Odboru 

celoživotného vzdelávania, ktorá hovorila o tom, že Stratégia CŽV a poradenstva sa postupne začína 

implementovať. Pracuje sa na úprave legislatívneho zázemia (týka sa predovšetkým MŠVVaŠ SR 

a MPSVR SR). Tiež sa budujú centrá excelentnosti, ktoré majú združovať vzdelávanie na všetkých 

úrovniach s napojením na rozvoj inovácií a rozvoj regiónov. Takéto centrum by malo byť „hub-om“ pre 

celý región. Informovala tiež o tom, že cez ERAZMUS+ sa pripravuje opäť balík na rozvoj vzdelávania. 

https://www.facebook.com/minedu.sk?__cft__%5b0%5d=AZVpTtoho__5avPNxH-Xd3VYyVtsmevRu7QxeiR11vCjzTN51AFJspEsPJWr6q_02AMCkq75SOcfJQorIKa67_fanXRk6cbzSZGrDD12ZX47nq7-jEz8MeZbYb69A4DQ08QPqamM5ADJ71i3BCjj05JvD-fIStlSkQ9LLSwP8wv9Qpn4_T4CvsKfYLuNbbuhJEQMmEjlBkLsz4h8nHdAj7V3vzVW4inuYk8JUmQz-s14nswbSuDoYYAUAfYj1aEHuJg&__tn__=-%5dK-y-R
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Ďalej sa venovala téme uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. 

Spomenula, že tiež už riešia mikrokvalifikácie. Hlavne v technických odboroch chcú kratšie 

štúdium/kvalifikácie, lebo vývoj prináša rýchle zmeny. Venujú sa základným zručnostiam (pilotné 

intervenčné programy, nedostatok pracovnej sily s vysokým aj nízkym stupňom kvalifikácie). Rieši sa 

nadrezortný charakter CŽV a motivácia. Chcú tiež pripraviť komplexný systém trasovania absolventov 

škôl a majú ambíciu riešiť udržateľnosť sektorových rád (a tiež Alianciu sektorových rád, s ktorou 

počítajú na ďalšiu spoluprácu). Spomenula aj zavedenie schémy individuálnych vzdelávacích účtov, kde 

sa pripravujú tri pilotné projekty – každý pod iným rezortom: MIRRI SR, MPSVR SR a MŠVVaŠ SR. 

V krátkosti predstavila úpravu legislatívy, ktorá by už mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2023 

(novela Zákona o službách zamestnanosti, ktorý rieši kompetencie Aliancie sektorových rád) Aliancia 

bude posudzovať aj kvalitu odborov na akreditácie – MŠVVaŠ SR bude žiadať stanovisko od Aliancie 

a príslušnej sektorovej rady či má akreditácia byť udelená alebo nie.  

Predstavila zákon o CŽV ako rámec pre všetky úrovne vzdelávania (vymedzia sa základné princípy CŽV, 

identifikujú sa Systém overovania kvalifikácií (SOK), Národná sústava kvalifikácií (NSK) – proces 

identifikácie, overovania kvalifikácie), bude sa zavádzať portfólio, ktoré bude základným nástrojom na 

uznávanie.  

MŠVVaŠ SR pripravuje aj špecifický zákon o vzdelávaní dospelých, kde sa vymedzí terminológia 

a procesy súvisiace so vzdelávaním dospelých, akreditácia bez zbytočnej administratívnej záťaže. Bude 

sa zavádzať pojem profesijná kvalifikácia, pre SOK sa budú zavádzať nové inštitúty: autorizovaná osoba, 

register národných garantov.  

Zároveň sa pripravujú nástroje na financovanie vzdelávania dospelých prostredníctvom individuálnych 

účtov, cez nové programové obdobie z Operačného programu Slovensko. Veľké systémové zmeny 

budú financované prostredníctvom národných projektov, ale zároveň bude aj dostatok projektov pre 

tých, ktorí potrebujú riešiť veci na lokálnej úrovni. 

Dopytovo orientované výzvy pre občianske vzdelávanie dospelých budú/sú komunikované na stránke: 

minedu.sk/pod záložkou CŽV. 

Financie chcú alokovať aj na posilnenie personálnych a materiálno-technických kapacít (pre 

samosprávy), teda nielen na rozvoj regionálneho školstva, ale aj budovanie personálnych kapacít a tiež 

na podporu a propagáciu CŽV. 
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Na rezortoch sa pripravuje harmonogram výziev, ktoré smerujú na koordinátora MIRRI SR. Prvý 

harmonogram výziev jednotlivých rezortov bude k dispozícii približne v prvom štvrťroku 2023. 

MIRRI SR pripravuje Národnú stratégiu digitálnych zručností, ktorá by mala byť prijatá do konca roka 

2022 (spolupracovalo na nej aj MŠVVaŠ SR). 

Ďalej vystúpila Marta Jendeková, riaditeľka Academia Istropolitana Nova s prezentáciou „Má byť 

vzdelávanie dospelých súčasťou verejnej politiky aj na miestnej úrovni?“. Predstavila platformu LEAP 

– Local Adult Education Policy (www.leap2local.eu). Je to projekt spolufinancovaný EK v rámci 

programu Erasmus+, umožňujúci spoluprácu siedmich partnerov zo šiestich krajín (Belgicko, 

Maďarsko, Rumunsko, SR, Španielsko a Taliansko). Výstupom projektu je súbor nástrojov – príručka 

vzdelávania dospelých pre tvorcov politík na miestnej úrovni.  

Následne bola na podujatí predstavená učiaca sa komunita – Malokarpatská vzdelávacia sieť. –. Jej 

zámerom je naučiť sa tvoriť vzdelávacie programy iným spôsobom. Dôležitý je inovatívny prístup 

a rozvoj zelených a občianskych kompetencií (o. i. projektových, mediálnych).  

V závere prezentácií Roman Staník z Odboru riadenia projektov Národnej agentúry ERASMUS+, SAAIC 

predstavil nový program ERASMUS+ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu 

v Európe. Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu (2014 – 2020) sa rozpočet na obdobie 

2021 – 2027 takmer zdvojnásobil na približne 26,2 miliardy EUR. Nový program na roky 2021 – 2027 

kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých 

ľudí na demokratickom živote. 

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne 

digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na podporu 

európskeho piliera sociálnych práv, výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoj 

európskeho rozmeru v športe. 

Erasmus+ ponúka nové príležitosti v oblasti mobility a spolupráce, pokiaľ ide o vysokoškolské 

vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, školské vzdelávanie (vrátane vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve), vzdelávanie dospelých, mládež a šport. 

http://www.leap2local.eu/
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V závere, po prezentáciách, predstavení prítomných a diskusii Klaudius Šilhár z AIVD navrhol, aby 

v regiónoch vznikla krajská rada pre vzdelávanie dospelých. Na podujatí boli predstavené aj výstupy 

sektorových rád.  

Konferencia HODNOTENIE A PODPORA KVALITY VZDELÁVANIA NA VYSOKEJ ŠKOLE - 24. 10. 2022, 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Jedným z dôležitých podujatí v oblasti vzdelávania bola aj celoslovenská konferencia „Hodnotenie 

a podpora kvality vzdelávania na vysokej škole“ konaná dňa 24.10. 2022 v priestoroch Univerzity 

Komenského v Bratislave18. Organizovali ju Centrum pedagogickej podpory v spolupráci s Katedrou 

pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a s Ústavom 

celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline, ako aj s Asociáciou pre kvalitu vo 

vysokoškolskom vzdelávaní.  

V dopoludňajšom bloku konferencie predstavili zástupcovia jednotlivých vysokých škôl inšpiratívne 

príklady akým spôsobom u nich prebieha hodnotenie a podpora kvality vzdelávania. Od prof. PaedDr. 

Jany Duchovičovej (prorektorky pre vzdelávanie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) odznelo, že 

považuje za dôležité zamerať sa predovšetkým na rozvíjanie mäkkých zručností u učiteľov, aby ich 

následne boli schopní rozvíjať aj u študentov, pretože nie je dôležitá len odbornosť. Ďalej uviedla, že 

učiteľ by si mal mapovať svoje pedagogické úspechy, toto by následne tvorilo jeho „portfólio“. 

Následne JUDr. Veronika Hegedűšová prezentovala vzdelávaciu inštitúciu – Akadémiu Policajného 

zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia“). Študenti Akadémie anonymne hodnotia poskytované 

vzdelávanie v jednotlivých predmetoch (10 otázok každoročne – tieto sú zamerané na pedagogickú 

spôsobilosť pedagógov, obsahovú kvalitu výučby, odporúčané doplnenia výučby). Hodnotenie je 

dobrovoľné, študenti hodnotia iba predmety v danom akademickom roku, návratnosť hodnotenia 

býva na úrovni 50 %. Študenti v posledných ročníkoch zvyknú byť v hodnotení aktívnejší, návratnosť 

býva až 80 %.  

Ďalšie dôležité kritérium je uplatniteľnosť absolventov. Hodnotí sa zamestnanie sa (v tomto prípade je 

zamestnávateľ Policajný zbor SR), v odbore vzdelania alebo pokračovanie v štúdiu. Zamestnávateľ dáva 

Akadémii spätnú väzbu čo absolventom chýba (aké znalosti resp. zručnosti). Akadémia tiež dostáva 

 
18 Predbežný program konferencie je zverejnený/dostupný na internete: Program_konferencie_24.10_2022.pdf 
(uniba.sk) 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/cpp/Program_konferencie_24.10_2022.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/cpp/Program_konferencie_24.10_2022.pdf
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hodnotenie absolventov nadriadenými po roku od nástupu do zamestnania. Absolventi taktiež dávajú 

po roku praxe spätnú väzbu Akadémii, či sa im podarilo zamestnať sa a pod.  

Zvyšovanie kvality praktických zručností má Akadémia nastavené nasledovne: odborné stáže 

pedagógov (cca 1x za 2 roky – priamo na výkonných útvaroch). Dôležité je prepojenie výučby s praxou, 

preto sa zameriavajú aj na odbornú prax študentov, komunikáciu so zamestnávateľmi, spätnú väzbu, 

spoluprácu.  

Ďalej nasledovala prezentácia RNDr. Renáty Valekovej, riaditeľky Duálnej akadémie v Bratislave k 

profesijnému bakalárovi. Pilotne išlo o vytvorenie študijného programu pre automobilový priemysel, 

ktorý sa realizuje v spolupráci so STU v Bratislave (Strojnícka fakulta, spoluprácu štartovali v 2017). 

Dôležitým aktérom spolupráce bol Volkswagen Bratislava, ktorý umiestňoval stážistov do prevádzky 

závodu v Bratislave. Pri tvorbe študijného programu sa inšpirovali v Nemecku, kde odbor trvá 3,5 roka. 

Odbor profesijný bakalár prevádzkový technik dopravnej a technickej výroby má výrobnú prax počas 

leta po prvom ročníku, pričom v prvých dvoch ročníkoch získava študent skúsenosti aj na linke, 

v treťom ročníku má profesijnú prax (už celý čas sú študenti u zamestnávateľa, sú súčasťou 

projektového tímu a riešia projektové úlohy, z ktorých často vzniknú aj bakalárske práce). Už po prvom 

roku, dostane študent mentora z manažérov podniku, nielen na získanie odborných skúseností, ale aj 

na osobnostný rozvoj. Študenti sú aj finančne motivovaní, získané štipendium závisí od študijných 

výsledkov. V treťom ročníku sa približuje mesačnému platu a jeho výška závisí od hodnotenia mentora. 

Odbor má v jednom ročníku cca 20-25 študentov. 

Dr. Valeková na záver zdôraznila, že pri hľadaní nových riešení nesmie chýbať odvaha a treba 

zabezpečiť aj udržateľnosť a hľadať motiváciu pre všetkých zúčastnených (škola, spoločnosť, študent).  

Ďalej pokračoval Ing. Milan Ráchela (Duálna akadémia, z.z.p.o.), ktorý hovoril o tom, že spätná väzba 

vo vzdelávaní je kľúčová, pričom ju treba vedieť dávať aj prijať, pretože je to niečo, čo nás vie veľmi 

posunúť vpred. Mladým ľuďom naozaj veľmi často chýba praktická skúsenosť, otvorenie sa svetu, 

spomenul metódu eduScrum (ktorá spočíva na štyroch pilieroch: kritické myslenie, komunikácia, 

kooperácia, kreativita). Ide o tzv. agilnú metódu, v rámci ktorej učiteľ nemôže byť jediným komplexným 

nositeľom odborného vzdelávania.  

Prof. Ing. Robert Redhammer, CSc. v rámci diskusie k akreditáciám VŠ uviedol, že SAAVŠ nechce 

definovať postupy pre učenie/výučbu, ale hodnotiť ako si škola vie nastaviť vnútorný systém 

hodnotenia a zvyšovania kvality. Dôležité je, aby škola komunikovala a spolupracovala so 
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zamestnávateľmi, ktorí sú tiež súčasťou akreditačného procesu. Na otázku, či môže byť pedagogický 

program profesijný, prof. Redhammer uviedol, že v štandardoch je takáto možnosť, umožňujú, aby 2 

z 5 prednášajúcich boli odborníci z praxe a aby sa prenášali skúsenosti z praxe. Zástupca SAAVŠ (prof. 

RNDr. René Matlovič, PhD.) uviedol, že samohodnotiaca správa v rámci akreditačného spisu by nemala 

byť formálna samochvála, ale malo by ísť o sebareflexiu, priznanie si rezerv a návrh ako sa s týmito 

rezervami hodlá škola vysporiadať. V rámci akreditácie sa zameriavajú na to, či je vzdelávacia činnosť 

podporená tvorivou činnosťou a výstupy sú v primeranej kvalite, pričom nároky sa zvyšujú podľa 

stupňa – malo by ísť o tematickú previazanosť štúdia aj s výskumom. SAAVŠ sa snaží nastaviť systém 

tak, aby sa škola uistila, že má kvalitných učiteľov, pričom spôsob/kritériá, ako sa chcú VŠ/univerzity 

uisťovať, že majú kvalitných pedagógov si vytvárajú sami.  

Prof. PaedDr. Jana Duchovičová (prorektorka pre vzdelávanie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

hovorila o zosúlaďovaní a príprave nových študijných programov a tzv. programových radách, ktoré 

združujú rôznych odborníkov z praxe, čo považuje pri zosúlaďovaní a vytváraní študijných programov 

za nevyhnutnosť. Hovorila aj o dotazníkovom hodnotení v akademickom informačnom systéme, v 

ktorom študenti hodnotia pedagógov a konkrétny predmet a pod.  

PaedDr. Lucia Hrebeňárová, PhD. (Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline) 

prezentovala ročný vzdelávací kurz pre VŠ pedagógov, ktorý pripravili. Tiež prezentovala návrh 

hodnotenia vysokoškolských pedagógov, v ktorom vytvorili a zadefinovali merateľné štandardy 

hodnotenia.19  

Doc. Samuel Abrahám, PhD. (rektor, BISLA Liberal Arts College) uviedol, že podľa jeho názoru sa výskum 

musí vykonávať v súčinnosti s bakalárskymi študentami. Mnohí VŠ pedagógovia podceňujú bakalárov, 

tvrdia, že nie sú pripravení na výskum. Ale pre niektoré odbory sú práve v najlepšom veku, čo sa 

mozgovej kapacity týka. Za jeden semester sú schopní naučiť sa viac, ako v neskoršom veku. BISLA robí 

pedagogickú podporu rôznymi formami (kurzy, malé semináre, diskutuje sa o tom, čo pomáha, ako sa 

zlepšiť). Spolupracujú s inými školami v medzinárodnom kontexte.  

V záverečnej diskusii sa prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., vedúci Zastúpenia EK v Bratislave zamýšľal 

nad tým, aké zručnosti sú potrebné pre 21. storočie. Dôležité v dnešnej dobe je charakterové 

vzdelávanie, sociálne zručnosti, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy – technické veci sa menia 

veľmi rýchlo a do roku 2030 sa radikálne zmení viac ako 60 % pracovných miest. Zamestnávatelia 

 
19 Návrh štandardov je zverejnený/dostupný online: Standardy_pedagogickej_cinnosti.pdf (uniba.sk) 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/cpp/Standardy_pedagogickej_cinnosti.pdf
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preferujú: spoluprácu, komunikáciu, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy. Považuje za dobré, 

že sa už študenti začínajú sťažovať, ak nedostanú od vyučujúceho to, čo majú dostať. Zdôraznil význam 

ceny ESETu pre exelentných učiteľov.  

Konferencia COINTT20, 18. - 19. 10. 2022, Bratislava 

Dvojdňová konferencia, s miestom konania v Bratislave, bola zameraná na „Zjednodušenie kontaktu 

medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií“. Hlavným organizátorom 

konferencie bolo Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ktoré je pracoviskom s celoslovenskou 

pôsobnosťou, zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania 

duševného vlastníctva a prepájania akademickej a súkromnej sféry. Podujatie bolo realizované v rámci 

implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku II. OECD a EUROSTAT považujú transfer vedomostí a technológií za kľúčovú súčasť 

inovačného procesu, ktorý nie je možný bez prepojenia medzi kľúčovým aktérmi. I v prípade, že sú 

informácie verejne prístupné, ich vyhľadávanie býva často veľmi náročné a drahé. Z tohto dôvodu je 

žiadúce mať vybudované efektívne komunikačné cesty a mechanizmy na samotný transfer vedomostí 

a technológií. Ekosystém vytváraný firmami a univerzitami je veľmi dôležitý, ale momentálne existujú 

rôzne systémové prekážky, ktoré je potrebné riešiť.  

Po slávnostnom otvorení konferencie a príhovoroch zástupcu MŠVVaŠ SR, poradcu prezidentky SR, 

generálneho riaditeľa CTVI SR, generálneho riaditeľa SIEA a predstaviteľa CIVITTA Slovakia nasledovali 

viaceré bloky prezentácií, panelových diskusií a workshopov, ktoré boli rozdelené do troch oddelených 

priestorov hotela Saffron v Bratislave. 

Prvým prednášajúcim bol p. Shiva Loccisano, z Bolonskej univerzity z Talianska, ktorý prezentoval 

informácie o sprístupňovaní univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a následne na to nadviazala 

prezentáciou p. Lucia Rybanská zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá túto 

problematiku doplnila o informácie z prostredia Slovenskej republiky. Pán Loccisano vyzdvihol 

dôležitosť valorizačných nástrojov v súvislosti so sprístupňovaním univerzít, pričom zdôraznil, že je 

potrebné mať funkčný systém prenosu (transferu) technológií. Potrebné je identifikovať relevantné 

informácie, pozbierať ich do systému a zverejniť. Takýmto príkladom je: Domov | Zdieľanie znalostí 

(knowledge-share.eu). Pani Rybanská, ako riaditeľka know-how centra, predstavila technický 

inkubátor univerzity, ktorý je najstarším na Slovensku – Univerzitný technologický inkubátor STU 

 
20 Cooperation Innovation Technology Transfer 

https://www.knowledge-share.eu/#:~:text=Knowledge%20Share%20%C3%A8%20una%20piattaforma%20dedicata%20alla%20valorizzazione,IRCCS%20e%20gli%20EPR%20presenti%20sul%20territorio%20nazionale.
https://www.knowledge-share.eu/#:~:text=Knowledge%20Share%20%C3%A8%20una%20piattaforma%20dedicata%20alla%20valorizzazione,IRCCS%20e%20gli%20EPR%20presenti%20sul%20territorio%20nazionale.
https://www.inqb.sk/sk/o-nas/
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(inqb.sk). Bližšie priblížila Kanceláriu spolupráce s praxou a dala do pozornosti napr. aj projekt: Zapojte 

sa do projektu IMPULZ CORONA STU - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (stuba.sk)  

Nasledovala panelová diskusia na tému: Klaster ako nástroj na zjednodušenie kontaktu medzi 

akademickou a podnikateľskou sférou pri uplatnení inovácií v praxi, kde moderátorkou bola p. Anna 

Čaplovičová z INOVATO. Pred 10-timi rokmi vznikla Únia klastrov Slovenska (uksk.sk). V tejto 

problematike nás predbehli napr. aj Rumunsko alebo Bulharsko. Všeobecne je možné konštatovať, že 

v zahraničí už pred 15 rokmi bola v tejto oblasti poskytnutá pomoc a kooperácia štátu. Dnes EK 

internacionalizáciu podporuje až za hranice Európy – Čína, Severná Amerika, Brazília. SR v tomto 

zaostáva. Klaster21 má byť nástrojom spolupráce, aj v rámci inovácií. Dôležité je prepojenie: univerzity 

– podniky – verejná správa. Klastre vedia pôsobiť na všetkých úrovniach, ale u nás sú málo využívaným 

nástrojom. Univerzity majú vlastné inkubátory a tam riešia inovácie. V súčasnosti je aktívnych 34 

klastrov, sú to priemyselné klastre – klastre cestovného ruchu v tejto skupine nie sú. Je zaujímavé, že 

12 nových klastrov vzniklo iba za posledné tri roky. Nové je Národné hodnotenie výkonnosti klastrov22. 

Klastre sú evidované v SIEA. Odporúča sa využívať existujúce štruktúry, optimalizovať výskumné 

kapacity i personálne obsadenie – nevymýšľať niečo nové, čo už tu je (iba v inej podobe), naozaj sa 

zamerať na existujúce platformy a možnosti. Jedným zo zaujímavých klastrov, je športový klaster – 

Home - Slovenské športové inovačné centrum (ssic.sk). Monitoruje a rieši inovácie a technológie 

v športe. Športový sektor v SR zamestnáva okolo 50 tis. ľudí a vytvára takmer 2% HDP, čo je podobné 

ako v rámci sektora poľnohospodárstva, lesníctva. Je tiež možné konštatovať, že šport má 

multiplikačný efekt na ekonomiku. Momentálne sa pasujú s problémami akými sú nízke digitálne 

zručnosti u potenciálnych využívateľov technológií v oblasti športu. V súvislosti s Európskou politikou 

klastrov bolo spomenuté, že je snahou a víziou, aby Európa prežila... Čo sa týka Slovenskej republiky – 

vstup firiem do procesu prípravy ľudí na trh práce je stagnujúci, nie každý je schopný spolupracovať, 

ale je potrebné vytvoriť akýsi „ekosystém“ z tých, ktorí spolupracovať chcú. Problémom je veľký odliv 

kvalifikovaných osôb do zahraničia. K najprestížnejším klastrom patria: Domov - Košice IT Valley 

(kosiceitvalley.sk), SLOVENSKÝ PLASTIKARSKY KLASTER , SPK Nitra | PlasticPortal.sk. Je dôležité do 

aktivít zapojiť už aj stredoškolákov. Mávajú veľmi dobré nápady a talenty je možné odchytiť už od 

začiatku a nasmerovať ich už počas štúdia. Flexibilita pri klastroch je veľmi dôležitá. Vo svete sa už 

začínajú rozširovať aj Metaklastre a Superklastre, na Slovensku také tendencie zatiaľ nie sú. Dôležité je 

ako zapojiť ľudí z univerzít do medzinárodných klastrov. Zahraničné klastre pritom pozývajú Slovákov 

 
21 Je združenie právnických osôb – riadi sa Občianskym zákonníkom  
22 SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov - SIEA 

https://www.inqb.sk/sk/o-nas/
https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/zapojte-sa-do-projektu-impulz-corona-stu.html?page_id=5473
https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/zapojte-sa-do-projektu-impulz-corona-stu.html?page_id=5473
http://uksk.sk/
https://ssic.sk/
https://www.kosiceitvalley.sk/
https://www.kosiceitvalley.sk/
https://www.plasticportal.sk/sk/podla-cinnosti/slovenskY-plastikArsky-klaster/f/40/
https://www.siea.sk/siea-spusta-narodne-hodnotenie-vykonnosti-klastrov/
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zúčastniť sa medzinárodných aktivít. Športový klaster prišiel s opačnou myšlienkou, chcú prizývať 

okolité krajiny na Slovensko.  

V rámci bloku venovanému inováciám prebehla panelová diskusia na tému: Ako môže pomôcť sieť 

európskych inovačných centier transferu technológií?, kde moderátorkou bola p. Anna Brziaková zo 

spoločnosti Civitta Slovakia. Panelová diskusia mala za cieľ predstaviť Európske centrá digitálnych 

inovácií (EDIH), ktoré budú fungovať ako jednotné kontaktné miesta a pomôžu spoločnostiam reagovať 

na výzvy v oblasti digitalizácie a digitálnych technológií, aby sa mohli stať konkurencieschopnejšími. 

Poskytnutím prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu, ako aj možnosti „testovať pred 

investíciou“. EDIH pomáhajú spoločnostiam zlepšovať procesy, produkty alebo služby pomocou 

digitálnych technológií. Poskytujú tiež inovačné služby, ako napríklad finančné poradenstvo, školenia 

a rozvoj zručností, ktoré sú potrebné na úspešnú digitálnu transformáciu. V rámci panelovej diskusie 

bolo predstavených 5 takýchto centier, ktoré v tejto dobe vznikli alebo aktuálne vznikajú na Slovensku 

a ich zameranie je na rôzne oblasti digitalizácie. V rámci panelu tak boli jednotlivými zástupcami 

stručne predstavené:  

▪ Centrum inovatívneho zdravotníctva – Michal Ivantyšyn,  

▪ Expandi 4.0 – Michal Műhl,  

▪ Slovenské centrum digitálnych inovácií – Emil Fitoš,  

▪ EDIH Hoppero – Peter Fusek,  

▪ EDIH Cassovium – František Jakab.  

Jednotlivé EDIH sú vo svojej podstate podobné, pretože vychádzajú z podmienok jednotnej európskej 

schémy, ktorú museli všetky splniť a odlišujú sa niektorými zameraniami, geografickou pôsobnosťou, 

či prístupom. Centrum inovatívneho zdravotníctva sa zameriava na oblasti zdravia (health) 

a starostlivosti (care), pre rôzne subjekty fungujúce v sektore zdravotníctva, od klientov poskytujúcich 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť, až po veľké nemocnice. Zameranie EDIH Centra inovatívneho 

zdravotníctva je okrem všeobecných služieb EDIH aj na zmenu legislatívy a orientácia nielen na MSP, 

ale najmä na nemocnice, kde podstatným faktorom nebude štruktúra, či veľkosť klienta, ale jeho 

pôsobenie v oblasti zdravia a starostlivosti. Ďalším špecifikom tohto centra bude orientácia na hľadanie 

verejných zdrojov financovania projektov svojich klientov. Pôsobnosť centra je celoslovenská. Expandi 

4.0 zameriava svoje služby primárne na malé a stredné priemyselné podniky, digitálnu transformáciu 

ich výrobných procesov a riadenia, vrátane riešenia kybernetickej bezpečnosti či vzdelávania a 

poradenstva v oblasti digitalizácie. Ponuka služieb je postavená koncepčne – od auditov, cez testovanie 

pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti, až po vzdelávanie a 

https://www.itapa.sk/centrum-inovativneho-zdravotnictva/
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prehlbovanie zručností, či podporu v oblasti financovania digitalizačných riešení vo výrobnej sfére. 

Špecializácia je priemyselná automatizácia, roboty či co-boty. Špecifická výhoda centra je účasť 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a ponuka jej štruktúr na financovanie projektov. Okrem 

tradičných partnerstiev s MSP sa tento EDIH zameriava aj na spoluprácu s priemyselnými SOŠ. 

Slovenské centrum digitálnych inovácií sa v celej šírke zameriava na všetky štandardné služby EDIHov 

spojené s digitálnou transformáciou ekonomiky. Špecifikom centra je jeho vznik, resp. štruktúra, ktorú 

tvoria zamestnávateľské zväzy zastupujúce jednotlivé odvetvia slovenského priemyslu združujúce 

elektrotechnický, chemický, celulózo-papierenský či automotive sektor a tiež IT asociáciu Slovenska. 

Vzhľadom na heterogénne prostredie, jeho služby budú stavané na dopyte firiem. Primárnym cieľom 

je, aby firmy, ktoré nevedia presne čo chcú a čo proces digitalizácie znamená, po využití služieb 

Slovenského centra digitálnych inovácií vedeli čo chcú a čo im digitálne riešenia prinesú. Centrum 

rozvíja myšlienku, že firmy sa bez zbytočnej administratívy vedia dostať k expertom, ku ktorým by inak 

nemali prístup. Odlišnosťou oproti ostatným štyrom EDIHom je aj výška prefinancovaných nákladov na 

služby poskytnuté centrom, nakoľko v prípade Slovenského centra digitálnych inovácií sa všetky služby 

započítavajú v plnej výške na rozdiel od ostatných, kde sa do schémy financovania De minimis 

započítavajú v podiele 50 %. Ďalším predstaveným bol EDIH Hoppero, ktorý pomáha organizáciám 

digitalizovať pomocou umelej inteligencie. Hoppero dokáže, rovnako ako ostatné EDIH poskytovať 

služby v celom rozsahu vymedzenom jednotnou európskou schémou digitálnych hubov, ale jeho 

expertíza je vyslovene zameraná na aplikáciu riešení postavených na strojovom učení a umelej 

inteligencii. Hub vznikol prepojením vedecko-výskumnej organizácie Kempelenov inštitút 

inteligentných technológií, ktorý sa venuje výskumu inteligentných technológií s cieľom prinášať do 

firiem excelentnú vedu, spoločnosťou CIVITTA Slovakia, ktorá prináša do EDIHu know-how ako 

efektívne získavať grantové zdroje pre digitálnu transformáciu firiem a ich dlhodobý rozvoj, neziskovou 

organizáciou Sapie, ktorej doménou je prepájanie komunít a podpora inovačného ekosystému 

a strediskami SAV s cieľom poskytnúť priestor na testovanie/aplikáciu riešení na báze umelej 

inteligencie v prostredí vysokovýkonných výpočtov. Jediné slovenské európske centrum digitálnych 

inovácií, ktoré nesídli v hlavnom meste je EDIH Cassovium. Tento EDIH má ambíciu vytvoriť jedinečnú 

platformu, ktorá podporí zavádzanie a rozvoj digitálnych technológií (DT) na území prevažne 

východného Slovenska s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť najmä lokálnej a regionálnej 

ekonomiky a tak zvyšovať aj inovačnú výkonnosť celého regiónu, ale zároveň aj vytvárať prepojenia 

s celoslovenským a medzinárodným dosahom. Lídrami EDIHU sú výskumné univerzity – Technická 

univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley. EDIH 

plánuje využívať rozsiahle know-how v procesoch transferu inovácií a podpore start-up komunity, 

ktoré má v rámci zapojenia UVP Technicom. EDIH bude poskytovať celú škálu služieb s dominantnými 

https://www.scdi.tech/
https://www.hopero.sk/
https://edihcassovium.sk/
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doménami ako BigData, IoT a kybernetická bezpečnosť. Vďaka prepojeniu inovačných ekosystémov sa 

EDIH špecializuje aj na tzv. kaskádové financovanie projektov. EDIH má ambíciu posilňovať celý 

digitálny ekosystém spoluprácou aj so strednými školami, prípravou duálnych foriem vzdelávania 

a pomoci pri príprave obsahu výučby, energetických auditoch či komplexnej prevádzke škôl.  

Témou Európskych digitálnych hubov sa zaoberala aj panelová diskusia Ako môžu Európske centrá 

digitálnych inovácií akcelerovať digitalizáciu slovenského priemyslu? Moderovala ju Anna Brziaková, 

zo spoločnosti Civitta Slovakia a rečníci boli zástupcami EDIH Hoppero Mária Bieliková a Michal Kardoš. 

Cieľom panelovej diskusie bolo, na príklade konkrétneho EDIHu, priblížiť princíp fungovania takéhoto 

centra. Strategická snaha Európy dosiahnuť trvalo udržateľný rast a zároveň konkurencieschopnosť 

voči ostatným regiónom sveta sa pretavuje aj do masívnej podpory digitálnej transformácie firiem a 

inštitúcií. V súlade s týmto zámerom iniciovala EÚ v rámci programu Digitálna Európa vybudovanie 

siete európskych centier digitálnych inovácií (tzv. European Digital Innovation Hubs, ECDI, alebo EDIH). 

Tieto centrá budú pomáhať firmám, najmä malým a stredným podnikom (MSP) a verejným inštitúciám 

v oblasti digitálnej transformácie. Na Slovensku tieto centrá reagujú na stav v národnom hospodárstve, 

kde začína byť prebytok finančných zdrojov, ktoré nevieme efektívne použiť. EDIH nepomáha priamo 

finančne, ale službami v určitej hodnote. Táto bezplatná pomoc pre firmy môže dosiahnuť maximálne 

200 000 EUR v období 3 rokov, podľa schémy De minimis. EDIH sa snaží „napárovať“ firmu na 

konkrétne aktivity, kde časť firiem potrebuje vylepšiť službu, experti ako fyzické osoby potrebujú 

pomoc pri odovzdávaní služieb. Jednotlivé firmy EDIH Hoppero triedi podľa štádia digitalizácie na tzv. 

digital natives a digital adopters. Podľa toho aj prispôsobuje služby, ktoré im ponúkne. Úroveň, ale aj 

posun firmy v procese digitalizácie sa vykonáva pomocou tzv. Digital maturity assessment, teda testu, 

ktorý firma štandardne absolvuje 3x – pred využitím služieb, v priebehu realizácie a na konci realizácie 

projektu, aby sa vyhodnotil aj posun firmy v dosahovaní cieľov digitálnej transformácie. Služby, ktoré 

EDIH poskytuje sú najmä Test before invest, Rozvoj digitálnych zručností a Prístup k financovaniu. 

Test before invest zahŕňa služby založené na umelej inteligencii v procesoch automatizácie, 

spracovania dokumentov – prirodzeného jazyka, ale aj v oblasti identifikovania potenciálu nasadenia 

riešení na báze umelej inteligencie, prečistenia dát, tvorby modelov a prístupu k využívaniu výpočtovej 

kapacity. Digitálne zručnosti sú služby, kde EDIH Hoppero chce čo najviac ľuďom poskytnúť informáciu 

ako im digitalizácia môže pomôcť. Ide najmä o série tematických workshopov s podporou nižších 

úrovní digitalizácie a služieb, ktoré poskytnú základy na využívanie umelej inteligencie. Celý okruh 

služieb uzatvárajú služby v oblasti poradenstva pri získavaní finančných zdrojov na digitálne inovácie. 

Panelová diskusia ponúkla aj krátky náhľad do fungovania siete EDIHov, nakoľko prebiehala diskusia aj 

s publikom, kde bol oi. prítomný aj zástupca EDIH Cassovium, František Jakab. Bola tak vyzdvihnutá 

myšlienka kooperácie jednotlivých centier a ich vzájomnej komplementarity. EDIH by tak mal 
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poskytovať služby v svojej špecifickej doméne a v geografickej blízkosti, a to s hlavným cieľom 

efektívne pomôcť digitálnej transformácii podnikov a spoločnosti.  

Nasledovala prezentácia p. Barbory Szépeovej, z agentúry SARIO, ktorá prezentovala Projekt Praxe pre 

univerzity, riešenia pre firmy – podpora akademického transferu technológií do praxe. Momentálne 

končí 4. ročník projektu (október 2022) – zastrešili ho dve osoby a 6-ti stážisti, snažia sa o vytvorenie 

platformy na spoluprácu viacerých strán. V máji 2022 spustili digitálnu platformu. 5. ročník je spustený 

a prebieha nábor akademických a výskumných partnerov, riešia aj návrhy spolupráce so súkromným 

sektorom a snažia sa ho spárovať s príslušným akademickým a výskumným partnerom. Každý rok 

zapájali iné fakulty, tento koncept sa neosvedčil, takže fakulty sa začali opakovať a okrem fakúlt (v 4. 

ročníku projektu) zapojili aj univerzitu a SAV. Online platforma slúži na zjednodušenie kontaktu medzi 

študentmi, univerzitami a firmami. Registrácia je bezplatná, zatiaľ je počet účastníkov 870 a rastie 

rýchlo. V novembri 2022 sa má konať: Event | Slovak Industry Vision Day 2022 (sario.sk).  

Nasledovala panelová diskusia, kde moderátorom bol p. Silvester Sališ z Centra transferu technológií 

CVTI SR a diskutovalo sa o Zvýšení povedomia o vzniku spin-off spoločností v akademickom 

prostredí. Spin-off vo všeobecnosti znamená, že materská inštitúcia – univerzita majetkovo vstupuje 

a podieľa sa na riadení spoločnosti. Jedným z takých príkladov môže byť aj: STU Scientific, s.r.o. | 

Referencie | Fusion IS, s.r.o. (fusion-is.sk). Preniesť vlastníctvo z univerzity na firmu je veľmi ťažké. 

Možnosťou by boli napr. tzv. „Royal zmluvy“, na Slovensku sa táto forma nevyužíva. Je veľmi dôležitá 

participácia univerzít, aby tieto vedeli činnosti ďalej rozvíjať (po zistení, ako sa nová technológia, 

výrobok komerčne uchytil na trhu). Spin-out – je opak prvého príkladu, kedy do riadenia univerzita 

nevstupuje, rieši sa tu iba prenos duševného vlastníctva. Do pozornosti bola daná Kancelária pre 

transfer technológií SAV a taktiež NPTT > Národný portál pre transfer technológií (cvtisr.sk). Vyzdvihla 

sa potreba štandardizovaných procesov, prehľadnosti schém od štátu, možnosti rýchleho financovania, 

zníženia administratívnej záťaže, byrokratických prekážok, pričom procesy je potrebné nastaviť 

transparentne. Citeľne chýba spolupráca verejného a súkromného sektora. V rámci diskusie sa 

konštatovalo, že vysoké školy často nemajú financie na presadenie produktu na trhu, na druhej strane 

i vlastné zdroje na štart a rozbeh firmy je veľmi ťažké nájsť, pričom začínajúcim chýba právne 

poradenstvo. Prostredie univerzít stále nie je na založenie firmy priaznivé.  

Následne, p. Peter Čižmár z TUKE, a p. Jaroslav Noskovič z Centra transferu technológií CVTI SR 

prezentovali Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou. Bola 

spomenutá česká platforma Find | Experts.ai. Centrum transferu technológií pri CVTI SR bolo vytvorené 

s cieľom podpory vedy a vzdelávania. Národný portál NPTT > Národný portál pre transfer technológií 

https://slovakindustryvisionday.sario.sk/
https://www.fusion-is.sk/sk/referencie/stu-scientific-sro#:~:text=Obchodn%C3%A1%20spolo%C4%8Dnos%C5%A5%20STU%20Scientific%2C%20s.%20r.%20o.%2C%20vznikla,techniky%20a%20umenia%20do%20hospod%C3%A1rskej%20a%20spolo%C4%8Denskej%20praxe.
https://www.fusion-is.sk/sk/referencie/stu-scientific-sro#:~:text=Obchodn%C3%A1%20spolo%C4%8Dnos%C5%A5%20STU%20Scientific%2C%20s.%20r.%20o.%2C%20vznikla,techniky%20a%20umenia%20do%20hospod%C3%A1rskej%20a%20spolo%C4%8Denskej%20praxe.
https://ktt.sav.sk/
https://ktt.sav.sk/
https://nptt.cvtisr.sk/
https://www.find.experts.ai/
https://nptt.cvtisr.sk/#:~:text=N%20%C3%A1rodn%C3%BD%20port%C3%A1l%20pre%20transfer%20technol%C3%B3gi%C3%AD%20%28NPTT%29%20vznikol,podporu%20transferu%20technol%C3%B3gi%C3%AD%20na%20Slovensku%20%E2%80%93%20NITT%20SK.
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(cvtisr.sk) má slúžiť aj na vyhľadávanie partnerov na výskum. Majú uzavreté zmluvy takmer so všetkými 

univerzitami a SAV. Bolo spomínané aj PATLIB > Stredisko patentových informácií (cvtisr.sk). 

Na spoločenskom večere, ktorý uzatváral prvý deň konferencie boli vyhlasovaní víťazi súťaže Cena za 

transfer technológií na Slovensku 2022. Na desiatom ročníku súťaže23 boli oceňovaní vedci, výskumníci 

a vedecko-výskumné tímy, a to hneď v troch kategóriách:  

1. Inovácia,  

2. Inovátor/inovátorka a  

3. Počin v oblasti transferu technológií.  

Druhý deň konferencie začínal prezentáciami p. Kevina Cullena, z KAUST v Saudskej Arábii a p. Michala 

Hrivnáka z SPU24, ktorí prezentovali Easy Access ako nástroj otvárania akademických inštitúcií voči 

súkromnému sektoru. Bol predstavený Technology Transfer Licensing Survey | AUTM, ktorý už nie je 

novinkou, ale je normou a výrazne ho vo svete využívajú. Predstavitelia zastávajú názor, že keďže sa 

z verejných zdrojov (na univerzitách) robí výskum, tak je fér ho následne odovzdať spoločnosti 

(výsledky výskumu a vývoja a inovácie). M. Hrivnák rozoberal dosah univerzít na rozvoj spoločnosti, 

vplyv ekonomiky a pod. – je možné konštatovať, že je významný. Je veľa patentov (je podaných 60 – 

100 patentových prihlášok za rok za všetky univerzity spolu), ale zároveň je vytvorených málo licencií 

a boria sa aj s vysokými poplatkami. Stále bojujú s tým, ako znalosti univerzít vypustiť do priestoru a na 

to je vhodný Easy Access. Robili prieskum či by rektori univerzít privítali takýto nástroj a stále 

prevládajú skôr obavy, ako sa to bude financovať, čo z toho bude mať univerzita a pod., čiže táto 

alternatíva nemá zatiaľ dostatočnú podporu.  

Pokračovalo sa panelovou diskusiou, kde p. Marek Repko zo spoločnosti Ayming Slovensko moderoval 

Financovanie inovácií prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj. Je možné uplatniť si odpočet na 

výskum a vývoj v daňovom priznaní. Je to nepriama forma podpory a miera úspory je 21%. Je to bez 

obmedzenia segmentu trhu. Je potrebné ale splniť tri podmienky: 1. spoločnosť musí realizovať výskum 

a vývoj, 2. predmet výskumu a vývoja musí byť uvedený písomne v dokumente a 3. všetky náklady na 

výskum a vývoj musia byť oddelené od ostatných nákladov. Podľa Frascatiho manuálu – titulka 

(vedatechnika.sk) sa posudzujú oprávnené výdavky na výskum a vývoj. Je to spolu 5 kritérií, ktoré sú 

tiež prevzaté do slovenskej legislatívy – Patent Box (pwc.com). Je možné si odpočítať pomernú časť 

nákladov na mzdy, materiál, odpisy, energie, cestovné náhrady, pričom služby sú vyňaté, okrem 

 
23 f_verzia_TS_CVTI_SR_Cena_za_transfer_technologii.pdf (cvtisr.sk) 
24 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

https://nptt.cvtisr.sk/#:~:text=N%20%C3%A1rodn%C3%BD%20port%C3%A1l%20pre%20transfer%20technol%C3%B3gi%C3%AD%20%28NPTT%29%20vznikol,podporu%20transferu%20technol%C3%B3gi%C3%AD%20na%20Slovensku%20%E2%80%93%20NITT%20SK.
https://patlib.cvtisr.sk/
https://autm.net/surveys-and-tools/surveys/licensing-survey/
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/SDokumenty/Frascati%20manual/frascati%20manual%2001.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/SDokumenty/Frascati%20manual/frascati%20manual%2001.pdf
https://www.pwc.com/sk/sk/investovanie-na-slovensku/patent-box.html
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/2022/f_verzia_TS_CVTI_SR_Cena_za_transfer_technologii.pdf
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výnimiek: služby od VŠ alebo aj SAV, nehmotné výsledky výskumu a vývoja od spoločnosti 

s osvedčením na výskum a vývoj, úspešná certifikácia výsledku, licencie na softvér.  

Nasledovala panelová diskusia, kde p. Artur Bobovnický, zo SIEA, bol moderátorom pre Inovačné 

poukážky ako nástroj zintenzívňovania spolupráce malých a stredných podnikov 

s vedeckovýskumnými inštitúciami. Tieto poukážky sú vo svete veľmi využívané, používajú sa na 

vytvorenie stimulu, sú známe nasledovné: inovačné poukážky, digitalizačné, patentové. Platforma 

Inovujme.sk má za cieľ spárovať nielen malých a stredných podnikateľov a vedeckovýskumné 

inštitúcie, ale aj podnikateľov navzájom. Inovačné poukážky sa používajú napr. aj na pokrytie 

poplatkov, keď sa podáva patent, lebo sú veľmi vysoké. Podpora je od 10-15 000, resp. až 50 000 EUR25. 

Posledné výzvy bežia do konca roka 2022, potom by mal nasledovať nový formát pomoci. Vyčerpať 

inovačnú poukážku je nutné do troch mesiacov od udelenia. Návrhy zneli na dlhodobejšie zadaný 

program s peniazmi platenými napr. v dávkach. Tento formát sa budú snažiť šte viac zjednodušiť, a to 

nielen žiadateľom, ale aj im samotným, nakoľko teraz proces schvaľovania trvá 3-4 mesiace, pokiaľ je 

finančná podpora udelená. Plánujú proces zautomatizovať.  

Ďalšou bola prezentácia „Krok sun krok“ v procese otvárania UPJŠ26 v Košiciach pri transfere 

technológií, ktorú prezentovala. P. Renáta Bačárová z univerzity.. V krátkosti predstavila interné 

procesy v rámci transferu technológií a inovácií, vrátane vedeckých centier, ktoré majú (CIB, CPM, 

CTM, ClaTT). Prezentovala aj o: CNIC | Košický klaster nového priemyslu - biomedicínsky výskum, 

progresívne materiály, zelené a čisté technológie, kvantové a informačné technológie. 

Ukončením druhého dňa konferencie bolo prednesenie záverov27 (cieľov), ktoré si CTT CVTI SR 

(prezentované p. Miroslavom Kubišom) dalo do nasledujúceho obdobia (rok 2023). Tieto ciele chcú 

v priebehu roka 2023 monitorovať a ich výstupy budú vyhodnocovať na nasledujúcej konferencii 

COINTT 2023. Konkrétne išlo o:  

▪ Rozbeh Regionálneho inovačného centra v Banskobystrickom samosprávnom kraji tak, aby 

disponovalo konkrétnymi informáciami o možnostiach spolupráce akademických inštitúcií 

v regióne so súkromným sektorom v nasledujúcich oblastiach:  

- vzdelávanie28,  

 
25 Bol predstavený príklad čerpania inovačnej poukážky spoločnosťou SANTEA 
26 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
27 závery boli prebraté zo stránky: Cooperation Innovation Technology Transfer - COINTT 
28 diplomové práce, prípadne PhD. štúdium a aj duálne vzdelávanie na stredných školách  

https://www.inovujme.sk/
https://cnic.sk/
https://cnic.sk/
https://cointt.sk/
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- výskum a vývoj29,  

- poskytnutie kontaktov na pracoviská pre transfer technológií na akademických 

inštitúciách,  

- konkretizácia a ustanovenie úlohy miest vo funkcii prvého kontaktu s podnikateľským 

sektorom30.  

▪ Vypracovanie realizovateľného návrhu na založenie fondu31 v rámci podpory inovatívnych 

začínajúcich podnikov mimo štandardných trhových procesov32, vrátane definovania 

minimálnych podmienok v oblasti podporných služieb akademických inštitúcií pre zakladanie 

študentských start-up a zamestnaneckých spin-off/spin-out podnikov a ich zahrnutie do tzv. 

Minimálneho štandardu.  

▪ Zakotvenie konkrétnych úloh na riešenie problémov v oblasti transferu technológií do 

strategických dokumentov Plánu obnovy a odolnosti – podľa návrhov účastníkov 

konferencie COINTT 2022:  

- definovanie Minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom v podobe duševného 

vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov na pôde verejných vedecko-výskumných 

inštitúcií (VVI) SR,  

- ustanovenie autority na overovanie plnenia podmienok Minimálneho štandardu na pôde 

VVI SR33.  

▪ Prijatie zmien v legislatívnych predpisoch pre odstránenie prekážok v procese TT podľa 

návrhu CVTI SR, NCTT SR, Ministerstva financií SR v nasledujúcich právnych predpisoch:  

- 176/2004 Z. z. – Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií,  

- 278/1993 Z. z. – Zákon o správe majetku štátu,  

- 243/2017 Z. z. – Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii,  

 
29 prehľad o oblastiach, v ktorých akademické inštitúcie v regióne vedia ponúknuť výskumno-vývojovú 
spoluprácu a aj prehľad o spôsoboch, akými akademické inštitúcie v regióne vedia výskumno-vývojovú 
spoluprácu zabezpečiť 
30 – prezentácia služieb regionálneho inovačného centra v oblasti spoluprác s akademickým 
sektorom a podnikateľmi 
31 fond má suplovať bankové financovanie a financovanie súkromným kapitálom v úplne úvodnej fáze 
fungovania (tzv. preseed fáza) 
32 akcelerácia start-up prostredia 
33 ustanovenie motivačných nástrojov (podľa vzoru NCTT SR) – patentový fond, proof of concept fond, 
suplementárne podporné služby v procese transferu technológií a taktiež ustanovenie perzekučných nástrojov 
– hodnotenie VVI SR, dostupnosť finančných nástrojov 
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- a preverenie možnosti existencie prekážok v ďalších legislatívnych predpisoch (napr. 

Zákon o vysokých školách, Zákon o verejnom obstarávaní).  

V spolupráci s NCTT SR vypracovanie metodiky využiteľnosti tzv. easy access prístupu v procese 

transferu technológií pre VVI SR a jej sprístupnenie.  

1.2 Aliancia sektorových rád 

1.2.1 Ďalšie smerovanie Aliancie sektorových rád 

V uplynulom období sa kládol dôraz na spracovanie podkladov pre pripravovanú novelu zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Súčasťou jeho 

ustanovení je aj definovanie Aliancie a sektorových rád v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktoré 

sú ponímané ako dôležité komponenty celého systémového riešenia potrieb trhu práce a riešenia 

otázok zamestnanosti a kvalifikovanosti ľudských zdrojov pre národné hospodárstvo. V júli tohto roku 

prebehlo predbežné pripomienkové konanie k novele zákona o službách zamestnanosti a následne 

v auguste 2022 prebehlo riadne medzirezortné pripomienkovanie. Následne bola novela zákona 

diskutovaná v rámci tripartity na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, dňa 26. septembra 2022. 

V rámci diskusie sociálnych partnerov bol dôraz kladený najmä na udržateľnosť fungovania Aliancie a 

činnosti 24 sektorových rád podľa jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Dva dni na to, 28. 

septembra 2022, bola novela predmetom rokovania vlády SR, kde bola schválená s pripomienkami. 

Novela zákona o službách zamestnanosti bola prednesená na 75. schôdzi Národnej rady SR, kde prešla 

prvým čítaním. Vládny návrh novely zákona bol určený na prerokovanie jednotlivým zodpovedným 

výborom NR SR, s termínom zaslania stanovísk do 28. novembra 2022. Počas ďalšej schôdze NR SR sa 

predpokladá druhé čítanie a následné hlasovanie o zákone. Účinnosť by novela mala nadobudnúť od 

1. januára 2023. Novela zákona o službách zamestnanosti rozširuje kompetencie Aliancie, ktoré 

reflektujú aj aktivity a úlohy, určené v Stratégii pre celoživotné vzdelávanie a poradenstvo (ďalej len 

“SCŽVaP”), spracovanej zo strany MŠVVaŠ SR a schválenej vládou SR v novembri 2021, a tiež detailne 

definované aj v prvej etape Akčného plánu SCŽVaP na roky 2022 - 2024.  

Medzi kľúčové kompetencie Aliancie patrí napr.:  

▪ zabezpečovanie a koordinácia tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní a Národnej 

sústavy kvalifikácií, 
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▪ zabezpečovanie úloh, súvisiacich s vykonávaním spoločných záujmov podporujúcich 

zosúladenie systému celoživotného vzdelávania s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu 

práce, 

▪ určovanie štandardov odborných vedomostí, odborných zručností a schopností na výkon 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, 

▪ vytváranie databáz vedomostí a zručností potrebných na uplatnenie sa na pracovných 

miestach trhu práce v súvislosti s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, (na národné a 

medzinárodné účely), 

▪ spolupráca pri tvorbe a aktualizácii kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov, 

▪ aktívne zapájanie sa do riešení na nastavenie systému celoživotného vzdelávania tak, aby 

zodpovedal požiadavkám na zamestnancov na trhu práce, vývojovým tendenciám, súčasným 

a predpokladaným inovačným trendom,  

▪ určovanie oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania s 

osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť, 

▪ posudzovanie kvality vzdelávacích programov určených pre vzdelávanie a prípravu pre trh 

práce, 

▪ koordinovanie procesu zisťovania, monitorovania a predvídania vývojových trendov na trhu 

práce, zručností potrebných na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu 

práce, vzniku a zániku pracovných miest, vznikajúcich a zanikajúcich zamestnaní, 

▪ a iné. 

Aliancia v rámci Akčného plánu SCŽVaP by sa mala podieľať na realizácii prognóz vývoja na trhu práce 

do nasledujúceho obdobia, sledovať uplatniteľnosť absolventov, tiež by mala, aj za účasti sektorových 

rád, posudzovať kvalitu obsahov programov ďalšieho vzdelávania. 

Aliancia sektorových rád podľa nových ustanovení zákona o službách zamestnanosti už nebude 

fungovať ako projektový orgán, ale ako záujmové združenie právnických osôb s právnou subjektivitou 

a bude vedieť priamo vstupovať do vzťahov pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ. 

1.2.2 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Od začiatku realizácie projektu bolo realizovaných 36 etáp posudzovania a schvaľovania NŠZ Alianciou. 

Táto úloha vyplýva z čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) posudzovanie a schvaľovanie národných 

štandardov zamestnaní vytvorených alebo revidovaných sektorovými radami. Ide o prioritnú úlohu 

členov Aliancie, ktorá je náročná z hľadiska odborného i časového. V sledovanom období sa 
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posudzovalo v dvoch etapách celkovo 562 NŠZ, z toho jeden NŠZ bol na schvaľovaní dvakrát. NŠZ sa 

schvaľovali v nasledovných etapách:  

▪ XXXV. etapa – 19. 9. 2022 do 3. 10. 2022 – 5 NŠZ (I. revízia a tvorba) a 255 NŠZ (II. a III. revízia), 

spolu 260 NŠZ. 

▪ XXXVI. etapa – 13. 10. 2022 do 23.10. 2022 – 22 NŠZ (I. revízia a tvorba), 272 NŠZ (II. a III. 

revízia), 8 NŠZ (zmena názvu), spolu 302 NŠZ. 

XXXV. etapa – 19. 9. 2022 

Dňa 19. septembra 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 260 revidovaných a 

vytvorených NŠZ sektorovými radami v období september 2022.  

Celkovo išlo o 5 NŠZ spracovaných a revidovaných v rámci I. revízie a tvorby a 255 NŠZ, revidovaných 

v rámci II. a III. revízie. Na linku: https://forms.office.com/r/P9n8y8AjzK sa nachádza dotazník na per 

rollam schvaľovanie predkladaných štandardov, a to I. revíziu a tvorbu. 

Na linku: https://forms.office.com/r/3HtSAE5yKG a https://forms.office.com/r/sssXKVsG8G sa 

nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov v rámci II. a III. revízie. Obsah 

NŠZ je pre členov Aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom 

zaslané aj ako súbory pdf. na zjednodušenie ich práce s obsahom NŠZ. Tie sú dostupné na linku: 

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-19_schvalovanie_35.zip. 

Prehľad NŠZ spracovaných v rámci XXXV. etapy je v Prílohe č. 1 tejto Priebežnej správy.  

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 15 z 23 členov Aliancie. Pri siedmich členoch sa 

očakávala nominácia nových zástupcov, a to z MPSVaR SR, MPRV SR, MŽV SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a MF SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXXV. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené, k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, kto boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy. 

  

https://forms.office.com/r/P9n8y8AjzK
https://forms.office.com/r/3HtSAE5yKG
https://forms.office.com/r/sssXKVsG8G
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-19_schvalovanie_35.zip
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XXXVI. etapa – 13. 10. 2022 

Dňa 13. októbra 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 302 revidovaných a 

vytvorených NŠZ sektorovými radami v období jún 2022. Z predkladaných štandardov bolo 82 

revidovaných v rámci II. revízie NŠZ. Na linku: https://forms.office.com/r/C5ufsNg7ZT sa nachádza 

dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov, konkrétne I. revíziu a tvorbu. 

Na linku https://forms.office.com/r/FUgG5t3WXC sa nachádzajú NŠZ ktoré majú zmenu názvu. 

Na linku: https://forms.office.com/r/U2jZbwSbA9 a https://forms.office.com/r/JsHBGbJCAD sa 

nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie NŠZv rámci II. a III. revízie (prvá a druhá časť dotazníka). 

Predkladané štandardy v rámci II. a III. revízie sa týkajú primárne dopĺňania/zmien v inováciách, 

dopĺňania/zmien v oblasti SZČ, znaleckých činností, regulácií a kompetenčného modelu. Obsah NŠZ je 

členom Aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako 

súbory pdf. na zjednodušenie práce s ich obsahom.. Tie sú dostupné na tomto linku: 

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-13_schvalovanie_36.zip  

Prehľad NŠZ spracovaný v rámci XXXVI. etapy je v Prílohe č. 1 tejto Priebežnej správy. 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 17 z 23 členov pri schvalovaní I. revízie a tvorby. 

Do posúdenia zmeny názvu sa zapojilo 13 členov a do schvalovania II a III. revízie 14 a 13 členov. 

Očakávala sanominácia siedmich nových zástupcov, a to z MPSVaR SR, MPRV SR, MŽ SR SR, APZaD, 

KOZ SR (dvaja členovia) a MF SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXXVI. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ vznesené pripomienky boli konzultované s autormi a príslušnými 

sektorovými radami. Pripomienky sú v Prílohe č. 2 tejto správy. 

V Prílohe č. 3 tejto správy sa nachádza prehľad všetkých NŠZ schválených Alianciou v 

sledovanom období. 

https://forms.office.com/r/C5ufsNg7ZT
https://forms.office.com/r/FUgG5t3WXC
https://forms.office.com/r/U2jZbwSbA9
https://forms.office.com/r/JsHBGbJCAD
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-13_schvalovanie_36.zip
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Tabuľka č. 1 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou od roku 2019 do októbra 2022 

Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020 

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 0 0 0 0 7 0 1 2 5 4 0 3 0 0 4 8 0 4 

Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu surovín, 
geológiu 

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

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

5 0 0 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

1 3 2 1 3 1 0 3 1 1 1 8 1 2 0 3 2 2 2 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a 
drevospracujúci 
priemysel 

0 8 2 1 1 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 2 2 1 3 

Sektorová rada pre 
celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel 

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

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

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

Sektorová rada pre 
hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo 

6 0 1 2 3 2 2 2 0 3 2 2 2 0 2 2 1 2 3 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020 

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

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

3 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0 6 0 0 5 3 7 0 4 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 
a strojárstvo 

0 2 0 0 0 6 1 0 4 0 0 5 0 0 3 4 5 4 3 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

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

Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 7 0 4 2 0 6 0 4 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 

Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné 
prostredie 

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

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 

3 0 2 1 0 3 3 3 1 4 3 0 0 0 9 0 0 0 0 

Sektorová rada pre 
obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný 
ruch 

0 4 0 0 3 1 2 6 3 2 3 4 0 2 3 1 1 4 4 

Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 0 5 3 0 5 3 5 1 5 3 1 5 4 3 0 0 7 0 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 
a telekomunikácie 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020 

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 

Sektorová rada pre 
kultúru a kreatívny 
priemysel 

9 0 5 0 0 5 6 0 0 5 9 0 12 0 11 0 0 8 0 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu 
a šport 

1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 4 5 2 0 3 7 2 1 5 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

12 8 0 6 0 6 5 0 13 0 6 3 0 0 13 0 5 4 15 

Sektorová rada pre 
administratívu, 
ekonomiku, manažment 

0 3 0 0 0 2 3 4 5 11 8 8 3 4 3 3 4 1 7 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 
služby 

0 0 16 7 8 3 7 7 7 10 4 11 9 8 0 7 9 0 0 

Sektorová rada pre 
remeslá a osobné služby 

7 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 6 0 0 

SPOLU 63 44 39 37 31 59 47 50 66 65 64 64 44 23 63 80 57 44 57 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

XXXV.
etapa 

XXXVI.
etapa SPOLU 

  
7.12. 
2022 

14. 1. 
2022 

3. 2. 
2022 

18.2. 
2022 

1. 3. 
2022 

18.3. 
2022 

31.03. 
2022 

12.04. 
2022 

29.04. 
2022 

17.05. 
2022 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 19.9.2

022 
13.10. 
2022 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 3 6 5 6 3 4 0 0 3 0 0 0 47 0 0 0 121 

Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu surovín, 
geológiu 

3 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 44 0 0 0 0 0 95 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

0 0 10 0 0 0 4 0 8 0 8 0 0 0 10 0 0 64 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

0 4 0 4 0 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0 39 0 94 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a 
drevospracujúci 
priemysel 

3 4 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 0 0 2 28 98 

Sektorová rada pre 
celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel 

0 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 54 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 5 43 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo 

2 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 88 

Sektorová rada pre sklo, 
keramiku, minerálne 

3 0 9 3 0 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 11 47 123 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

XXXV.
etapa 

XXXVI.
etapa SPOLU 

  
7.12. 
2022 

14. 1. 
2022 

3. 2. 
2022 

18.2. 
2022 

1. 3. 
2022 

18.3. 
2022 

31.03. 
2022 

12.04. 
2022 

29.04. 
2022 

17.05. 
2022 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 19.9.2

022 
13.10. 
2022 

výrobky, nekovové 
materiály 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 
a strojárstvo 

0 0 0 10 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 41 0 0 97 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 15 0 50 

Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 0 5 0 9 0 0 6 0 10 0 14 0 0 0 12 20 114 

Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné 
prostredie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 11 0 2 49 

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 

3 3 0 12 0 4 7 2 2 0 3 0 0 0 28 1 2 99 

Sektorová rada pre 
obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný 
ruch 

0 5 0 2 9 0 3 3 1 4 5 0 0 0 0 32 18 125 

Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 8 0 13 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 48 19 0 168 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 
a telekomunikácie 

0 0 0 5 0 0 9 5 0 5 0 0 0 0 4 0 17 61 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo 

0 15 0 16 11 3 0 0 0 10 6 0 0 30 20 0 0 136 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 Názov Sektorovej rady 

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

XXXV.
etapa 

XXXVI.
etapa SPOLU 

  
7.12. 
2022 

14. 1. 
2022 

3. 2. 
2022 

18.2. 
2022 

1. 3. 
2022 

18.3. 
2022 

31.03. 
2022 

12.04. 
2022 

29.04. 
2022 

17.05. 
2022 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 19.9.2

022 
13.10. 
2022 

Sektorová rada pre 
kultúru a kreatívny 
priemysel 

4 5 0 9 7 9 0 10 0 5 8 0 7 0 0 29 23 186 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu 
a šport 

1 0 4 2 0 6 2 1 4 6 2 1 1 0 15 0 33 117 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

9 4 10 0 0 5 0 9 0 0 9 0 1 0 0 74 22 239 

Sektorová rada pre 
administratívu, 
ekonomiku, manažment 

2 4 0 9 0 5 3 0 3 5 5 0 0 0 7 8 42 162 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 
služby 

27 0 7 3 0 11 0 4 0 5 13 0 7 8 4 15 20 237 

Sektorová rada pre 
remeslá a osobné služby 

0 0 17 0 0 0 6 0 10 0 13 0 0 0 12 3 1 97 

SPOLU 66 76 78 97 45 75 51 49 36 64 87 97 22 99 216 260 302 2717 

Plán na revíziu - zmluva                  
1509 

Plán na tvorbu - zmluva                  
300 

Plán na tvorbu - do mája 
2022 

               
  

1809 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Za celé projektové obdobie od roku 2019, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do 24.10. 2022 

(ukončenie schvaľovania XXXVI. etapy), schválila Aliancia 2 717 NŠZ. V tabuľke sa uvádza stav 

schvaľovania NŠZ za jednotlivé obdobia.  

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najaktívnejšou sektorovou radou v procese tvorby a revízie NŠZ 

počas celého obdobia boli Sektorová rada pre verejné služby a správu (239 NŠZ), Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne služby (237 NŠZ), Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (186 NŠZ)a 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (168 NŠZ). 

Nasledujúce sektorové rady schvaľovali najmenej NŠZ: Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (43 NŠZ), 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie (49 NŠZ) a Sektorová rada pre elektrotechniku 

(50 NŠZ). 

1.2.3 Personálne zloženie Aliancie sektorových rád 

 Do čela Aliancie sektorových rád bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom 

vymenovaný nový prezident. Stal sa ním Juraj Káčer, štátny tajomník MPSVR SR. Juraj Káčer bol do čela 

Aliancie nominovaný dňa 3. 10. 2022, menovací dekrét sa nachádza v Prílohe č. 4 tejto priebežnej 

správy. Realizačný tím SRI k nominácii pripravil tlačovú správu, ktorá je zverejnená na: 

https://www.sustavapovolani.sk/2022/10/dobra-sprava-z-trhu-prace-aliancia-sektorovych-rad-ma-

opat-prezidenta/, https://www.tasr.sk/ots/ots-dobra-sprava-z-trhu-prace-alia/31648-clanok.html a v 

Prílohe č. 5 tejto správy.  

1.2.4 Pracovné stretnutia a konferencie realizované v sledovanom období 

Rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR, 14. 9. 2022  

Hlavnou témou rokovania bolo predstavenie zámerov a výstupov NP SRI a prezentácia SSRĽZ v sektore 

zdravotníctvo a sociálne služby štátnej tajomníčke, p. Lenke Dunajovej Družkovskej na MZ SR.  

Zoznam účastníkov sa nachádza v Prílohe č. 6 tejto priebežnej správy.  

Stretnutie otvorila predstavením prítomných členov z MZ SR štátna tajomníčka, následne tajomníčka 

Aliancie Lucia Lednárová-Dítětová predstavila zástupcov Sektorovej rady a Realizačného tímu NP SRI 

https://www.sustavapovolani.sk/2022/10/dobra-sprava-z-trhu-prace-aliancia-sektorovych-rad-ma-opat-prezidenta/
https://www.sustavapovolani.sk/2022/10/dobra-sprava-z-trhu-prace-aliancia-sektorovych-rad-ma-opat-prezidenta/
https://www.tasr.sk/ots/ots-dobra-sprava-z-trhu-prace-alia/31648-clanok.html
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a MPSVR SR. Pani Katarína Lanáková (generálna riaditeľka Sekcie práce MPSVR SR) predstavila projekt 

v gescii MPSVR SR. Prezentácia projektu obsahovala:  

▪ Predstavenie projektu SRI;  

▪ Predstavenie Aliancie sektorových rád;  

▪ Štruktúru SSRĽZ;  

▪ Kľúčové informácie zo SSRĽZ;  

▪ Kľúčové a kritické činitele SSRĽZ;  

▪ Hlavné požiadavky (oblasti opatrení) zo SSRĽZ ; 

▪ Kľúčové riešenia.  

Po prezentácii NP SRI štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská uviedla, že:  

▪ pred dvomi mesiacmi začalo MZ SR pracovať na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie 

ľudských zdrojov v zdravotníctve, pričom cca 1/3 je ukončená hotová, po prvotnom spracovaní 

dokumentu chcú predstaviť stratégiu aj odbornej verejnosti, plánujú realizovať k jednotlivým 

odborným témam pracovné stretnutia,  

▪ v Českej republike idú podľa vlastnej stratégie v rozsahu viacerých rokov tak, aby eliminovali 

politický vplyv na realizáciu zásadných reformných opatrení. V SR takáto stratégia veľmi chýba 

a ona víta aktivitu v rámci NP SRI a vie si predstaviť ako niektoré časti premietnuť do 

plánovanej Národnej stratégie, napr. vo vzťahu k zdravotným sestrám a pod.,  

▪ vyjadrila vďaku za spracovaný materiál, podrobnosť spracovania a ocenila erudovanosť 

autorov.  

Lucia Lednárová-Dítětová vyjadrila poďakovanie a ústretovosť zástupcov Sektorovej rady pre 

zdravotníctvo, sociálne služby a Realizačného tímu SRI byť súčasťou tímu aj pre tvorbu Národnej 

stratégie riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Uviedla, že s rovnakým prístupom sa 

Realizačný tím SRI stretol aj na MIRRI SR, ktoré aktívne využilo stratégiu rozvoja ľudských zdrojov 

v sektore IT a telekomunikácie pri príprave Národnej stratégie rozvoja digitálnych zručností.  

Tajomníčka Aliancie ponúkla aj ďalšiu štúdiu spracovanú realizátorom projektu SRI, týkajúcu sa 

štatistického spracovania demografického vývoja do r. 2050, v ktorej je stanovených niekoľko scenárov 

v súvislosti s vývojom počtov špecialistov zdravotnej starostlivosti a starnutím populácie. Štatistici 

a prognostici, ktorí spracovali scenáre vývoja, radi odprezentujú svoje zistenia a návrhy riešení. Štátna 

tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská prejavila záujem a navrhne termín ďalšieho stretnutia.  
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Monika Jankechová (riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania a zároveň členka Sektorovej rady 

pre zdravotníctvo, sociálne služby) informovala, že je otvorená komunikácia v súvislosti s prístupom k 

dátam v oblasti regionálnej zamestnanosti a mzdových podmienok v sektore zdravotníctva.  

Štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská konštatovala potrebu zadefinovať jednotné metodiky 

zberu a vyhodnocovania dát, potrebu zisťovania dodatočnej pracovnej sily; taktiež zadefinovať 

potrebné legislatívne zmeny, spracovať a zdieľať s odborníkmi dáta z NCZI (Národného centra 

zdravotníckych informácií), následné využitie optimalizovaných dát pre plánovanie a určenie rozpočtu 

na ľudské zdroje v sektore.  

Lucia Lednárová-Dítětová spomenula históriu spracovania stratégií, v roku 2020 vznikla nultá verzia 

stratégie RĽZ, boli vyžiadané názory zo strany expertných externých hodnotiteľov, následne sa upravila 

metodika. V roku 2021 vznikla druhá verzia stratégií a finálne verzie sú otvorené dokumenty, reagujúce 

na turbulentné zmeny v sektoroch v oblasti ľudských zdrojov, resp. inovácií v horizonte do roku 2030. 

Sektorové rady musia reagovať na jednotlivé zmeny a dopĺňať alebo aktualizovať jednotlivé opatrenia.  

Štátna tajomníčka vysoko ocenila dobré načasovanie, vysokú kvalitu spracovania a enormný záujem 

čerpať zo sektorovej stratégie podklady pre potreby Národnej stratégie. V pripravených materiáloch 

dostala k dispozícii aj menný zoznam spracovateľov stratégie (členov Sektorovej rady).  

Tajomníčka Aliancie vyjadrila ochotu spolupracovať a ústretovosť členov Sektorovej rady byť súčasťou 

strategických stretnutí, zároveň uviedla, že na ďalšie stretnutia navrhuje prizvať aj štatistikov 

a prognostikov z dôvodu nastavenia jednotnej metodológie zberu a vyhodnocovania údajov, ktoré 

majú principiálny význam pre rozhodovaciu činnosť MZ SR.  

M. Jankechová a M. Kováčová (Odbor vzdelávania na MZ SR) uvítali spoluprácu v pracovnej skupine a 

možnosť podieľať sa priebežne na aktualizácii sektorovej stratégie, kde motivátorom je aj spoločný 

záujem pre dobrú vec. Zároveň M. Jankechová vyjadrila celému tímu vďaku za odvedenú prácu.  

Predseda Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby Igor Pramuk konštatoval, že odborníci 

pracujúci v sektore vedia, že riešenia krízových situácií si vyžadujú správne, dostupné a jednotné údaje 

či dáta. Štátna tajomníčka vyjadrila vďaku za názor predsedu a konštatovala svoje súhlasné stanovisko 

s dôležitosťou jednotných dát v sektore. Do diskusie sa zapojil aj Miroslav Halecký, člen Sektorovej 

rady, ktorý konštatoval potrebu zaviesť do sektora viac inovácií pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Vyplýva to aj z menej flexibilného zdravotného systému, čo sa preukázalo počas obdobia 
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pandémie, kedy bolo problematické zapojiť do procesu širšiu masu zdravotníkov. Zlepšenie môžu 

priniesť nové zamestnania v sektore, ktoré sú inovatívne a v zahraničí už fungujú v praxi.  

Lucia Lednárová-Dítětová poukázala na dôležitosť legislatívnej čistoty a náležitostí súvisiacich 

s legislatívnymi zmenami, na ktoré členovia Sektorovej rady dôsledne prihliadali. Legislatívnu čistotu 

v rámci spracovania tvorby a revízie NŠZ kontrolovali v členskej základni Sektorovej rady práve 

zástupcovia MZ SR.  

Na záver stretnutia Katarína Lanáková poďakovala za prijatie na MZ SR a využite výstupov z NP SRI 

v rezorte MZ SR. Zároveň vyjadrila vieru, že predpokladaný nový systém fungovania Aliancie, ktorý 

zachová tripartitný základ a udrží kontinuálne fungovanie sektorových rád v budúcom období, bude 

zriadený pripravovanou novelou zákona o službách zamestnanosti. 

Štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská opätovne poďakovala za detailné spracovanie 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore zdravotníctvo a sociálne služby, ktorá prináša už 

konkrétne riešenia na problémy kvality a kvantity ľudských zdrojov v sektore a zároveň prejavila vieru 

v zachovanie fungovania sektorových rád a vzájomnej spolupráce.  

Národné fórum produktivity 2022 – 6. 10. 2022, Žilina  

Tajomníčka Aliancie a zástupcovia sektorových rád sa zúčastnili na Národnom fóre produktivity 2022 

v Žiline. Podujatie organizuje každoročne Slovenské centrum produktivity (SLCP) v spolupráci so 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Katedrou 

priemyselného inžinierstva (KPI UNIZA). Hlavnými témami fóra boli hospodárske spomalenie, 

nedostatok surovinových vstupov, nedostatok ľudských zdrojov, pandémia, prudký nárast cien energií 

a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine, náznaky hospodárskej recesie, ktoré sú 

reťazcom kríz vážne zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu. V prvom bloku 

„Produktivita ako východisko z kríz podnikov“ odznela aj prezentácia tajomníčky Aliancie k prognóze 

očakávaného vývoja zamestnanosti do roku 2030. Na prípravu prezentácie boli využité zistenia 

a navrhované opatrenia zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. K téme zaznela otvorená 

diskusia k zásadným faktorom, ktoré budú trh práce vo významnej miere ovplyvňovať v horizonte 2030 

až 2050, a to nepriaznivý demografický vývoj, klesajúca pôrodnosť, inovačné vplyvy s očakávaniami na 

zmenu vedomostí, zručností a kompetencií, identifikácia najrizikovejších skupín zamestnancov vo 

vzťahu k automatizácii, digitalizácii a robotizácii, ale aj nedostatočné zručnosti obyvateľstva, odliv 

mozgov a pod. Účastníkom fóra bol odprezentovaný NP SRI a webová stránka www.sustavapovolani.sk 

http://www.sustavapovolani.sk/
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na zdieľanie vypracovaných výstupov v rámci projektu. Ďalšie panely sa venovali excelentným 

prístupom k zvyšovaniu produktivity a budúcnosti Priemyslu 4.0 v podmienkach slovenského 

podnikateľského prostredia. Medzi významných prezentujúcich patrili Slovenská inovačná a 

energetická agentúra, Matador Automation, OSRAM, Siemens, ITW Automotive, Whirlpool Slovakia, 

KB Components DKI, Schaeffler Kysuce, Katedra priemyselného inžinierstva, OMNIA KLF a Prognostický 

ústav SAV.  

Medzinárodná vedecká konferencia Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce – 10. - 11. 10.2022, 

Trenčín  

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity organizovala v dňoch 10. – 11.10 2022 

medzinárodnú vedeckú konferenciu. Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie 

na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z minulých rokov 2018, 2019, 2020 

a 2021, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics (rok 

2020 a 2021 v procese indexácie). Ide o sériu tradične organizovaných podujatí Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce. 

Konferencia sa konala v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne a koná sa v rámci projektov VEGA č. 1/0462/20 “Vyhodnotenie zmien v 

kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou 

na hospodárske politiky EÚ a SR”, VEGA č. 1/0689/20 „Digitálna ekonomika a zmeny v systéme 

vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce“ a VEGA č. 1/0357/21 „Multiplikačné efekty kvality 

ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR“. Témy 

konferencie boli zamerané na aktuálne otázky trhu práce a na oblasť riadenia ľudských zdrojov, 

vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, 

hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného obchodu, 

regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých 

oblastiach spoločenského života.  

Na plenárnom zasadnutí vystúpili Ing. Martin Hošták, PhD. z Republikovej únie zamestnávateľov – 

garant viacerých sektorových rád a PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, MBA tajomníčka Aliancie. 

Medzinárodný vedecký a organizačný výbor zaručuje dlhoročnú kvalitu. Pod jeho vedením bude 

vydaný recenzovaný zborník príspevkov, ktorý bude zaslaný na indexáciu do databáz Web of Science 

spoločnosti Clarivate Analytics.  
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Cieľom konferencie bolo stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude 

realizovaný v rámci projektov VEGA, realizovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

20. výročie medzinárodnej konferencie o vznikajúcich technológiách a aplikáciách elektronického 

vzdelávania ICETA, 20. – 21. 10. 2022, Starý Smokovec 

21. Októbra 2022 vystúpila A. Minns na medzinárodnej konferencii s názvom 20th Anniversary of 

international Conference on Emerging elearning Technologies and Application (20. výročie 

medzinárodnej konferencie o vznikajúcich technológiách a aplikáciách elektronického vzdelávania), 

ktorú organizovala Technická univerzita v Košiciach. V príspevku s názvom HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT STRATEGY IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR, 

prezentovala kľúčové výstupy Národného projektu SRI – 24 stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

Príspevok opisuje vybrané opatrenia, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy sektora informačných a 

komunikačných technológií a ďalšie kroky, ktoré boli prijaté na podporu ich implementácie. Sektor 

ovplyvňujú negatívne faktory: nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo viacerých odvetviach; 

prenos potrieb trhu práce do celoživotného vzdelávania; potreba implementovať nové poznatky a 

zručnosti vyplývajúce z inovácií a technologických zmien do oblastí vzdelávania alebo študijných 

programov pre všetky stupne vzdelávania.  

Príspevok z konferencie je v Prílohe č. 7 tejto Priebežnej správy. Z konferencie bude publikovaný aj 

zborník a príspevok do zborníka (Príloha č. 8).  

1.2.5 Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád 

Do pôsobnosti Aliancie sektorových rád patrí aj hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, 

vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 35b časť „Aliancia sektorových rád a sektorové rady”. Jeho zámerom je posúdiť, či a ako sú 

jednotlivé sektorové rady funkčné a efektívne pri plnení stanovených činností a úloh vyplývajúcich z 

ich štatútov. Zo strany Realizačného tímu SRI boli realizované všetky potrebné kroky na to, aby Aliancia 

splnila svoje povinnosti vo vzťahu k hodnoteniu funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Na 

hodnotenie bol vytvorený dotazník, ktorého cieľom bolo získať pohľad zúčastnených aktérov na 

činnosti sektorových rád z pohľadu ich funkčnosti a efektívnosti.  
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▪ Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie 

štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko 

v zmysle schváleného štatútu sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému 

riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike 

zamestnanosti.  

▪ Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených 

cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti sektorovej rady. 

Dotazník bol pripravený v online nástroji Alchemer. 28. 7. 2022 boli prostredníctvom mailu oslovení 

garanti, predsedovia, členovia sektorových rád a tajomníci so žiadosťou o vyplnenie dotazníka. Termín 

na vyplnenie dotazníka bol určený do 19. 8. 2022 a v záujme dosiahnutia čo najvyššej návratnosti bol 

termín zberu predĺžený. Z celkového počtu 555 oslovených členov sektorových rád dotazník vyplnilo 

do termínu 6. 9. 2022 274 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 49 %. Hodnotené obdobie bolo: 

apríl 2019 – september 2022. Dotazník obsahoval úvodnú časť, v ktorej respondenti uvádzali základné 

informácie, a to: sektorovú radu, ktorú hodnotili v dotazníku a pozíciu, ktorú zastávajú v sektorovej 

rade. Dotazník ďalej pozostával z 55 otázok rôzneho typu, z ktorých 27 tvorili uzavreté otázky, 18 tvorili 

polootvorené otázky a zvyšných 10 otvorené otázky. Online dotazník, určený na vyplnenie je dostupný 

na tomto linku: https://survey.alchemer.eu/s3/90468795/Hodnotenie-funk-nosti-sektorov-ch-r-d.  

Uzavreté otázky a časť polootvorených otázok, s výberom možností, boli vyhodnotené pomocou 

grafov a percentuálnym vyhodnotením k celkovému počtu odpovedí. Pri otvorených otázkach, kde 

nebolo možné zobraziť výsledky prostredníctvom grafov, boli odpovede vypísané v tabuľkách a vo 

vyhodnotení sú uvedené tie najčastejšie sa vyskytujúce. Otvorené otázky boli osobitne očistené 

od duplicít a gramaticky poupravované. Výstupy z hodnotenia jednotlivých sektorových rád boli 

odprezentované na záverečných rokovaniach sektorových rád. Celkové vyhodnotenie bude poskytnuté 

členom Aliancie, po posúdení a zapracovaní pripomienok bude finálna verzia k dispozícii MPSVR SR.  

Analýzou získaných dát z dotazníkového prieskumu sa podarilo vyhodnotiť viaceré ukazovatele 

funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, ich zloženia, spokojnosti s výstupmi, ale aj ich využitie a 

prínos pre cieľové skupiny v praxi a taktiež zhodnotiť vedenie sektorových rád, manažment projektu a 

spokojnosť s činnosťou tajomníkov jednotlivých sektorových rád. 

Finálny dokument VÝSLEDKY HODNOTENIA FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVÝCH RÁD. 

NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE KONTINUÁLNE ZABEZPEČENIE ICH ČINNOSTI V ĎALŠOM OBDOBÍ, 

obsahuje úvod, manažérske zhrnutie, metodológiu dotazníkového zisťovania, vyhodnotenie 

https://survey.alchemer.eu/s3/90468795/Hodnotenie-funk-nosti-sektorov-ch-r-d
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dotazníkového zisťovania k funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, návrhy a odporúčania 

z výsledkov hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád pre kontinuálne zabezpečenie ich 

činnosti v ďalšom období.  

Návrhy a odporúčania sú určené pre nasledujúce subjekty:  

▪ MPSVR SR ako garanta činnosti Aliancie sektorových rád a sektorových rád v Slovenskej 

republike,  

▪ MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadené inštitúcie ako kľúčových aktérov zabezpečenia kvality 

systému celoživotného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce,  

▪ ústredné orgány štátnej správy, 

▪ orgány územnej samosprávy a  

▪ pre sociálnych partnerov ako garantov sektorových rád a predsedov sektorových rád. 

Dokument VÝSLEDKY HODNOTENIA FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVÝCH RÁD. NÁVRHY A 

ODPORÚČANIA PRE KONTINUÁLNE ZABEZPEČENIE ICH ČINNOSTI V ĎALŠOM OBDOBÍ je dostupný v 

Prílohe č. 9. tejto správy. 

1.2.6 Činnosť Riadiaceho výboru SRI 

Riadiaci výbor SRI (ďalej len “RV SRI“) plní významné úlohy v oblasti posudzovania, pripomienkovania 

a odsúhlasovania jednotlivých priebežných správ predkladaných Realizačným tímom SRI v zmysle 

stanoveného harmonogramu.  

V zmysle schváleného harmonogramu prác sa RV SRI v sledovanom období zaoberal posúdením, 

pripomienkovaním a schválením výstupov Realizačného tímu SRI za šestnástu projektovú realizačnú 

etapu. Ide o stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo schváleného štatútu. K termínu predkladania 

Priebežnej správy č. 15 RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 14 správ, konkrétne 

Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 14 (apríl 2019 – jún 2022). V rámci vykazovaného obdobia 

išlo o práce, ktoré sa týkali najmä posúdenia výstupu za šestnástu realizačnú etapu, a to:  

▪ 16. 09. 2022 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 15 na pripomienkovanie členom RV SRI,  

▪ 20. 9. 2022 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 15 členmi RV SRI,  

▪ 20. 9. 2022 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 15, spracovanie prehľadu 

pripomienkového konania, 
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▪ 21. 9. 2022 per rollam schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 15 so zapracovanými 

pripomienkami, jednomyseľné schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 15 členmi RV SRI.  

▪ 21. 6. 2022 odovzdanie Priebežnej správy č. 15 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.  

K Priebežnej správe č. 15 boli celkovo predložené 4 pripomienky, pričom všetky boli Realizačným 

tímom SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia MK SR a MDV SR. 

V nasledovnej tabuľke je prehľad splnených úloh RV SRI (termíny označené zelenou farbou) a 

plánovaných úloh v jednotlivých etapách realizácie projektu v ďalších obdobiach. 

Tabuľka č. 2 Harmonogram úloh RV SRI v oblasti predkladania výstupov 

Typ výstupu 

Odovzdanie 
návrhu výstupu 
na pripomienky 
členom RV SRI 

Odovzdanie 
pripomienok  

k návrhu 
výstupu členmi 

RV SRI* 

Schvaľovanie výstupov NP SRI 

osobne na rokovaní RV 
SRI 

schválenie 
výstupu per 

rollam 

Úvodná správa 17. 05. 2019 20. 05. 2019 20. 05. 2019 x 

Priebežná správa č. 1 17. 06. 2019 19. 06. 2019 x 20. 06. 2019 

Priebežná správa č. 2 17. 07. 2019 19. 07. 2019 x 22. 07. 2019 

Priebežná správa č. 3 16. 10. 2019 18. 10. 2019 21. 10. 2019 x 

Priebežná správa č. 4 18. 01. 2020 21. 01. 2020 x 22. 01. 2020 

Priebežná správa č. 5 16. 03. 2020 18. 03. 2020 
19. 03. 2020  
(zrušené rokovanie Covid 
19)  

19. 03. 2020 

Priebežná správa č. 6 16. 06. 2020 18. 06. 2020  x 19. 06. 2020 

Priebežná správa č. 7 17. 10. 2020 20. 10. 2020 
21. 10. 2020 
(zrušené rokovanie Covid 
19)  

21. 10. 2020 

Priebežná správa č. 8 18. 01. 2021 20. 01. 2021 x 21. 01. 2021 

Priebežná správa č. 9 17. 03. 2021  19. 03. 2021 x 22. 03. 2021 

Priebežná správa č. 10 16. 06. 2021  18. 06. 2021 18. 06. 2021 x 

Priebežná správa č. 11 17. 09. 2021  20. 09. 2021 20. 09. 2021 x 

Priebežná správa č. 12 13. 12. 2021  15.12.2021 

15. 12. 2021 (spoločné 
rokovanie RV SRI, 
Aliancie, predsedov a 
garantov sektorových 
rád) 

x 

Priebežná správa č. 13 16. 03. 2022 18. 03. 2022 x 21. 3. 2022 

Priebežná správa č. 14 16. 06. 2022 20. 06. 2022 21. 06. 2022 x 

Priebežná správa č. 15 16. 09. 2022 20. 09. 2022 x 21. 9. 2022 

Priebežná správa č. 16 15. 11. 2022 18. 11. 2022 x 21. 11. 2022 

Záverečná správa 13. 12. 2022 15. 12. 2022 x 16. 12. 2022  

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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1.2.7 Príprava spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie, garantov a 

predsedov sektorových rád 

Dňa 4. júla 2022 oslovil Realizačný tím SRI členov RV SRI, Aliancie, garantov a predsedov sektorových 

rád, tiež zástupcov odborných tímov NP SRI s požiadavkou na rezerváciu termínu na dvojdňové 

spoločné rokovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 25. novembra 2022 v Dolnom Kubíne. Dňa 17. 

októbra 2022 bola v mene prezidenta Aliancie Ing. Juraja Káčera rozposlaná riadna pozvánka na 

dvojdňové spoločné rokovanie. Predbežný program rokovania s pozvánkou sa nachádza v Prílohe č. 10. 

Začiatok rokovania je plánovaný dňa 24. novembra 2022 o 14. 00 hod. Pripojenie na online rokovanie 

bude možné od 13.45 hod. Predbežný program je nasledovný:  

▪ Bilancia dosiahnutých výsledkov v rámci realizácie NP SRI v období 2019-2022;  

▪ Informačný systém NSP/SRI a jeho využitie v praxi; 

▪ Implementácia opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do praxe;  

▪ Výsledky hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a odporúčania pre kontinuálne 

zabezpečenie ich činnosti v ďalšom období;  

▪ Udržateľnosť systému prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania;  

▪ Diskusia; 

▪ Návrh záverov z rokovania; 

▪ Spoločná večera a neformálna diskusia. 

1.3 Činnosť sektorových rád 

1.3.1 Jedenáste rokovania sektorových rád 

V sledovanom období od 14. septembra 2022 do 4. novembra 2022 boli realizované jedenáste 

rokovania sektorových rád. Väčšina rokovaní sa realizovala prezenčnou formou alebo hybridnou 

(prezenčná + online) formou. Hlavnou témou rokovaní bolo Hodnotenie činnosti sektorových rád, 

bilancovanie výsledkov ich činnosti, ďalšie fungovanie Aliancie a sektorových rád v ďalšom období. 

V niektorých prípadoch odzneli informácie o prezentácii SSRĽZ na rezortných ministerstvách (MH SR, 

MZ SR).  

Tabuľka č. 3 Prehľad termínov jedenástych rokovaní sektorových rád 

P. č. Sektorová rada  
Termín jedenásteho 

rokovania 
Miesto rokovania 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 27.9.2022 Nitra 
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P. č. Sektorová rada  
Termín jedenásteho 

rokovania 
Miesto rokovania 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  29. – 30.9.2022 Smolenice 

3 pre potravinárstvo 11.10.2022 Bratislava 

4  pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  23. – 24.9.2022 Martin 

5  
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel  

29. – 30.9.2022 Banská Štiavnica  

6  
pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  

5. – 6.10.2022 Malinô Brdo 

7  pre chémiu a farmáciu  22. – 23. 9. 2022 Vršatské podhradie 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  5. - 6.10.2022 Veľká Tŕňa 

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a 
nekovové materiály  

1. 9. 2022 Lahne Čab 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo  22. – 23.9.2022 Nitra 

11 pre elektrotechniku 2. - 4. 11. 2022 Trenčín 

12 pre energetiku, plyn a elektrinu  13. – 14.10.2022 Vyhne 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie  26. – 27.9.2022 Dolný Kubín 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  28. – 29.9.2022 Trenčín 

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch  

12. – 13.10.2022 Liptov 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby  20. – 21.9.2022 Žilina  

17 pre informačné technológie a telekomunikácie  20. – 21.9.2022 Košice 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 14.9.2022 online 

19 pre kultúru a kreatívny priemysel  24. – 25.10.2022 Krakovany 

20  pre vzdelávanie, výchovu a šport  10.10.2022 Bratislava  

21 pre verejné služby a správu 4.10.2022 Bratislava 

22  pre administratívu, ekonomiku, manažment  17. – 14.10.2022 Nový Smokovec 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  29. 9. – 30.9.2022 Nový Smokovec 

24  pre remeslá a osobné služby 6.10.2022 Bratislava 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V sledovanom období sa členovia sektorových rád stretli na posledných jedenástych rokovaniach 

realizovaných v rámci NP SRI. Organizácia rokovaní sa riadila nasledovným programom:  

Bilancovanie činnosti sektorovej rady – sektorové rady zhodnotili kľúčové výstupy a aktivity 

sektorových rád za celé obdobie fungovania projektu. Zhodnotili tvorbu a revíziu NŠZ, počty 

zapojených expertov do činnosti, vypracovanie SSRĽZ nultej a aktuálnej verzie. Počas rokovaní členovia 

sektorových rád venovali priestor diskusii o udržateľnosti systému fungovania sektorových rád a 

postaveniu Aliancie v novele Zákone o službách zamestnanosti. Odzneli informácie o ukončení 

projektu v decembri 2022. Aliancia sektorových rád podľa nových ustanovení zákona o službách 

zamestnanosti už nebude fungovať ako projektový orgán, ale ako záujmové združenie právnických 

osôb s právnou subjektivitou a bude vedieť priamo vstupovať do vzťahov pri čerpaní finančných 

prostriedkov EÚ. Diskutovalo sa o ďalšom fungovaní sektorových rád – MPSVR SR v spolupráci so 

sociálnymi partnermi hľadajú efektívne riešenie na zabezpečenie aktivít v roku 2023. Ďalšie obdobie 

by malo byť zabezpečené z Operačného programu Slovensko. 
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Na rokovaniach prebiehali aj viaceré zaujímavé diskusie a rozoberal sa aj ďalší potenciál sektorových 

rád. Členovia Sektorovej rady pre Kultúru a kreatívny priemysel plánujú do budúcna sústreďovať svoju 

pozornosť predovšetkým na Stratégiu pre kultúru a kreatívny priemysel do roku 2030. Počas rokovania 

bola prezentovaná koncepcia Centra kreatívneho rozvoja pri školách umeleckého priemyslu. 

Počas rokovania Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment odznelo množstvo 

podnetov na ďalšie aktivity, v ktorých by mohla Sektorová rada nájsť uplatnenie v nasledujúcom 

období. Členovia vidia potenciál Sektorovej rady napríklad pri stanovovaní nedostatkových pracovných 

pozícií na určovanie kritérií pri prideľovaní nájomných bytov v rámci podporovaného bývania, čo je 

jedna z aktuálnych tém, reagujúcich na súčasnú legislatívu a plnenie programových úloh vlády SR.  

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa v diskusii vyjadrovali k návrhu 

obsahu vzdelávania vo vzťahu k prioritám a trendom v oblasti obehovej ekonomiky a aktívnej ochrany 

životného prostredia. Zástupcovia sektora oceňujú zámer kreovať príslušné odbory, avšak odporúčajú 

pre ne minimálne úroveň vyššieho odborného vzdelávania. Súčasné problémy a výzvy neobchádzajú 

ani sektor voda, odpad a životné prostredie - nedávny turbulentný vývoj v celosvetovom meradle 

(pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza, vysoká miera inflácie…) prakticky 

znemožňujú strategické plánovanie podnikov v dlhodobom horizonte. Možno predpokladať, že 

sektorovú stratégiu bude potrebné aktualizovať a reflektovať tým na spoločenské, ekonomické 

a politické zmeny v pravidelných intervaloch.  

Členovia Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel zhodnotili aktuálnu 

situáciu v drevospracujúcom priemysle, lesnom hospodárstve, ale i perspektívnom odvetví 

agrolesníctva, ktoré je v dnešnej dobe dôležité najmä z hľadiska udržateľného hospodárstva. 

Účastníkom rokovania bola predstavená činnosť novozniknutej Slovenskej agrolesníckej asociácie 

(ďalej len “SAA”), ktorá je prvou oficiálnou organizáciou, venujúcou sa problematike agrolesníctva na 

Slovensku.  

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport diskutovala o zabezpečení ďalšej činnosti 

sektorových rád formou medziprojektu alebo pričlenením k inému vhodnému projektu z operačného 

programu až do otvorenia nového plánovacieho obdobia. Zároveň bola diskutovaná potreba nadviazať 

komunikáciu o implementácii opatrení a aktivít zo sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a o 

naštartovaní zmien vo vzdelávaní s novým vedením MŠVVaŠ SR. Z dôvodu personálnych zmien 

odporúčali zástupcom Realizačného tímu SRI osloviť nové vedenie MŠVVaŠ SR so zámerom 
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predstavenia SSRĽZ, ale tiež požiadavky ostatných sektorov v rámci navrhovaných opatrení 

v jednotlivých stratégiách. 

Hlavnými témami Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo boli aktuálna situácia v 

sektore, budúcnosť výroby ocele, transformácia na zelenú výrobu a možné sociálne dôsledky, stav 

prípravy a realizácie zmien v obsahu štátnych vzdelávacích programov, hodnotenie funkčnosti a 

efektívnosti sektorových rád, budúcnosť sektorovej rady. 

Na rokovaní Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu vystúpili členovia, ktorí informovali 

o aktuálnej náročnej situácii v sektore. Situácia v ťažobných spoločnostiach je zložitá. Z dôvodu 

vysokého rastu cien elektrickej energie a plynu hrozí obmedzenie výroby a v niektorých prípadoch aj 

hromadné prepúšťanie. Hornonitrianske bane Prievidza pokračujú, aj napriek zložitej situácii s 

energiami, v uzatváraní banského diela. Uzatvorenie banskej činnosti je naplánované na koniec roka 

2023. Spoločnosť NAFTA má naplnené zásobníky na 80 %. Energie majú zakontrahované na rok 2023, 

ale majú problém s plynom a emisiami. Mgr. Andrej Lasz z APZaD hovoril o zastropovaní cien elektrickej 

energie a plynu. Vláda SR na tom intenzívne pracuje a v najbližšom čase predstaví opatrenia verejnosti.  

Chemici a farmaceuti bilancovali výstupy NP SRI, prebrali vplyv zdražovania a ropnej krízy na chemický 

priemysel a riešili pokračovanie činností Sektorovej rady po skončení projektu.  

Členovia Sektorovej rady pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel vyjadrili 

znepokojenie nad energetickou krízou v zime, ale i možným kritickým nedostatkom výrobných 

zamestnancov v najbližších rokoch. Celulózo-papierenské podniky začínajú pociťovať starnutie 

zamestnancov. Postupne odchádzajú do starobného dôchodku, či už predčasného alebo dovŕšením 

dôchodkového veku, ale aj kvôli zdravotným problémom, a tak už nemôžu pokračovať vo výkone svojej 

práce. Manipulační pracovníci sú jedni z najnáchylnejších k pracovným úrazom alebo zdravotným 

ťažkostiam, spôsobených nosením ťažkých bremien. V niektorých prípadoch by v tejto oblasti pomohla 

automatizácia ako náhrada za ľudskú činnosť. Nápomocné by určite bolo sledovanie demografickej 

situácie v okresoch a podniknutie krokov na prilákanie mladších ročníkov do výrobnej praxe. 

Sektorová rada pre verejné služby a správu sa venovala problematike etického kódexu v sektore a 

potrebe zaviesť systémové riešenia age-managementu. V nasledujúcom období plánujú vytvoriť etický 

kódex pre zamestnancov, vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Podkladom na tvorbu obsahu 

takéhoto kódexu by mohli byť Etický kódex štátneho zamestnanca či etické kódexy vytvorené 

inštitúciami zastúpenými v Sektorovej rade. V budúcnosti by sa Sektorová rada chcela významne 
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venovať aj tvorbe obsahu koncepcie age- managementu vo verejnej správe. Problematika úzko súvisí 

so starnutím obyvateľstva a predstavuje špecifický spôsob riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na 

vyšší priemerný vek zamestnancov a ich adaptabilitu na trhu práce. Špecificky by sa malo v rámci 

problematiky nahliadať na skrátené úväzky či delené pracovné miesta, ktoré v rámci SRliky stále nie sú 

bežne zaužívanou formou zamestnávania. 

Posledné rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby bolo obohatené o 

exkurziu v testovacom laboratóriu inžinierskeho centra spoločnosti Siemens Mobility a letiska Žilina - 

Dolný Hričov. Hlavná časť rokovania sa zamerala na bilancovanie činnosti Sektorovej rady počas 

realizácie NP SRI. Členovia zosumarizovali prínosy projektu pre svoju prácu a diskutovali o dôležitosti 

fungovania Sektorovej rady ako partnera pre vzdelávací systém a MDaV SR.  

Členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo privítali v spoločnosti Jaguar Land 

Rover prvý jubilejný Defender. V rámci diskusie členovia Sektorovej rady rozoberali problematiku 

ne/dostatku adekvátne kvalifikovaných zamestnancov vo výrobných procesoch. V závode v Nitre 

pracuje viac ako 35 rôznych národností a intenzívne riešia nastavenie efektívnych náborových procesov 

na získavanie dostatočného počtu zamestnancov, aj spomedzi štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Samotná automobilka má výnimočný sociálny program, určený na pomoc ukrajinským zamestnancom 

počas krízovej situácie, vyvolanej agresiou Ruska na Ukrajine. Pracovné stretnutie pokračovalo 

komentovanou prehliadkou výrobných priestorov spoločnosti Jaguar Land Rover, členovia Sektorovej 

rady navštívili karosáreň, v ktorej si prezreli automatizované výrobné procesy, ktoré zabezpečuje viac 

ako 600 pracujúcich robotov a halu s hlavnými montážnymi linkami. Prehliadku zakončili vo výnimočnej 

chvíli – v momente, kedy z linky schádzal prvý vyrobený Land Rover Defender z limitovanej série. 

Posledné rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré malo za cieľ 

bilancovať aktivity realizované v tomto období, vyhodnotilo prínos Sektorovej rady a predstavilo ďalšie 

kroky v jej plánovanej činnosti. Rokovanie sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach z dôvodu 

plánovanej návštevy cementárne CEMMAC v obci Horné Srnie. Významnú časť rokovania tvorilo 

bilancovanie činnosti počas realizácie národného projektu SRI. Podrobne boli zhodnotené všetky 

aktivity, na ktorých sa Sektorová rada podieľala: tvorba a revízia NŠZ, tvorba a aktualizácia SSRĽZ; 

aktualizácia národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Sektorová rada podstatnú časť svojho 

rokovania venovala aj diskusii o problémoch, súvisiacich s uplatňovaním novoprijatej legislatívy v roku 

2022, najmä s novým zákonom o výstavbe a zákonom o územnom plánovaní. 
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Členovia Sektorovej rady pre Sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály, zhodnotili ďa lšie 

smerovanie aktivít Sektorovej rady hlavne v oblasti prepojenia trhu práce so vzdelávacím systémom. 

Za veľmi dôležité pokladajú nadväzovanie ďalších sektorových spoluprác medzi zamestnávateľmi, 

strednými a vysokými školami. V neposlednom rade členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na 

propagáciu vzdelávacích programov, keďže sektory pociťujú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 

na trhu práce. V oblasti celoživotného vzdelávania majú členovia Sektorovej rady záujem byť silným 

partnerom pri tvorbe pridanej hodnoty a kvality zamestnancov, vychádzajúc pritom z potrieb inovácie 

výroby, predpokladaného vývoja jednotlivých odborov a rozvoja technológií. Taktiež vyjadrili záujem 

podieľať sa na splnení navrhnutých opatrení uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov. 

Veľkou témou, ktorú Sektorová rada pre remeslá a osobné služby rozoberala na rokovaní, je 

posilnenie jej pozície. V budúcnosti musí ukázať silnejšiu ambíciu pri riešení štandardov, pri 

vypracovávaní hodnotiacich manuálov, či ich oponentúry. Vzhľadom na to, že požiadavky trhu práce 

sa menia v rýchlom slede a vzdelávací systém nie je schopný promptne reagovať na tieto zmeny, 

členovia Sektorovej rady musia byť tí, ktorí majú mať silné slovo pri zostavovaní hodnotiacich manuálov 

na overovanie kvalifikácií. Hodnotiaci manuál je alfa omega pri overovaní kvalifikácií. Ak nie je 

zostavený správne, overovateľ si o kvalifikácii môže myslieť čo chce, musí kvalifikáciu overiť. Sektorová 

rada pre remeslá a osobné služby by chcela nastaviť systém overovania kvalifikácií tak, aby si národný 

garant nemohol zvoliť oponenta sám. V najideálnejšom prípade by oponentom mala byť samotná 

Sektorová rada, ktorá má odborníkov na remeslá a osobné služby.  

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo primárne riešila bilancovanie a 

hodnotenie sektorovej rady. Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že 93 % respondentov si myslí, že 

zloženie Sektorovej rady je optimálne. Zaujímavým podnetom, na ktorý poukázalo hodnotenie bolo, 

že zapojení členovia sa zhodli na potrebe vzniku zamestnania “HR Špecialista zo sektora bankovníctva 

a poisťovníctva”. Výsledky hodnotenia poukázali aj na aktivitu inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade. 

Vyššiu aktivitu by mali preukázať predovšetkým orgány územnej samosprávy, odborové zväzy či 

vedecké inštitúcie. Prínos týchto inštitúcií bol označený ako najmenší. Najväčším prínosom pre 

Sektorovú radu je zapojenie zamestnávateľov a profesijných a stavovských organizácií do činnosti. 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov upriamila svoju pozornosť na témy, 

ktoré sa priamo dotýkajú ľudských zdrojov v sektore. Diskutovalo sa o odbornom vzdelávaní a prenose 

požiadaviek trhu práce do štátnych vzdelávacích programov. Odzneli tiež príspevky o podpore vedy a 

výskumu v sektore či financovaní vysokých škôl. V súvislosti s prenosom inovácií a moderným 
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systémom vzdelávania odznela aj informácia o študijnom odbore Agromechatronik vrátane 

prezentácie jedinečného ebooku. 

V rámci diskusie Sektorovej rady pre potravinárstvo si predsedníčka Jana Venhartová pripravila 

prezentáciu o Aktuálnych úlohách potravinárstva. Upriamila pozornosť na to, že SR je na chvoste v 

porovnaní s ostatnými krajinami v potravinárskej produkcii. Čísla spojené s potravinovou 

sebestačnosťou SR sú červené vo všetkých odvetviach, najhoršia je v kategórii jedlé oleje, kde sa SR 

pohybuje na úrovni 3,9 %, keďže veľký producent oleja na Slovensku vlastne ani neexistuje. Najlepšie 

si Slovensko vedie pri pšeničnej múke, kde je sebestačnosť na úrovni 81,1 %. Je možné smelo 

konštatovať, že aspoň zo slovenských mlynov dostaneme slovenskú múku. Varovne pôsobí fakt, že síce 

hrubá domáca produkcia hovädzieho a teľacieho mäsa je na Slovensku až 88,3 %, ale sebestačnosť v 

hovädzom mäse ako potravine je iba 29,2 %. Dováža sa totiž lacné mäso z Poľska, ktoré spotrebitelia 

uprednostňujú, aj keď s ním sú spojené časté potravinové aféry. Slovenskí producenti nízkym poľským 

cenám nevedia konkurovať, pretože u nás absentuje efektívny systém dotácií. 

Členovia sa vyjadrili najmä k forme a obsahu doplnkového pedagogického štúdia, k potrebe redefinície 

minimálnych štandardov odborného vzdelania pre ľudí z praxe, ktorí prichádzajú učiť na stredné školy. 

Ideálnou formou otvorenia diskusie o prehodnotení formy a obsahu doplnkového pedagogického 

štúdia (DPŠ) by bolo rokovanie za okrúhlym stolom s kompetentnými aktérmi. 

Členovia Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie počas dvojdňového 

rokovania v Košiciach hľadali odpovede na mnohé otázky – od etických, cez právne až po technické 

aspekty zavádzania algoritmov do oblasti umeleckej tvorby, resp. celkovo ľudskej kreativity. Prítomní 

diskutujúci sa zaoberali nakoniec základnou výzvou – v akom období života a hlavne ako začať v 

systéme slovenského formálneho vzdelávania pripravovať súčasnú a budúcu generáciu na ich 

profesionálnu existenciu v tomto novovznikajúcom prostredí. Prostredí, kde sa zintenzívňujú možnosti 

prepojení človek – stroj a vzniká akýsi rozšírený človek. Napriek kreatívnemu prístupu, na definitívne 

odpovede si budeme musieť ešte počkať. Počas druhého dňa rokovania na pôde Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM (Technická univerzita v Košiciach), intenzívne diskutovali nad 

dotazníkovými zisteniami, ktoré sa týkali preferencií žiakov pri výbere odboru vzdelávania na strednej 

škole(dotazník spracovali členovia Sektorovej rady). Pri tejto príležitosti sa diskutovala relatívne nízka 

motivácia na štúdium IKT odborov, stále pretrvávajúca nízka angažovanosť žiačok, teda žien pre tento 

odbor, aj výrazné regionálne rozdiely. Najviac žiakov sa rozhoduje pre štúdium IKT odborov v Košickom 

a Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.  
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Bilancovanie činnosti členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby bolo hlavnou témou 

programu jedenásteho rokovania vo Vysokých Tatrách. Vzhľadom na fakt, že išlo o posledné rokovanie, 

bol program rokovania zameraný na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania Sektorovej rady 

počas celého projektového obdobia. Členovia dostali stručnú informáciu o témach, ako boli národné 

štandardy zamestnaní, sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, inovácie či sektorové partnerstvá. 

V rámci diskusie členovia Sektorovej rady veľmi oceňovali angažovanosť Realizačného tímu SRI a 

organizáciu úspešného rokovania na pôde MZ SR so štátnou tajomníčkou p. Dunajovou Družkovskou. 

Vyjadrili pripravenosť na ďalšiu spoluprácu s MZ SR pri riešení otázok zabezpečenia dostatočného 

kvalifikovaného personálu v zdravotníckych profesiách.  

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu sa stretla na svojom poslednom rokovaní v Podkylave, 

kde v roku 2011 zahájila svoju činnosť ako prvá zo všetkých sektorových rád. Na rokovaní sa primárne 

zaoberala ešte otázkou možného výkonu sektorových zamestnaní ako remeselných a viazaných 

živností, v nadväznosti na definované národné štandardy zamestnaní. Po dôkladnej diskusii členovia 

Sektorovej rady vyhodnotili, že vzhľadom aj na platné právne predpisy (živnostenský zákon) a špecifiká 

výkonu týchto zamestnaní a potrebnej odbornej spôsobilosti (vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.) nie 

je vhodné, aby väčšina týchto zamestnaní bola vykonávaná ako remeselné alebo viazané živnosti. V 

rámci diskusie bola bilancovaná celá činnosť Sektorovej rady počas projektového obdobia, a tiež 

budúca perspektíva v pokračovaní jej aktivít. 

Sektorová rada pre elektrotechniku začala svoje rokovanie bilancovaním všetkých aktivít počas trvania 

projektu SRI v Trenčianskych Tepliciach. Garant aj predsedníčka Sektorovej rady pozitívne hodnotili 

výstupy z činnosti Sektorovej rady, aj ich prezentovanie v rámci aktivít napr. Zväzu elektrotechnického 

priemyslu SR. Značný priestor počas rokovania venovali členovia Sektorovej rady diskusii o rankingu 

poskytovateľov vzdelávania, potrebe systematických zisťovaní týkajúcich sa kvality poskytovaného 

vzdelávania v nadväznosti na potreby trhu práce, uplatnenia absolventov na trhu práce a optimalizácie 

siete škôl. Intenzívna diskusia medzi členmi Sektorovej rady bola aj k prezentácii, ktorú uviedla 

tajomníčka Aliancie na tému “Trh práce 2030+ – hrozba alebo príležitosť?“. 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa na rokovaní venovala najmä 

bilancovaniu činnosti Sektorovej rady počas projektového obdobia a vyhodnoteniu funkčnosti a 

efektívnosti Sektorovej rady. V rámci diskusie bola podaná informácia o využití dát zo sektorovej 

stratégie na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pri práci študentov počas vyučovania. Program 

rokovania bol doplnený o exkurziu Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Členovia mali možnosť 

vidieť priestory školy, jednotlivé učebne a samotný proces vyučovania. 
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Rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo zamerané na sumarizáciu 

aktivít a zhodnotenie fungovania Sektorovej rady počas celého trvania projektu. Členovia v rámci 

diskusie vyjadrili názor, že je dôležité pokračovať v činnosti Sektorovej rady aj z dôvodu, že veľké 

množstvo aktivít identifikovaných v sektorovej stratégii prislúcha na realizáciu práve jej. Rokovanie 

bolo obohatené o exkurziu výrobných priestorov spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine. Členovia 

Sektorovej rady mali možnosť vidieť montážne a finišové linky, kontrolné stanovište a sklad. 

1.3.2 Publicita výsledkov činnosti sektorových rád 

Jednotliví členovia sektorových rád počas implementácie NP SRI vyvíjali publikačné a iné odborné 

aktivity, ktorými zviditeľňovali jednotlivé sektorové rady či využívali výstupy činnosti sektorových rád 

a informácie, ktoré vďaka členstvu v týchto sektorových radách majú. Išlo o účasť, resp. prezentácie na 

rôznych konferenciách, prednášky, články, samostatné časti v učebniciach, účasť v pracovných 

skupinách a komisiách, diskusných fórach, príprave zosúladenia študijných programov, či príprave 

návrhov zákonov a pod. Napriek snahe nebolo možné zmapovať úplne všetky takéto aktivity, aj pre ich 

rôznorodosť a aj s ohľadom na fakt, že nie úplne všetci členovia informovali tajomníka príslušnej 

sektorovej rady o takejto svojej aktivite.  

Celkovo sme zaznamenali viac ako 300 prezentácií, odborných a publikačných aktivít od členov 

sektorových rád, pričom najaktívnejší boli členovia Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo, kde sme zaznamenali viac ako 100 publikačných a iných odborných aktivít. Veľmi aktívna 

bola tiež Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, kde sme zaznamenali viac 

ako 70 výstupov. Najčastejšími aktivitami boli články, prezentácie na konferenciách a účasť 

v pracovných skupinách. Detailnejšia informácia o týchto aktivitách sektorových rád a ich členov sa 

nachádza v jednotlivých informáciách tajomníkov sektorových rád v Prílohách od č. 11 do č. 34 tejto 

Priebežnej správy. 

Odborné podujatia, konferencie 

Členovia Realizačného tímu SRI sa zúčastňovali mnohých odborných podujatí, konferencií, diskusií, 

webinárov a pod. V rokoch 2021 – 2022 prezentovali NP SRI napríklad na podujatiach,34 o ktorých 

podrobnejšie informovali Priebežné správy NP SRI: 

▪ Fórum slovenského stavebníctva 2021, 20. 10. 2021, Bratislava  

 
34 kompletný zoznam podujatí nie je k dispozícii 
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▪ Rokovanie odvetvovej tripartity pre cestnú dopravu, 28. 10. 2021  

▪ Podujatie Mladý Tvorca (28. ročník), 9. – 11. 11. 2021, online – I. diskusný panel 9.00 – 11.00: 

Inovačné procesy menia potrebu budúcich vedomostí, zručností a kompetencií – čo potrebuje 

robiť konkurencieschopná škola v 21. storočí?  

▪ Konferencia Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce (medzinárodná vedecká konferencia), 11. 

11. 2021, Trenčianske Teplice 

▪ Medzinárodná vedecká konferencia ICETA 2021 – „19th International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications“, 11. – 12. 11. 2021, online 

▪ Diskusné fórum na tému: Akých absolventov vysokých škôl potrebuje digitálne transformujúci 

sa podnik?, 11.2. 2021, online  

▪ Medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR 2021, 6. 12. 2021, Bratislava, online  

▪ Konferencia Zlepšenie poskytovania inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0 (INNO 

INDUSTRY), 19. 1. 2022, Bratislava, online    

▪ Okrúhly stôl s kľúčovými aktérmi v oblasti vzdelávania k zmenám v kurikule základného 

vzdelávania, 20. 1. 2022, online   

▪ Prezentácia NP SRI na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, 4. 4. 2022, Bratislava  

▪ HORECA konferencia a Jarné stretnutie hotelierov, 16. 5. - 18. 5. 2022, Žilina 

▪ Vízia Slovenska 2030, summit Slovak Global Network, 6.6.2022, (webinár) online  

▪ Bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou, 28. 6. 2022, online  

▪ Národné fórum produktivity 2022 – 6. 10. 2022, Žilina  

▪ Medzinárodná vedecká konferencia Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce – 10. – 11. 10. 

2022, Trenčín  

▪ 20. výročie medzinárodnej konferencie o vznikajúcich technológiách a aplikáciách 

elektronického vzdelávania ICETA, 20. – 21. 10. 2022, Starý Smokovec 

Podcasty a videá 

V období trvania projektového obdobia NP SRI boli pripravené a zverejnené mnohé podcasty, videá, 

krátke prezentácie, vyjadrujúce sa k aktuálnej situácii na trhu práce – príkladom sú nedávne podcasty 

pripravené v spolupráci s Poradcom podnikateľa35:  

▪ Hosť v štúdiu: Zručnosti dôležité pre budúcnosť na trhu práce v SR, 28. 9. 2022;  

 
35 Poradca podnikateľa - líder na trhu ekonomických a právnych informácií (pp.sk) 

https://www.pp.sk/podcast/host-v-studiu-zrucnosti-dolezite-pre-buducnost-na-trhu-prace-v-sr
https://www.pp.sk/podcast/
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▪ Hosť v štúdiu: Prognózy vývoja trhu práce v SR (do roku 2030) – v čom sa oplatí podnikať?,  

16. 9. 2022;  

▪ Hosť v štúdiu: Odmeňovanie zamestnancov a súčasná situácia na trhu práce, 12. 9. 2022;  

▪ Slovenský trh práce v roku 2030, 18. 10. 2022.  

Tvorbe podcastov sa venovali aj členovia Sektorovej rady pre informačné a telekomunikačné 

technológie. 

Odborné články vo vedecko-výskumných zborníkoch 

Počas realizácie NP SRI boli v niektorých prípadoch publikované odborné články vo vedecko-

výskumných časopisoch a zborníkoch vypracované napríklad aj tajomníkom sektorovej rady, pri 

tvorbe ktorých vychádzal z podkladov od členov Sektorovej rady pri tvorbe SSRĽZ. Príklad takýchto 

publikácií: 

▪ Kategória článku: ADF 

RIEVAJOVÁ, Eva [50 %] - HRNČIAR, Michal [50 %]. Zmena zručností a kompetencií ľudskej práce 

v sektore dopravy a logistiky vplyvom inovácií do roku 2030+. In Revue sociálno-ekonomického 

rozvoja: vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava: Katedra sociálneho rozvoja a práce 

NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 112-121. VEGA 1/0037/20.  

▪ Kategória článku: ADF 

HRNČIAR, Michal [100 %]. Inequalities in the Labour Market and in the Education System in 

the Context of Current Social Changes for a Selected Sector in the Slovak Republic. In 

Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 124-141 

online. 

▪ Kategória článku: AFD 

HRNČIAR, Michal [50 %] - RIEVAJOVÁ, Eva [50 %]. Vplyv Industry 4.0 na sektor dopravy a 

súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. - 

Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. 

medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019: 

zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of 

Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín: Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online. 

▪ Kategória článku: AFD 

https://www.pp.sk/podcast/host-v-studiu-prognozy-vyvoja-trhu-prace-v-sr-(do-roku-2030)---v-com-sa-oplati-podnikat
https://www.pp.sk/podcast/host-v-studiu-odmenovanie-zamestnancov-a-sucasna-situacia-na-trhu-prace
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/slovensky-trh-prace-v-roku-2030-co-ocakavat-a-na-co-sa-pripravit.htm
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HRNČIAR, Michal [100 %]. Synergy of the Educational Process and the Labour Market in the 

Context of Current Societal Changes for a Selected Sector in the Slovak Republic. In EDAMBA 

2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 

EDAMBA 2020: International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral 

Scholars. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 267-277 

online. 

Publikovanie v odborných časopisoch 

Čo sa týka publicity NP SRI a jeho výstupov, dôležitou bola spolupráca s Hospodárskymi novinami, kde 

bol priestor osloviť prostredníctvom tohto média širokú (nielen odbornú) verejnosť a dostať tak do 

povedomia ich čitateľskej základne sektorové rady a dôležité informácie či už o trhu práce 

alebo inováciách v jednotlivých sektoroch. Počas projektu bolo v tomto médiu publikovaných 52 

článkov, ktoré čitateľov informovali o problematike, ktorou sa zaoberal Realizačný tím SRI. Tabuľka 

nižšie sumarizuje články, ktoré v rámci tejto spolupráce boli publikované v rokoch 2020-2022. 

Tabuľka č. 4 Publicita výstupov NP SRI v Hospodárskych novinách 

P.č. Mesiac/rok Názov článku Autor 

1 apríl 2020 Papierenské odvetvie zažije zmeny Zuzana Čierna 

2 apríl 2020 Čas je pri víruse kľúčový Ivan Láska 

3 apríl 2020 Ako ovplyvnila mimoriadna situácia trh práce? Pavol Hudec 

4 apríl 2020 O absolventoch vieme viac Ivan Láska 

5 apríl 2020 Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu Michal Hrnčiar 

6 máj 2020 Význam vplyvu inovácií na automotive Jozef Kvoriak 

7 máj 2020 Tvrdý dosah koronavírusu na automobilový priemysel Jozef Kvoriak 

8 máj 2020 Perspektívu má zdravotníctvo a IT Ivan Láska 

9 máj 2020 Mzdové priepasti pretrvávajú Michal Hrnčiar 

10 máj 2020 HR ONLINE SUMMIT Jozef Krabáč 

11 jún 2020 Ťažké časy aj pre energetiku Patrik Uhrík 

12 jún 2020 Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu Malvína Dudášová 

13 júl 2020 Minimálna mzda ovplyvní tisíce ľudí Ivan Láska 

14 júl 2020 Ako je na tom Slovensko v porovnaní s európskymi krajinami? Veronika Pálová 

15 júl 2020 Absolventi majú menej príležitostí Jozef Krabáč 

16 júl 2020 
Náklady zamestnávateľov sú vyššie ako na dorovnanie 
minimálky 

Ivan Láska 

17 august 2020 Kríza je príležitosť aj pre kultúru Jakub Žabka 

18 september 2020 Polovica spoločností sa zotaví rýchlo  Veronika Pálová 

19 september 2020 Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike? Martin Gymerský 

20 november 2020 Najhoršia zamestnanosť za posledné desaťročie František Foltán 
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P.č. Mesiac/rok Názov článku Autor 

21 november 2020 Pandémia spôsobila štruktúrne zmeny mzdy na Slovensku František Foltán 

22 november 2020 Experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť 
Ľuboslav Blišák, Janka 
Melicherová, Alenka 
Ciburová 

23 november 2020 Mzdy nezodpovedajú skutočnosti Samuel Filadelfi 

24 február 2021 Pandémia ohrozila absolventov Ivan Láska 

25 február 2021 Absolventi duálu sa lepšie uplatnia Michal Rostás 

26 február 2021 Prácu nájdu najmä čerstvo doštudovaní technici a zdravotníci Ivan Láska 

27 marec 2021 Výplatné pásky poznačila pandémia, ale niektoré mzdy rástli  Jozef Krabáč 

28 marec 2021 Využitie vodíka v odvetví metalurgie 
Oliver Kovťuk + kolektív 
autorov 

29 apríl 2021 Vstupujeme do éry technozázrakov Michal Kitta 

30 apríl 2021 Ako vyzerá textilný priemysel v čase pandémie Malvína Dudášová 

31 jún 2021 Chemický sektor u nás je moderný Alena Ciburová 

32 jún 2021 Počas pandémie vznikli podporné platformy pre e-školstvo Dana Mažgútová 

33 júl 2021 Verejná správa potrebuje inovácie Martin Šuvada 

34 júl 2021 Výzvy v zdravotníctve: nedostatok personálu je problematický Petra Suchovská 

35 september2021 Top trendom sú aj zelené inovácie Marcela Schmidtová 

36 september2021 Ako poľnohospodári inovujú a posúvajú sa Natália Cíbiková 

37 november 2021 Ťažba nerastov má smart riešenia Oliver Kovťuk + Bauer 

38 november 2021 Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme Alena Minns 

39 november 2021 Drevospracujúci priemysel inovuje Zuzana Čierna 

40 november 2021 Ženy zarobia menej, muži riskujú František Foltán 

41 november 2021 Zamestnanosť v tretej vlne ide proti prúdu Ľubomír Kadlečík 

42 január 2022 Najbližší vývoj trhu práce Ľubomír Kadlečík 

43 február 2022 Štúdium v zahraničí vie na trhu práce výrazne pomôcť Hudec, Foltán, 
Lednárová-Dítětová 

44 február 2022 
Trh práce sa má zotaviť až o 2 roky. Gastru chýbajú ľudia 

Hudec, Láska 

45 apríl 2022 Vírus zvýšil platy v zdravotníctve Andrej Foltán 

46 máj 2022 S diplomom robíme aj tam, kde ho netreba Ivan Láska 

47 máj 2022 
Cudzincov s titulom nevieme oceniť. Problémy robí aj štát 

Pavol Hudec 

48 máj 2022 Väčšina Ukrajincov tu chce zostať Pavol Hudec 

49 jún 2022 Vojna na Ukrajine náš pracovný trh negatívne neovplyvnila Pavol Hudec 

50 september2022 Brigádnici sa z reštaurácií presúvajú do priemyslu Pavol Hudec 

51 
september2022 

O investícii nerozhodne len pozemok, no i presné informácie  
Natália Cíbiková 

52 september2022 Kto vylieči slovenské zdravotníctvo? Monika Serafínová 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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V rámci iných médií bolo z pozície Aliancie sektorových rád len v roku 2022 pripravených viac ako 20 

mediálnych výstupov (väčšinou článkov, tlačových správ, ale napríklad aj reportáží pre RTVS). Ich 

prehľad uvádza tabuľka nižšie. Ďalšie výstupy však mali jednotliví členovia sektorových rád, ktoré sú 

monitorované v rámci informácií tajomníkov – pre rozmanitosť výstupov však nie je možné takýmto 

spôsobom sumarizovať. 

Tabuľka č. 5 Prehľad mediálnych výstupov zadaných Alianciou sektorových rád v roku 2022 

Mesiac/rok Názov článku Autor Médium 

február 2022 
Situácia na trhu práce je priaznivá, v januári pribudlo 
21000 ponúk 

Pavol Hudec Tlačová správa 

február 2022 
Platy v zdravotníctve rastú (ale stále nedosahujú úroveň 
západných susedov)  

Andrej Foltán MY Trh práce 

február 2022 
Jedným z odvetví, ktoré pandémia posunula k rastu, bola 
veda a informácie 

Kolektív autorov MY Trh práce 

február 2022 
Platí to dlhodobo – od správnej voľby štúdia závisí aj 
možnosť dobrého uplatnenia 

Pavol Hudec MY Trh práce 

február 2022 
Ak pandémia odznie, zamestnanosť by v tomto roku mala 
prestať klesať a začať pozvoľne rásť 

Ivan Láska MY Trh práce 

február 2022 Zručnosti, ktoré víťazia na trhu práce Pavol Hudec MY Trh práce 

február 2022 Fakty o vývoji hrubej mzdy na Slovensku František Foltán MY Trh práce 

február 2022 
Family-friendly prístup zamestnávateľov je na Slovensku 
v zárodku, k systémovosti má ďaleko 

Kolektív autorov MY Trh práce 

február 2022 
Ak chceme riešiť demografiu, treba sa snažiť o 
zosúladenie rodinného a pracovného života 

Kolektív autorov 
(Láska, Kavec, 
Lednárová 
Dítětová) 

MY Trh práce 

február 2022 
Práca mimo odboru vzdelania nemusí byť vynútená 
situáciou na trhu práce 

kolektív autorov MY Trh práce 

február 2022 Štúdium v zahraničí vie na trhu práce výrazne pomôcť 
Hudec, Foltán, 
Lednárová-
Dítětová 

MY Trh práce 

február 2022 Trh práce sa má zotaviť až o 2 roky. Gastru chýbajú ľudia Hudec, Láska MY Trh práce 

marec 2022 
Firmy sa učia zvládať prekážky chytrejšie. Odkladať nové 
technológie sa im nemusí vyplatiť.  

Lucia Lednárová-
Dítětová 

TREND 

marec 2022 
Lucia Lednárová Dítětová: Automobilový a strojársky 
priemysel potrebujú revolúciu zručností 

Lucia Lednárová-
Dítětová 

Industry4UM 

apríl 2022 Rozhovor pre reláciu Peniaze – Seniori na trhu práce 
Lucia Lednárová-
Dítětová 

RTVS 

apríl 2022 Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce Kadlečík, Foltán Tlačová správa 
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Mesiac/rok Názov článku Autor Médium 

máj 2022 Zručnosti pre budúcnosť slovenského trhu práce 
Lucia Lednárová-
Dítětová 

časopis HORECA 

jún 2022 Chudobných máme najmenej v histórii 
Foltán, Pánová, 
Kadlečík 

Pravda 

júl 2022 
Pandémia priniesla so sebou aj nové benefity pre 
zamestnancov 

Veronika Pálová Pravda 

október 2022 
Odliv slovenských mozgov do zahraničia neutícha, 
najčastejšie hľadáme lepšie uplatnenie v susednom 
Česku 

Kristína Koteková Tlačová správa 

október 2022 
Dobrá správa z trhu práce – Aliancia sektorových rád má 
opäť prezidenta! 

Alena Minns Tlačová správa 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Jedným z posledných mediálnych výstupov je informácia o novom prezidentovi Aliancie sektorových 

rád z dňa 28.10. 2022 (OTS: Dobrá správa z trhu práce - Aliancia sektorových rád má opäť prezidenta - 

OTS - TASR.sk). Pripravený bol aj článok na publikovanie v ATP Journal pod názvom Trh práce v 

budúcnosti bude iný ako dnes (článok tvorí Prílohu č. 35 tejto Priebežnej správy).  

Články publikované priamo Realizačným tímom SRI (články z rokovaní – o každom z 11 rokovaní 24 

sektorových rád bol publikovaný článok, ako aj článok o výsledkoch rankingu poskytovateľov 

vzdelávania za každú sektorovú radu a pod.) sú tiež zverejnené na www.sustavapovolani.sk. Okrem 

zmienených sú na stránke dostupné aj články z médií ako napr. Hospodárske noviny, Pravda a pod. 

V období 22. júl – 26. august 2022 Realizačný tím SRI pripravil a zrealizoval štyri webináre36 (realizované 

prostredníctvom platformy MS Teams, tri z týchto webinárov sú zverejnené na YouTube). Webináre 

boli zamerané najmä na propagáciu a využitie výsledkov a výstupov NP SRI. Na webinároch sa 

zúčastnilo 204 účastníkov, išlo predovšetkým o pracovníkov úradov PSVaR a kariérových poradcov z 

rôznych regiónov Slovenska a zástupcov stredných odborných škôl. Výstupy a prínosy projektu, ako i 

stránku www.sustavapovolani.sk pre rôzne cieľové skupiny, bude Realizačný tím SRI prezentovať aj 

naďalej, aj prostredníctvom pripravovaného propagačného videa. 

Hlavné výstupy projektu – sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 sú 

zverejnené na stránke www.sustavapovolani.sk: 

▪ 24 promočlánkov (prístup k vypracovaným stratégiám cez jednotlivé sektorové rady – novinky 

zo sektorových rád)  

 
36 (59) Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu SRI_1 - YouTube, Webinár k využívaniu výstupov 
Národného projektu SRI - YouTube, Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu - YouTube 

https://www.tasr.sk/ots/ots-dobra-sprava-z-trhu-prace-alia/31648-clanok.html
https://www.tasr.sk/ots/ots-dobra-sprava-z-trhu-prace-alia/31648-clanok.html
https://www.atpjournal.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=lwInhafIc4o
https://www.youtube.com/watch?v=GU45raw0FzU
https://www.youtube.com/watch?v=GU45raw0FzU
https://www.youtube.com/watch?v=aRo4p5pPXi8
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▪ 24 manažérskych zhrnutí (skrátená forma bulletinu, informujúca stručne o obsahu jednotlivých 

stratégií) 

▪ 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 (celé stratégie na 

stiahnutie) 

▪ prehľad aktivít definovaných v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 

2030 (umožňuje filtrovanie vo všetkých stratégiách súčasne podľa rôznych kritérií: 

zodpovedného subjektu, oblasti sektorových opatrení, časovej osi či termínu plnenia). 

1.3.3 Aktuálny stav garancie, tvorby a revízie NŠZ  

Počty garantovaných NŠZ ku dňu 10. 11. 2022 za 24 sektorových rád sú uvádzané v nasledujúcej 

tabuľke. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zvýšeniu počtu garantovaných NŠZ o 5 NŠZ. 

Z predposledného stĺpca je možné vidieť, že zmena v počte garantovaných NŠZ bola zaznamenaná iba 

u dvoch sektorových rád a u oboch to predstavovalo nárast počtu. Išlo o Sektorovú radu pre 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (+1 NŠZ) a Sektorovú radu pre kultúru a kreatívny priemysel (+4 

NŠZ).  

U 22 sektorových rád sa počet NŠZ, ktoré garantujú, nezmenil. Spolu 24 sektorových rád garantuje 1 

898 NŠZ. Zmeny na trhu práce avizujú aj do nasledujúcich období, že sa počet garantovaných NŠZ bude, 

v rámci jednotlivých sektorových rád, zvyšovať/znižovať. Oproti Úvodnej správe, kedy bolo 

garantovaných 1 943 NŠZ, je možné konštatovať, že od 15. 7. 2019 došlo k zníženiu aktuálneho počtu 

zamestnaní v národnom hospodárstve. 

 

https://www.sustavapovolani.sk/strategie/prehlad-strategii/
https://www.sustavapovolani.sk/strategie/prehlad-strategii/
https://www.sustavapovolani.sk/strategie/prehlad-strategii/
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Tabuľka č. 6 Zmeny počtu garantovaných NŠZ podľa sektorových rád 

P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav k 10.11.2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav k 
15. 7. 
201937 

Stav k 
10. 10. 
201938 

Stav k  
10. 1. 
202039 

Stav k  
10. 3. 
202040  

Stav k  
10. 6. 
202041 

Stav k  
10. 10. 
202042 

Stav k  
10. 1. 
202143 

Stav k  
10. 3. 
202144 

Stav k  
10. 6. 
202145 

Stav k  
10. 9. 
202146 

Stav k  
10. 12. 
202147 

Stav k  
10. 3. 
202248 

Stav k  
10. 6. 
202249 

Stav k  
10. 9. 
202250 

Zmena 
v počte gar. 

NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Aktualizova
ný počet 

gar. NŠZ za 
sektorovú 

radu 

1 71 71 0/71 +6/77 0/77 -1/76 -1/75 0/75 0/75 0/75 0/75 0/75 +1/76 0/76 0/76 0/76 0 76 

2 47 48 -1/47 +6/53 +3/56 -5/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0/51 0 51 

3 52 52 0/52 0/52 +1/53 0/53 0/53 0/53 0/53 0/53 0/53 0/53 +1/54 0/54 0/54 0/54 0 54 

4 73 59 -3/56 0/56 -1/55 -2/53 0/53 +1/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0 54 

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

6 30 30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 +2/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0 32 

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

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

9 47 53 0/53 0/53 0/53 0/53 +8/61 0/61 0/61 +2/63 +2/63 0/63 0/63 0/63 0/63 0/63 0 63 

10 56 56 0/56 0/56 +6/62 0/62 -2/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 -1/59 0/59 0 59 

11 26 35 0/35 0/35 0/35 -2/33 +2/35 -1/34 0/34 0/34 +2/36 0/36 0/36 0/36 +2/38 0/38 0 38 

 
37 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
38 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
39 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
40 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
41 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
42 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
43 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
44 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
45 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
46 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
47 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
48 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
49 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
50 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
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P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav k 10.11.2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav k 
15. 7. 
201937 

Stav k 
10. 10. 
201938 

Stav k  
10. 1. 
202039 

Stav k  
10. 3. 
202040  

Stav k  
10. 6. 
202041 

Stav k  
10. 10. 
202042 

Stav k  
10. 1. 
202143 

Stav k  
10. 3. 
202144 

Stav k  
10. 6. 
202145 

Stav k  
10. 9. 
202146 

Stav k  
10. 12. 
202147 

Stav k  
10. 3. 
202248 

Stav k  
10. 6. 
202249 

Stav k  
10. 9. 
202250 

Zmena 
v počte gar. 

NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Aktualizova
ný počet 

gar. NŠZ za 
sektorovú 

radu 

12 71 74 0/74 +2/76 0/76 +4/80 -1/79 -1/78 0/78 0/78 0/78 +2/80 0/80 0/80 -1/79 0/79 0 79 

13 53 53 0/53 +4/57 -2/55 -1/54 +1/55 +3/58 -1/57 0/57 -1/56 0/56 -1/55 -2/53 -1/52 -2/50 0 50 

14 64 69 0/69 +2/71 0/71 0/71 +8/79 0/79 -1/78 +1/79 -10/69 0/69 0/69 0/69 -1/68 +1/69 +1 70 

15 110 98 -6/92 -2/90 -2/88 -6/82 +5/87 -1/86 0/86 0/86 -1/85 0/85 0/85 0/85 +2/83 0/83 0 83 

16 99 101 0/101 0/101 0/101 0/101 +6/107 0/107 0/107 -1/106 0/106 0/106 0/106 -5/101 0/101 0/101 0 101 

17 41 42 0/42 +1/43 0/43 0/43 +12/55 0/55 0/55 0/55 0/55 -1/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0 54 

18 80 87 0/87 0/87 0/87 0/87 +2/89 0/89 0/89 0/89 -1/88 0/88 0/88 0/88 -2/86 0/86 0 86 

19 0 149 0/149 +7/156 +4/160 -4/156 +2/158 -2/156 +3/159 -1/158 -2/156 0/156 -2/154 0/154 -2/152 -2/150 +4 154 

20 
0 142 

0/142 -
29/113 

-30/83 -3/80 -5/75 +1/76 -1/75 0/75 +3/78 0/78 +2/80 -4/76 +1/77 +2/79 0 79 

21 
0 175 

0/175 +2/177 -6/171 +1/172 -2/170 +1/171 0/171 0/171 -
15/156 

-1/155 -9/146 -2/144 -1/143 0/143 0 143 

22 102 103 0/103 +1/104 0/104 0/104 +6/110 0/110 0/110 -3/107 0/107 0/107 -1/106 0/106 0/106 0/106 0 106 

23 0 227 0/227 +4/231 +2/233 -2/231 +4/235 +3/238 0/238 0/238 -1/237 0/237 -1/236 -3/233 -12/221 0/221 0 221 

24 77 84 0/84 0/84 +1/85 0/85 -2/83 0/83 0/83 0/83 +1/84 0/84 0/84 -1/83 0/83 -1/82 0 82 



   
 

122 

P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav k 10.11.2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav k 
15. 7. 
201937 

Stav k 
10. 10. 
201938 

Stav k  
10. 1. 
202039 

Stav k  
10. 3. 
202040  

Stav k  
10. 6. 
202041 

Stav k  
10. 10. 
202042 

Stav k  
10. 1. 
202143 

Stav k  
10. 3. 
202144 

Stav k  
10. 6. 
202145 

Stav k  
10. 9. 
202146 

Stav k  
10. 12. 
202147 

Stav k  
10. 3. 
202248 

Stav k  
10. 6. 
202249 

Stav k  
10. 9. 
202250 

Zmena 
v počte gar. 

NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Aktualizova
ný počet 

gar. NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Spol
u 

1230 1952 
-

951/194
3 

+1452/1
957 

-
2653/19

31 

-
1154/19

20 

+4355/19
63 

+656/19
69 

057/196
9 

-
258/196

7 

-
2559/19

42 

060/194
2 

-
1061/19

32 

-
17/1915

62 

-
20/1895

63 

-2/189364 +565 1898 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI 

  

 
51 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
52 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
53 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
54 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
55 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5 
56 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6 
57 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7 
58 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8 
59 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9 
60 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 10 
61 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 11 
62 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 12 
63 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 13 
64 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 14 
65 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 15 
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Graf č. 3 vyjadruje počet nových NŠZ a počet revidovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady a podiel 

nových a revidovaných NŠZ na celkovom počte garantovaných zamestnaní v %. Teda % podiel nových 

a % podiel revidovaných. 

Graf č. 3 Počet vytvorených a revidovaných NŠZ podľa sektorových rád 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z vyššie uvedeného grafu vidno, že najvyšší počet nových zamestnaní je v Sektorovej rade pre 

zdravotníctvo, sociálne služby (89), čo však tvorí len 40 % z celkového počtu jej garantovaných 

zamestnaní. Vysoký počet nových zamestnaní je aj v nasledujúcich sektorových radách: Sektorová rada 

pre kultúru a kreatívny priemysel (59 – čo však tvorí 38 % zo všetkých jej garantovaných NŠZ) a 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (49 – čo tvorí až 62 % zo všetkých jej garantovaných 

NŠZ). Najvyšší počet revidovaných zamestnaní garantuje taktiež Sektorová rada pre zdravotníctvo, 

sociálne služby (132 – čo predstavuje 60 % zo všetkých jej garantovaných NŠZ) a Sektorová rada pre 

verejné služby a správu (119 – čo predstavuje až 83 % zo všetkých jej garantovaných NŠZ). Najvyšší 

podiel revízií (100 %) je v Sektorovej rade pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (50 garantovaných 

NŠZ), výrazný podiel revízií majú aj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
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(94 % - ide o 30 garantovaných NŠZ) a Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (93 % 

- čo predstavuje 55 garantovaných NŠZ). 

Približne vyrovnaný podiel tvorby a revízie majú: Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu (zo 70 garantovaných NŠZ je 39 tvorba, čo predstavuje 56 %), Sektorová rada pre obchod, 

marketing, gastronómiu a cestovný ruch (z 83 garantovaných NŠZ je 39 tvorba, čo predstavuje 47 %) a 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (z 54 garantovaných NŠZ je 25 tvorba, 

čo predstavuje 46 %). 

1.3.4 Budovanie sektorových partnerstiev 

Aby boli jednotlivé sektory národného hospodárstva konkurencieschopné a produktívne, je potrebné 

aby boli vybavené dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov v štruktúre požadovanej 

zamestnávateľmi. Pre naplnenie tohto cieľa – zabezpečenia rozvoja ľudských zdrojov v súlade 

s potrebami zamestnávateľov, je potrebný koordinovaný prístup a úsilie jednotlivých aktérov na trhu 

práce.  

Okrem vypracovaných SSRĽZ v horizonte 2030, ktoré sú jedným z najvýznamnejších výstupov NP SRI 

sú dôležitým nástrojom, ktorý významne ovplyvňuje rozvoj ľudských zdrojov v súvislosti s riešením 

výziev a kritických situácií sektorové dohody a sektorové partnerstvá. 

Sektorové dohody a partnerstvá sa zameriavajú na zabezpečenie potrebnej kvantity a kvality 

kvalifikovaných ľudských zdrojov ako nevyhnutného predpokladu stability a konkurencieschopnosti 

toho-ktorého sektora. Ich predmetom býva spolupráca zamestnávateľov so školami, orgánmi územnej 

samosprávy a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, či spolupráca vedecko-výskumných inštitúcií so 

školami a pod. Tieto dohody, resp. partnerstvá sú tiež predpokladom účinného sociálneho dialógu 

v jednotlivých regiónoch, t. j. dialógu zástupcov zamestnávateľov, škôl (prípadne vedecko-výskumných 

inštitúcií a/alebo ďalších odborových organizácií, orgánov územnej samosprávy, úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny). Po spoločnom prerokovaní problematických tém na riešenie uzatvárajú 

zástupcovia minimálne dvoch zúčastnených subjektov sektorovú dohodu, ako prejav zhody na 

spoločnom cieli, spôsobe riešenia určitej nepriaznivej situácie a ochoty podieľať sa na realizácii 

konkrétnych opatrení. Dohody jasne formulujú ciele, úlohy a záväzky zúčastnených strán. 

Východiskom na určenie priorít v jednotlivých regiónoch a uzatvorenie sektorových dohôd a 

partnerstiev sú analýzy a podklady jednotlivých odvetví hospodárstva, výsledky monitoringu 
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vývojových trendov regionálnych trhov práce, analýzy disparít odborného vzdelávania vo vzťahu 

k potrebám trhu práce.  

V rámci sektorových rád sa zbierali poklady pre analýzu aktuálnej situácie v sektoroch, tieto sa 

sústredili predovšetkým na identifikáciu zamestnávateľských subjektov a škôl v tom-ktorom sektore 

a ich existujúce spolupráce. V ďalšom období považujeme za potrebné pokračovať v evidencii týchto 

partnerstiev ako aj vo vytváraní nových sektorových partnerstiev, ktoré môžu byť nástrojom na 

implementáciu aktivít a opatrení definovaných v jednotlivých sektorových stratégiách ľudských 

zdrojov. Bližšie informácie o partnerstvách v jednotlivých sektoroch sú uvedené v informáciách 

tajomníkov, ktoré tvoria prílohy č. 11 - č. 34  tejto Priebežnej správy. Aktuálne je v IS nahodených 1353 

sektorových partnerstiev. Nižšie uvedená tabuľka uvádza celkový počet partnerstiev za jednotlivé 

sektorové rady. 

Tabuľka č. 7 Počet sektorových partnerstiev za jednotlivé sektorové rady 

Sektorová rad Počet partnerstiev 

Automobilový priemysel a strojárstvo 400 

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 277 

Elektrotechnika 182 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 128 

Zdravotníctvo, sociálne služby 98 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 62 

Verejné služby a správa 61 

Energetika, plyn a elektrina 39 

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály 22 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 16 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 15 

Administratíva, ekonomika, manažment 11 

Doprava, logistika a poštové služby 11 

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 11 

Potravinárstvo 6 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 4 

Energetika, plyn a elektrina 4 

Vzdelávanie, výchova a šport 3 

Ťažba a úprava surovín, geológia 2 

Remeslá a osobné služby 1 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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1.3.5 Bilancovanie fungovania sektorových rád od ich vzniku – úspechy, perspektívy, 

možnosti a odporúčania na ďalšie fungovanie sektorových rád 

NSP I (júl 2009 – jún 2012) – vznikol návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu 

požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej 

a národnej klasifikácie zamestnaní. Centrom NSP bol Register zamestnaní vytvorený z národných 

štandardov zamestnaní, ktoré obsahovali požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon 

zamestnaní.  

V období rokov 2011 – 2015 sa primárne riešilo zabezpečenie fungovania a pilotné overovanie 20 

sektorových rád. Od mája 2011 postupne vznikalo 20 sektorových rád, kedy im Aliancia sektorových 

rád po splnení určitých podmienok udelila licenciu na činnosť. Licencia sa vydáva na dobu neurčitú. 

Sektorové rady sa v tomto období zameriavali na tvorbu a napĺňanie obsahu Registra zamestnaní a 

komplexné a objektívne zadefinovanie národných štandardov zamestnaní.  

NSP II (2012 – 2013) – vzniká návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do 

monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy 

povolaní. Počas fungovania projektu NSP II v roku 2015 dostali licenciu ďalšie 4 sektorové rady 

(zdravotníctvo, kultúra, školstvo, verejná správa). 

V procese zabezpečenia kontinuálnej udržateľnosti sektorových rád boli realizované nevyhnutné 

aktivity na fungovanie sektorových rád, a to posúdenie štruktúry zloženia jednotlivých sektorových rád, 

návrh zmien štruktúry s ohľadom na štruktúrne zmeny v jednotlivých sektoroch, inštitucionálny a 

personálny audit členskej základne sektorových rád, návrh zmien v inštitucionálnom a personálnom 

zložení sektorových rád a ich pracovných skupín, nominácie nových členov a potvrdenie členstva u 

zostávajúcich členov prostredníctvom inštitúcií, ktoré zastupujú. 

Sektorové rady tak na základe predloženého štatútu, vrátane predpísaných príloh (inštitucionálne a 

personálne zloženie, menovacie dekréty, závery z prvého rokovania, prezenčná listina z prvého 

rokovania, zoznam zamestnaní garantovaných sektorovou radou) splnili podmienky na vydanie 

licencie. Týmto aktom začali sektorové rady vlastnú činnosť zameranú na: 

▪ analýzu mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do 

vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ, 
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▪ analýzu aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho 

požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce v SR, 

▪ analýzu sektorov s prihliadnutím na regionálnu analýzu trhu práce a vývojové tendencie, 

▪ napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní prostredníctvom tvorby 

národných štandardov zamestnaní,  

▪ revíziu súčasnej (KZAM) a návrh novej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 s ohľadom 

na medzinárodnú klasifikáciu ISCO 08 a jej prepojenie s Národnou sústavou povolaní. 

Úlohy NSP III (december 2014 – december 2015) predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie 

a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na 

vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu 

požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych 

partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní. V rámci 

NSP III bola vypracovaná aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 so zapracovaním zmien na trhu práce z 

hľadiska aktuálnej štruktúry zamestnaní v SR. Počas implementácie NSP III sa realizovali výpočty a 

analýzy vývoja odvetvových štruktúr zamestnanosti a finančno-ekonomických ukazovateľov 

jednotlivých sektorov hospodárstva. Išlo o platformu na tvorbu a potvrdenie opodstatnenosti 

vytváraných NŠZ. Ukazovatele sa stali dôležitou metodickou pomôckou predsedov, gestorov a 

tajomníkov sektorových rád v rámci jednotlivých realizačných etáp pri napĺňaní odbornej štruktúry 

programov rokovaní sektorových rád a zabezpečovaní podkladov na tvorbu NŠZ garantovaných 

sektorovou radou v nadväznosti na aktuálny vývoj a zmeny v jednotlivých odvetviach hospodárstva SR.  

V roku 2019 bol spustený národný projekt SRI, v rámci ktorého činnosť sektorových rád kontinuálne 

pokračovala do súčasného obdobia.  

V rámci projektového obdobia sektorové rady celkovo rokovali jedenásťkrát , či už prezenčne alebo 

dištančnou formou. Na úrovni NP SRI bolo organizačno-technicky a metodicky zabezpečených 264 

rokovaní sektorových rád. 

Na rokovaniach sa riešili predovšetkým hlavné aktivity projektu – ako bolo vypracovanie sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov, tvorba a revízia NŠZ, sektorové partnerstvá, identifikácia inovácií a 

ich vplyvu na ľudské zdroje (kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, vznik a zánik jednotlivých 

zamestnaní), inovácie v praxi, aktuálna situácia v sektore a jej vplyv na ľudské zdroje (na mimoriadne 

situácie, ktoré sa týkali všetkých sektorov bolo toto projektové obdobie výnimočne bohaté). Tiež sa 

monitorovali strategické dokumenty, ktoré majú vplyv na sektory a ich pracovnú silu, a v neposlednom 
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rade sa riešila aj publicita sektorových rád a výsledkov ich činnosti. Jednou z kľúčových činností 

projektu však bolo vypracovanie SSRĽZ v horizonte 2030 a to v kontexte existujúcich aj nastupujúcich 

inovačných zmien. Tieto strategické dokumenty dávajú akýsi návod ako posunúť sektor v nasledujúcich 

rokoch želaným smerom tak, aby mal dostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov a bol 

konkurencieschopný. Je nutné spomenúť, že takýto typ dokumentov, ktoré majú ale kľúčový význam 

pre sektor a definovanie jeho potrieb aj riešení súčasných problémov (i v snahe predísť budúcim 

problémom) v oblasti ľudských zdrojov sa vypracúval v SR vôbec po prvýkrát, a to prierezovo pre 

všetky sektory národného hospodárstva a práve v rámci NP SRI. Preto bolo mimoriadne dôležité 

nastaviť metodiku a definovať obsah, členenie i formu dokumentu. Tiež bolo dôležité pravidelne 

a systematicky monitorovať dianie v celosvetovom meradle, v rámci zoskupení a inštitúcií, ktorých je 

SR členom, ako aj dianie na Slovensku, pretože tieto strategické dokumenty musia reflektovať aktuálny 

vývoj (vrátane inovačných zmien a technologického pokroku), legislatívu, odvetvové stratégie, 

medzinárodné a národné záväzky Slovenska. Členovia Realizačného tímu SRI v tejto súvislosti 

monitorovali, identifikovali a priebežne zaznamenávali strategické dokumenty (s ktorými sa oboznámili 

a s ktorými počas projektu pracovali) do IS SR. Počas realizačného obdobia NP SRI bolo do IS SRI 

zaznamenaných 1600 dokumentov, z toho 656 informačných, 455 medzinárodných strategických a 489 

národných strategických. Identifikácii kľúčových inovačných zmien sa bližšie venuje kapitola 1.3.6 tejto 

Priebežnej správy (s rovnomenným názvom). Okrem monitoringu strategických dokumentov, či 

identifikácie inovačných zmien v jednotlivých sektoroch sa tajomníci a členovia sektorových rád 

venovali aj monitoringu osvedčených postupov k sektorovým inováciám a investičným stimulom na 

podporu rozvoja a konkurencieschopnosti sektora v zahraničí, ktoré by mohli napomôcť rozvoju 

sektora aj na Slovensku. 

V roku 2019 bol členmi Realizačného tímu SRI vypracovaný Metodický manuál na vypracúvanie 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Išlo o nastavenie toho, čo budú stratégie obsahovať 

a akú štruktúru budú mať, podľa ktorého v roku 2020 pripravili jednotlivé sektorové rady samostatné 

sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tieto boli odovzdané ako finálne MPSVR SR v júni 2020 

a od tohto obdobia bola stratégia postúpená viacerým inštitúciám. Medzi ne patrili: MF SR, MŠVVaŠ 

SR, ale aj ďalšie inštitúcie ako Ekonomický krízový štáb, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 

školstvo, Hospodárska a sociálna rada SR, či ÚV SR. Stratégie boli tiež postúpené externým 

hodnotiteľom, ktorí ich spripomienkovali a navrhli odporúčania pre aktualizáciu týchto dokumentov 

(aj s ohľadom na nové výzvy, ktoré priniesla pandémia COVID-19). 

V nasledujúcom roku (2021) pracovali sektorové rady a pracovné skupiny na aktualizácii SSRĽZ 

v horizonte 2030, na základe odporúčaní externých hodnotiteľov, vychádzajúc z tzv. „nultej verzie“, 
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avšak berúc do úvahy aktuálnu situáciu a v zmysle nového manuálu na aktualizáciu sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Aktualizované sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli 

taktiež koncipované do dvoch základných častí – analytickej a aplikačnej, boli však pridané ďalšie 

(pod)kapitoly a definované ďalšie opatrenia, ako aj subjekt zodpovedný za realizáciu, monitoring 

plnenia aktivít, či navrhované finančné zdroje na plnenie. Stratégie sú členené do dvoch hlavných častí:  

▪ Analytická časť SSRĽZ obsahuje charakteristiku a poslanie sektora v horizonte do roku 2030. Tieto 

kapitoly členovia sektorových rád aktualizovali a úpravy sa dočkala aj strategická analýza sektora, 

ktorej súčasťou boli aj aktualizované dátové zhrnutie, PESTLE analýza a SWOT analýza (zvyčajne 

boli tieto analýzy vypracované zvlášť pre každé odvetvie sektora). Aktualizáciou prešli aj 

predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s vplyvom na ľudské zdroje. Nová 

verzia stratégia obsahuje podkapitoly ako: 

- Charakteristika a poslanie sektora 

- SWOT a PESTLE analýzy (jednotlivých odvetví) 

- Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov  

- Zmeny spôsobené pandémiou  

- Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj  

- Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie  

- Inovácie (resp. tzv. karty inovácií – s charakteristikou inovácie a očakávanými vplyvmi na ľudské 

zdroje – jednotlivé zamestnania a požadované kompetencie – vedomosti a zručnosti) a  

- Manažérske zhrnutie (vrátane kritických a kľúčových činiteľov). 

▪ Aplikačná časť SSRĽZ obsahuje zoznam navrhovaných sektorových opatrení v oblasti zabezpečenia 

(prípravy) ľudských zdrojov a vzdelávania, ktoré navrhli sektorové rady (členovia, pracovné 

skupiny, externí experti). Aplikačná časť reaguje na dátové zhodnotenie a analýzy (predovšetkým 

ohrozenia, príležitosti, kritické a kľúčové činitele, ale aj na identifikované inovácie, ktoré sú pre 

sektor kľúčové a ktoré budú v nasledujúcom období mať vplyv na ľudské zdroje (či už z pohľadu 

nových potrebných vedomostí a zručností, ale aj z pohľadu zániku, resp. vzniku nových povolaní). 

V analytickej časti boli tiež definované vývojové trendy – teda kam je žiaduce sektor posunúť 

a všetky navrhované opatrenia a aktivity sú previazané na tieto vývojové trendy v rámci siedmich 

oblastí sektorových opatrení – tieto oblasti identifikujú cieľovú skupinu jednotlivých opatrení 

a aktivít v rámci nich, jedná sa menovite o oblasti:  

- predškolského vzdelávania,  

- vzdelávania v základných školách,  
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- výchovného a kariérového poradenstva,  

- stredoškolského vzdelávania I., II. a III. stupňa  

- vzdelávania dospelých 

- rekvalifikácií, 

- procesných a systémových zmien.  

Aplikačná časť stratégie definuje nielen oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť a smerovať 

do nich aktivity, ale aj subjekty zodpovedné za plnenie a monitoring plnenia aktivity, dátum plnenia či 

predpokladané zdrojové zabezpečenie.  

Vypracované stratégie prešli opäť hodnotením a pripomienkovaním externých hodnotiteľov a po 

zapracovaní týchto podnetov, boli odsúhlasené členmi sektorových rád a následne publikované na 

www.sustavapovolani.sk66 ako aj prezentované relevantným inštitúciám, ktoré sú z hľadiska 

implementácie stratégií kľúčové: Hospodárska a sociálna rada SR, Úrad vlády SR, jednotlivé rezorty – 

MH SR, MZ SR, MPRV SR, MIRRI SR, MV SR, MK SR, MDV SR a inštitúcie v pôsobnosti MŠVVaŠ SR – 

ŠPÚ, ŠIOV, MPC. V termíne 16. 11. 2022 je plánované stretnutie na MŠVVaŠ SR. 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 nie sú však finálnym a rigidným 

dokumentom, ale nástrojom na potrebnú zmenu v zabezpečení ľudských zdrojov pre jednotlivé 

sektory, ktorý by mal byť priebežne aktualizovaný a dopĺňaný, aby pružne reagoval na všetky 

spoločenské, ekologické a technologické výzvy, ktoré moderná doba prináša.  

Výstupy projektu a práca sektorových rád bola širokej verejnosti tiež prezentovaná prostredníctvom 

početného množstva verejných vystúpení členov Aliancie sektorových rád alebo Realizačného tímu 

SRI v rámci konferencií, webinárov, diskusií a pod.) a mediálnych výstupov (TV reportáže, podcasty, 

interview, zverejňovanie analýz v tlačených a online médiách, propagačných článkov predovšetkým 

(ale nielen) v Hospodárskych novinách, na webových stránkach (www.sustavapovolani.sk) – 

podrobnejšie informácie k tejto aktivite sa nachádzajú v kapitole č. 1.3.2 tejto Priebežnej správy 

(Publicita výsledkov sektorových rád). Pre implementáciu navrhovaných opatrení a aktivít je nesmierne 

dôležitá spolupráca inštitúcií v sektore (v niektorých prípadoch aj medzirezortná spolupráca) – jednou 

z aktivít projektu preto bola aj identifikácia existujúcich sektorových partnerstiev a v budúcnosti je 

potrebné v tejto aktivite pokračovať ako i nadviazať na ňu budovaním nových partnerstiev, ktoré 

posunú sektor z pohľadu inovácií i rozvoja ľudských zdrojov výrazne dopredu.  

 
66 Prehľad stratégií - Národná sústava povolaní (sustavapovolani.sk) 

http://www.sustavapovolani.sk/
https://www.sustavapovolani.sk/strategie/prehlad-strategii/
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Význam vytvorených stratégií podčiarkuje aj fakt, že na základe prezentácie týchto dokumentov na 

príslušných rezortoch, prejavili tieto záujem o prepojenie im prezentovaných SSRĽZ s pripravovanými 

odvetvovými stratégiami a majú záujem o participáciu sektorových rád na skvalitňovaní ľudských 

zdrojov v súlade s inovačnými trendmi – jedná sa napr. o Národný lesnícky program, Národnú 

stratégiu rozvoja digitálnych zručností, Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska, Stratégiu 

kultúry a kreatívneho priemyslu 2030, Národnú stratégiu riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov 

v zdravotníctve a pod. Národná stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 

2030 tiež považuje vysokú angažovanosť Aliancie a samotných sektorových rád ako aktérov 

zosúlaďovania celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce za veľký prínos. Očakáva sa, že 

Aliancia i sektorové rady sa budú naďalej podieľať pri rozvíjaní Národnej sústavy povolaní (NSP) 

a Národnej sústavy kvalifikácií (NSK), prepájaní národných databáz kvalifikácií a vzdelávacích 

príležitostí s portálom Europass. Dôležitým prínosom je aj tvorba analýz a anticipácie dopytu po 

vedomostiach a zručnostiach na pracoviskách v zmysle technologických inovácií a premietnutie 

týchto výsledkov kurikulárnymi odbornými komisiami do vzdelávania a do NSK. Aliancia a sektorové 

rady zároveň majú kapacitu poskytovať individualizované dáta reprezentujúce stav a očakávaný 

vývoj v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva príslušným ústredným orgánom štátnej 

správy a tiež stať sa poradným orgánom na poskytovanie akreditácií v rámci vzdelávania dospelých.  

Tvorba a revízia NŠZ 

Sektorové rady v rámci tvorby a revízie NŠZ implementovali požiadavky zamestnávateľov na 

vedomosti, zručnosti a kompetencie. V tomto procese bolo kľúčové:  

▪ Reprezentatívnosť a angažovanosť autorov:  

- predkladanie stanovísk o aktuálnych a budúcich požiadavkách a potrebách 

zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu,  

- vytváranie predpokladov na prenos požiadaviek a potrieb trhu práce na kvalifikovanú 

pracovnú silu do systému celoživotného vzdelávania a  

- stanovovanie postupov, kompetencií a zodpovedností pre stratégiu tvorby nových 

pracovných miest v sektore.  

▪ Tvorba a revízia NŠZ:  

- priebežná aktualizácia garantovaných NŠZ v IS NSP/SRI,  
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- definovanie požiadaviek67 na odborné vedomosti, zručnosti68 a kompetencie potrebné 

na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,  

- predkladanie návrhov na dopĺňanie certifikátov, právnych predpisov, praxe 

a znaleckých činností,  

- spolupráca na tvorbe a revízii všeobecných kľúčových kompetencií a špecifických 

kľúčových kompetencií,  

- spolupráca na tvorbe a revízii NŠZ týkajúcich sa remeselných a/alebo viazaných živností,  

- predkladanie návrhov na doplnenie štandardizovaného formulára karty zamestnania a  

- spolupráca s inými sektorovými radami na tvorbe/aktualizácii prierezových NŠZ.  

▪ Inovácie:  

- identifikácia potrieb zamestnávateľov súvisiacich s digitalizáciou, ochranou a 

bezpečnosťou digitálneho prostredia a automatizáciou pri výkone jednotlivých 

zamestnaní v kontexte budúcich trendov a inovácií,  

- zaznamenávanie zmien, inovácií a vývoja v sektore a predkladanie návrhov na tvorbu 

NŠZ a aktualizáciu zverejnených NŠZ a  

- spolupráca na tvorbe kategórií a podkategórií inovácií, ktoré ovplyvňujú odborné 

vedomosti/zručnosti/charakteristiku zamestnaní.  

  

 
67 v súvislosti s návrhmi nových odborných vedomostí a odborných zručností do databázy kompetenčného 
modelu, resp. ich premenovaním 
68 a zároveň zaznamenanie vplyvov inovácií na OV a OZ, resp. charakteristiku, vrátane identifikácie “budúcich” 
OV/OZ 
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Schéma č. 1 Prínosy NŠZ z pohľadu členov sektorových rád  

   

Zdroj: Realizačný tím SRI  

Z predchádzajúcej schémy je vidno, že karty zamestnaní boli pre členov sektorových rád v prvom rade 

miestom na stanovenie aktuálnych a budúcich požiadaviek a potrieb na kvalifikovanú pracovnú silu 

v sektoroch národného hospodárstva, ďalej na možnú identifikáciu rôznych typov výkonu zamestnaní 

(remeselné/viazané živnosti, možnosť výkonu znaleckých činností, prierezové zamestnania a pod.) 

a taktiež ako priame zaznamenávanie vplyvu inovácií nielen do NŠZ, ale priamo do odborných 

vedomostí a odborných zručností potrebných na výkon zamestnaní.  

Zapojenie a aktivita členov v rámci každej z 24-och sektorových rád (za celé projektové obdobie) bola 

rôzna. Závisela od zadaných činností a plánov sektorovej rady na konkrétne obdobie – podľa 

stanoveného harmonogramu, časových možností a odbornosti jednotlivých členov sektorovej rady. 

Experti niektorých sektorových rád boli iniciatívni v každej z oblastí, v iných prípadoch sa do 

konkrétnych aktivít nezapojili vôbec. Súviselo to aj s kompetentnosťou k riešenej problematike – tzn., 

že niektoré činnosti členovia konkrétnej sektorovej rady, vzhľadom na iné odborné zameranie, 

nevykonávali.  
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Významnú súčasť aktivít sektorovej rady, počas takmer celého projektového obdobia, predstavovali 

práce na garantovaných NŠZ. V nich boli zapojení všetci členovia sektorových rád – či už ako autori, 

ako členovia pracovných skupín, alebo ako pripomienkujúci, či schvaľovatelia. Priebežná tvorba 

a aktualizácia garantovaných NŠZ bola realizovaná v IS NSP/SRI, pričom do kariet zamestnaní boli 

zaznamenávané aj vplyvy inovácií69 v sektore, resp. bol označený aj konkrétny vplyv na 

charakteristiku, odborné vedomosti/zručnosti jednotlivých NŠZ70. Postupnou identifikáciou inovácií 

sa zároveň v IS NSP/SRI vytvárala aj aktuálna databáza71 inovácií.  

Zapojenie členov sektorových rád do Systému overovania kvalifikácií v SR pomohlo k efektívnejšiemu 

vytváraniu predpokladov na kvalitný prenos požiadaviek a potrieb trhu práce na kvalifikovanú 

pracovnú silu do systému celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rozvetvenú členskú základňu 

sektorových rád, ktorá obsahovala nielen zástupcov zamestnávateľov, ale aj zástupcov, škôl, ŠIOVu 

a pod., bola tvorba/revízia NŠZ posudzovaná z viacerých uhlov pohľadu a spracovávaná rôznymi 

odborníkmi.  

Aktuálny trh práce – nové zamestnania72 v sektore boli priebežne identifikované nielen vďaka 

vypracovaniu SSRĽZ73, ale aj vďaka zisteným vplyvom inovácií74 a technologického pokroku v sektore, 

ktoré zmenili potreby a požiadavky na ľudské zdroje. Členovia sektorových rád boli taktiež aktívne 

angažovaní aj do zisťovania zmien a požiadaviek trhu práce na jednotlivé zamestnania – najmä cez 

odborné vedomosti a odborné zručnosti.  

Zmena formulácií a návrhy na doplnenie nových OV a OZ75 do kompetenčného modelu výrazne zvýšili 

aktuálnosť a kvalitu tohto kľúčového prvku v kartách zamestnaní. Značná iniciatíva bola zaznamenaná 

aj v rámci predkladania návrhov na doplnenie certifikátov, právnych predpisov súvisiacich 

s reguláciou výšky požadovaného vzdelania v rámci zamestnania a samozrejme právnych predpisov 

týkajúcich sa zákonnej praxe.  

 
69 častokrát sa vychádzalo aj z vypracovanej SSRĽZ 
70 čo sa týka aktuálnych i budúcich potrieb trhu práce 
71 s kategóriami a podrobnejšími podkategóriami inovácií  
72 Prípadne išlo aj o zánik pôvodných zamestnaní. Táto aktivita plynulo nadväzovala aj na problematiku revízie 
Národnej klasifikácie zamestnaní – SK ISCO-08, kedy členovia sektorových rád predkladali návrhy na zmenu 
klasifikácie – jej doplnenie o nové zamestnania, či naopak zrušenie starých neaktuálnych zamestnaní. 
73 s výhľadom do roku 2030 
74 nevynímajúc monitoring tvorivej činnosti z oblasti vedy a výskumu, šírenie relevantných vedecko-technických 
informácií a poznatkov a ich prenášanie do systému celoživotného vzdelávania a praxe 
75 vrátane návrhov na znalecké činnosti 
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Čo sa týka konkrétnej revízie a úpravy všeobecných kľúčových a špecifických kľúčových kompetencií 

– do zostavenej pracovnej skupiny expertov bolo zapojených iba niekoľko členov niektorých 

sektorových rád. Na druhej strane, viacerí členovia sektorových rád iniciatívne predkladali návrhy na 

doplnenie, resp. úpravu štandardizovaného formulára karty zamestnaní – medzi kľúčové návrhy je 

možné spomenúť napr.: možnosť zmeniť úroveň všeobecných kľúčových kompetencií76, doplnenie 

ďalších pracovných prostriedkov.  

V rámci významných realizovaných aktivít je potrebné spomenúť aj aktívnu spoluprácu členov 

Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby s autormi NŠZ z iných sektorových rád, ktoré bolo 

možné vykonávať ako remeselnú/viazanú živnosť. Obdobným spôsobom sa realizovala aj 

tvorba/revízia garantovaných prierezových NŠZ, kedy s autormi úzko spolupracoval Expertný tím 

finálnych posudzovateľov.  

Celkovo možno aktivitu členov sektorových rád, v súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami, hodnotiť 

vysoko pozitívne – aj ich pričinením bolo umožnené v Registri zamestnaní, pre laickú i odbornú 

vedomosť, zverejniť aktuálne i budúce požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu, vrátane 

vplyvu inovácií v sektoroch národného hospodárstva.  

Sumarizácia NŠZ  

NŠZ boli jedným z najdôležitejších77 výstupov NP SRI, ktorý sa využíva v praxi. Čo sa týka očakávaní, 

v súvislosti s NŠZ, členovia sektorových rád by uvítali najmä:  

▪ stanovenie požiadaviek trhu práce na výkon zamestnaní, podľa potrieb zamestnávateľov, na 

obdobie minimálne 5-tich rokov78,  

▪ komparatívne analýzy so zahraničím v súvislosti s trendami na trhu práce v jednotlivých 

sektoroch,  

▪ hodnotenie uplatnenia absolventov škôl na trhu práce podľa ukončeného odboru vzdelania, 

vrátane zhodnotenia otvárania nových študijných odborov v nadväznosti na zrkadlenie 

nedostatku pracovnej sily v sektore a jej vzdelávania.  

  

 
76 navrhnuté boli aj zmeny formulácií v znení jednotlivých všeobecných kľúčových kompetencií 
77 podľa zisťovania v rámci hodnotenia efektívnosti a funkčnosti sektorových rád 
78 vývoj na trhu práce, v rámci ktorého sa určuje aj štruktúra budúcich pracovných miest 
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Schéma č. 2 Pridaná hodnota NŠZ  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI  

1.3.6 Identifikácia kľúčových inovačných zmien v sektore  

Jedným z hlavných cieľov projektu je identifikácia kľúčových inovácií a definovanie prenosu aktuálnych 

inovačných trendov a zmien v sektoroch – odvetviach národného hospodárstva do odborných 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktorý sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä v 

odbornej príprave pre slovenský trh práce. Inovácie pomáhajú zodpovedať otázku, do akej miery budú 

mať súčasné trendy vplyv na budúci trh práce a ako výrazne ovplyvnia digitalizácia, umelá inteligencia 

či zelené inovácie budúce povolania a budúcu prácu. Modul inovácie, ktorý je aplikovaný do IS NSP/SRI, 

je jedinečným nástrojom na pochopenie budúcich potrieb zamestnávateľov. 

Celý systém, ktorý predstavuje jeden z výstupov NP SRI, tak znamená kľúč k transformácii statického 

responzívneho/reakčného modelu na prediktívny a adaptívny model transferu požiadaviek 

zamestnávateľov na trh práce.  

Identifikácia a práca s inováciami predstavuje unikátny prístup v rámci zaužívaných konceptov 

národných sústav povolaní a vytvára predpoklady na tvorbu kontinuálnych adaptívnych systémov 

celoživotného vzdelávania, umožňujúcim potláčať nevyhovujúce vlastnosti systémov formálnej 
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prípravy, ktorými sú najmä zotrvačnosť a latencia. Inovácie zároveň tvoria dôležitú časť prípravy 

strategických materiálov, koncepcií a vízií (vrátane stratégií rozvoja ľudských zdrojov), môžu byť 

korekčným faktorom pre predikcie a prognózy a umožňujú lepšie cieliť poziciovanie Slovenskej 

republiky v konkurenčnom prostredí svetových a regionálnych ekonomík. 

1.3.6.1 Práca s inováciami 

Prvé definovanie a charakteristiky inovácií vytvárali sektorové rady v súvislosti s tvorbou SSRĽZ, keď sa 

snažili zachytiť inovačné trendy, ktoré ovplyvnia budúce smerovanie rozvoja ľudského kapitálu 

v jednotlivých sektoroch. Pre lepšie pochopenie inovácií sú tieto v NP SRI chápané v súvislosti s 

výstupom/výsledkom hospodárskej činnosti, ktorý vyjadruje nový produkt/službu, materiál, program 

či inovovaný proces, model, organizáciu práce a pod. V nadväznosti na technologický pokrok a rozvoj 

vznikajú v rôznych sektoroch národného hospodárstva a zároveň častokrát významne vplývajú na 

zmenu požiadaviek na ľudské zdroje v jednotlivých zamestnaniach.  

Majú vplyv tak na požadované kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti, ako aj na 

celkový charakter vykonávanej práce. Vďaka inováciám sú v NP SRI stanovené nielen aktuálne 

požiadavky zamestnávateľov, ale aj tie budúce. 

Kým v priebehu tvorby prvých verzií SSRĽZ sa javila práca expertov s inováciami ako postačujúca, prvé 

problémy nastali, keď sa do IS NSP/SRI doprogramovala funkcionalita, ktorá umožňovala začať vytvárať 

reálnu databázu – číselník inovácií. Realizačný tím SRI identifikoval potrebu modifikácie práce 

s inováciami a tak boli spustené konzultácie na úrovni tajomníkov sektorových rád a metodikov 

Realizačného tímu SRI. Cieľom konzultácií bolo odstránenie duplicít zo systému a ich nahradenie 

jednotnými položkami. Realizačný tím SRI pristúpil k identifikácií príčin problému a komplexne nastavil 

systém práce s inováciami tak, aby boli výstupy pre jednotlivých aktérov viac uchopiteľné. V systéme 

IS NSP/SRI bola za týmto účelom doplnená funkcionalita nástroja na zlúčenie inovácií.  

Po analýze a individuálnych konzultáciách členov Realizačného tímu SRI boli identifikované 

problematické oblasti práce s inováciami, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej schéme. 
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Schéma č. 3 Identifikácia problematických oblastí práce s inováciami v IS NSP/SRI 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Ukázalo sa, že napriek metodickému usmerneniu, väčšina autorov, sektorových expertov, ale aj členov 

Realizačného tímu SRI má rozličné chápanie termínu inovácia, resp. rozličný spôsob práce s týmto 

pojmom. Zároveň dochádzalo k úplne rozdielnemu prístupu v zadefinovaní inovácie pri prenášaní do 

IS NSP/SRI. Problematické sa ukázalo aj priraďovanie „sektorového príznaku“ inovácie, a to na úrovni 

systémovej, kedy nové návrhy inovácií dostávali sektorový príznak, podľa toho ktorá sektorová rada 

ich zaviedla do systému a na úrovni sektorovej, kedy aplikácia niektorých inovácií sa prenášala 

z jedného sektora do iného zmenou názvu a vytvorením „novej“ inovácie pridaním slovného spojenia 

„v sektore...“. 

Takéto sektorové príznaky potom vytvárali duplikácie inovácie, bez reálnej zmeny jej obsahu, napr. 

inováciu „umelá inteligencia“ malo zadefinovaných viacero sektorových rád bez akejkoľvek úpravy v 

názve, ale v systéme sa taktiež nachádzali inovácie ako: „umelá inteligencia, strojové učenie“, „umelá 

inteligencia - AI“, či „umelá inteligencia pri...“. Obdobne tak boli identifikované duplicitné inovácie so 

sektorovým prívlastkom, ako napríklad: „3D tlač“ a „3D tlač v potravinárskom priemysle“. 

Z metodického hľadiska by nebol problém v používaní aj viacerých, najmä spresňujúcich označení 

inovácií, ak by z ich popisu vyplývala iná podstata každej inovácie. Tu sa ukázalo, že inovácie, ktoré mali 

byť oi. priamo prepojené na jednotlivé OV/OZ kompetenčného modelu v rámci NŠZ, mali popis, ktorý 

nezodpovedal inovácii, ale bol prevzatý skôr z charakteristiky inovačného trendu, prípadne z budúcej 

vízie alebo bol úplne neurčitý alebo kompletne chýbal. Často takýto nejasný popis inovácie začínal 

slovami: „V budúcnosti bude...“ , „Súčasný trend vývoja....“ a pod. 

Inovácie

• Nejednotné chápanie inovácií

Syntax v 
názve

• Nejednotné definovanie názvov inovácií

• Dohoda na používaní inovácie „v Sektore“ (napr. 3D tlač vs. 3D tlač v 
obuvníckom, potravinárskom a inom priemysle...)

Popis inovácií

• Popis trendu x Popis budúcej vízie x Popis existujúcej inovácie x Neurčitosť 
popisu 
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Realizačný tím SRI pristúpil k hĺbkovej analýze začiatkom roka 2022, kedy bolo v systéme vytvorených 

už 475 inovácií. Na základe identifikovaných problémov boli vytvorené upresnenia a dodatočné 

konzultácie s jednotlivými tajomníkmi sektorových rád, ktoré zahŕňali najmä nižšie uvedené aktivity: 

▪ Z metodického hľadiska sa na upresnenie definície inovácie aplikoval Oslo Manuál na meranie 

vedeckých a technických aktivít79 vydaný OECD. Tento rozlišuje 4 typy inovácií: 

- Inovácie produktu – podstatné zmeny v schopnostiach výrobkov a služieb. Vedú k uvedeniu 

úplne nového výrobku alebo služby na trh alebo k významnému vylepšeniu už existujúceho 

produktu. 

- Inovácie procesov – významné zmeny v metódach produkcie a dodávok. 

- Organizačné inovácie - na zavádzanie nových organizačných metód, napr. zmeny v 

obchodných postupoch, v organizácií pracovísk alebo v externých podnikových vzťahoch. 

- Marketingové inovácie - zavádzanie nových marketingových metód, môžu zahŕňať zmeny 

dizajnu produktu, jeho balenia, jeho propagácie a umiestnenia ako aj zmeny v metódach 

cenovej tvorby a služieb. 

Na základe vyššie uvedeného popisu sa odporučilo expertom nezadávať do systému inovácie z prvej 

kategórie – teda inovácie produktov, pokiaľ by išlo o výstupný faktor inovačného procesu, ale tieto 

používať iba v prípade, že takýto inovovaný produkt je v procese výroby alebo poskytovania služby 

faktorom vstupným a spĺňa zároveň ďalšie požiadavky metodického manuálu (predovšetkým má vplyv 

na zmenu požiadaviek na ľudské zdroje).  

▪ Boli odkonzultované spresnenia jednotlivých inovácií, aby mohli byť duplicity zo systému 

odstránené.  

▪ Bol stanovený fókus na kategórie inovácií, aby sa odstránila rozdielna miera vnímania detailu 

inovácií. S tým bolo aj spustené triedenie inovácií do jednotlivých kategórií a detailný popis 

kategórií.  

▪ Čiastočne sa zadefinovali pravidlá pre syntax označovania inovácií a ich popisu tak, aby sa 

databázové vstupy viac priblížili výkladovému štýlu. 

▪ Odstránili sa používania sektorových príznakov inovácií – tieto v systéme síce ostali ako 

doplnková informácia k inovácii, no najmä pre potreby triedenia a udržania prehľadu 

 
79 OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 
Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, 
Luxembourg, [online]. 2018 [cit. 2022-11-01]. Dostupné na: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en. 
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o pôvodnej zodpovednosti; autori boli tajomníkmi poučení o tom, aby používali relevantné 

inovácie bez ohľadu na systémový príznak. 

Samostatným problémom pri definícií inovácií bolo nájdenie a uchopenie vhodného vzťahu medzi 

výsledkami vedeckého bádania a inováciami pre potreby NP SRI. Tu Realizačný tím SRI pristúpil k 

chápaniu výsledkov vedy a výskumu ako k inovovanému produktu podľa vyššie spomenutého Oslo 

Manuálu. Kritickým faktorom bolo odhadnutie správneho času, kedy sa inovácia začne považovať za 

inováciu „s vplyvom na zmenu požiadaviek na ľudské zdroje“ a nielen „s potenciálnym vplyvom na 

zmenu požiadaviek ľudské zdroje“. Ako ukazuje aj príklad na obrázku nižšie, vedecký objav má svoj 

životný cyklus, ktorý sa zjednodušene dá chápať v základných fázach - od počiatku až po uvedenie do 

života. Často sa čas, ktorý prejde od vedeckého objavu po skutočné aplikovanie a prípadne masívne 

využitie tohto objavu v podobe inovácie výrobných faktorov, počíta v desiatkach rokov.  

Obrázok č. 1 Schematické znázornenie životného cyklu vedeckého objavu na príklade 3D tlače 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI na podklade Gartner Hype krivky (www.gartner.com) 

Príklad na obrázku demonštruje zjednodušenú časovú os životného cyklu budúcej inovácie od 

vedeckého objavu až po začiatok jej všeobecného rozšírenia a následného vplyvu na zmenu 

požiadaviek na ľudské zdroje. Ide o reálne znázornenie historického vývoja inovácie „Aditívna výroba, 

resp. 3D tlač.“ Prvé publikovanie uceleného relevantného výsledku vedeckého bádania sa dá datovať 

do roku 1981, resp. samotný objav do roku 1980. Súvisiaca technológia mala prvú schválenú patentovú 

prihlášku v roku 1986. V roku 2009 sa stretlo viacero faktorov, vrátane konca patentovej ochrany 

významnej sub-technológie pre 3D tlač (FDM80), čím došlo k poklesu ceny technológie a vďaka 

platforme otvorených riešení nastalo jej všeobecné rozšírenie. Následne prichádzajú aj významnejšie 

 
80 Fused Deposition Modeling (FDM), bližšie viď napr. 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trojrozmern%C3%A1_tla%C4%8Diare%C5%88 [online]. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Trojrozmern%C3%A1_tla%C4%8Diare%C5%88
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aplikačné inovácie pre výrobnú prax81. Čas, ktorý uplynul od výsledku vedeckého objavu po začiatok 

všeobecného rozšírenia a teda po obdobie, kedy tento objav môžeme v zmysle potrieb NP SRI 

považovať za inováciu je približne 20-30 rokov. Exaktný systém na takéto monitorovanie výsledkov 

vedy a výskumu a posudzovanie ich zrelosti, vytvorený v rámci NP SRI nebol, funguje na zapojení 

expertných pracovných skupín a ich skúseností z praxe. 

Na základe týchto opatrení bola zo systému, do konca obdobia realizácie NP SRI, odstránená približne 

každá piata inovácia, spolu tak vyše 91 inovácií bolo zlúčených, resp. nahradených inou inováciou. 

Realizačný tím SRI spolu so sektorovými expertmi doplnil charakteristiky inovácií, obrázky dokresľujúce 

popis inovácie a vo viacerých prípadoch boli inovácie zatriedené na základe popisu inovácie do inej 

kategórie inovácií. Rovnako tak boli vydané usmernenia pre prácu s komplexnými inováciami, ktoré 

pozostávajú z čiastkových, kde každá patrí do inej kategórie (napr. inovácia „inteligentná baňa – 5G 

systém“, a pozostávajú aj zo všeobecných inovácií „Robotizácia“, „Smart technológie“, „Virtuálna a 

rozšírená realita“, či iných.) 

Vznikol tak ucelený, komplexný systém, ktorý umožňuje plniť funkcie, na ktoré bol navrhnutý. 

1.3.6.2 Kľúčové inovačné zmeny v sektore 

Vyhodnotenie kľúčových inovačných zmien pre jednotlivé sektory je, v rámci činnosti sektorových rád, 

realizované pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ. Tu má vyhodnotenie aj najväčší význam, pretože na 

základe inovácií identifikuje konkrétne požiadavky zamestnávateľov a teda trhu práce na zmeny 

v systéme vzdelávania. Sumárne vyhodnotenie inovácií, ktoré údaje NP SRI rovnako umožňujú na 

úrovni celých kategórií inovácií, dokáže odpovedať na otázky inovačných trendov a potreby ich reflexie 

pri nastavovaní globálnych, prípadne regionálnych politík. 

V rámci NP SRI boli inovácie roztriedené do nasledovných kategórií: 

▪ 3D technológie a materiály 

▪ Alternatívne palivá a pohony 

▪ Automatizácia 

▪ Big Data 

▪ Koordinovaná realizácia opatrení v prípade 

krízovej situácie 

▪ Nové a inovatívne potraviny 

▪ Nové materiály 

 
81 Príklad voľne spracovaný podľa: DORMEHL, Luke. Layer by layer: The brief and building history of 3D printing 
[online]. 2019 [cit. 2022-11-01]. Dostupné na: https://www.digitaltrends.com/cool-tech/history-of-3d-printing-
milestones/  

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/history-of-3d-printing-milestones/
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/history-of-3d-printing-milestones/
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▪ Biotechnológia 

▪ Digitalizácia 

▪ Drony 

▪ Gamifikácia 

▪ Informačná a kybernetická bezpečnosť 

▪ Inovácie ako reakcia na pandémiu 

▪ Internet vecí 

▪ Komunikačné siete novej generácie 

 

▪ Nové metódy 

▪ Robotizácia 

▪ Rozvoj informačných technológií 

▪ Smart technológie 

▪ Technológia distribuovaných záznamov a 

blockchain 

▪ Umelá inteligencia 

▪ Virtuálna a rozšírená realita 

▪ Zelená ekonomika 

Celkový vplyv kategórií inovácií na požiadavky na zmenu jednotlivých OV/OZ znázorňuje nasledujúci 

graf. 

Graf č. 4 Podiel vplyvu kategórií inovácií na zmenu OV/OZ (vyjadrené v %) 

 
Zdroj: IS NSP/SRI, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stromový graf znázorňuje podiel jednotlivých kategórií na celkovom počte priradení inovácií 

k odborným vedomostiam a zručnostiam, v rámci všetkých zverejnených NŠZ. Znamená to, že skoro 

každá tretia zmena v požiadavkách zamestnávateľov na odborné vedomosti a zručnosti, sa týkala 

digitalizácie. Digitálna transformácia podnikov a spoločnosti tak vyvíja tlak na rozvoj nových digitálnych 
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kompetencií a učenie sa nových metód práce s vyššou pridanou hodnotou. Ide o súhrn inovácií od 

transformácie nedigitálneho obsahu na formu, ktorú môžu spracovávať počítače, až po digitálnu 

transformáciu, ktorá znamená zmenu celej koncepcie poskytovania služieb a výrobných procesov.  

Toto dominantné postavenie digitalizácie oproti iným kategóriám inovácií pravdepodobne potvrdzuje, 

že Slovensko v tejto oblasti potrebuje dobiehať zameškané. Podľa Európskeho porovnávacieho 

prehľadu inovácií (European Innovation Scoreboard 2022)82 SR dosahuje úroveň v indikátore 

digitalizácia 68,4% z priemernej úrovne EÚ. Aj preto sa zdá, že na potrebu dobiehania zvyšku Európy, 

v oblasti digitalizácie, upozorňujú členovia sektorových rád priamym transferom týchto požiadaviek na 

OV/OZ. Aby sa ekonomika posunula smerom k inovatívnejšej a konkurencieschopnejšej 

v medzinárodnom meradle, potrebuje vyššie zastúpenie inovácií s vyššou pridanou hodnotou, nielen 

všeobecnou digitalizáciou, ktorá je však základným a nevyhnutným predpokladom na aplikovanie 

ďalších technologických riešení. Digitalizácia ako inovačný trend výstupu NP SRI tak môže byť 

výsledkom už prebiehajúceho zavádzania nových technológií a postupov do výrobných procesov, či 

poskytovania služieb a súvisiacej potrebe prispôsobenia kompetencií pracovnej sily na zvládnutie 

predmetných technológií v oblasti digitálnych zručností. Tieto nie sú u pracovníkov a absolventov na 

dostatočnej úrovni pre výkon jednotlivých zamestnaní, a tak zamestnávatelia takúto zmenu na 

požiadavky kompetencií v oblasti digitalizácie prepájali priamo na OV a OZ. Z údajov IS NSP/SRI ďalej 

vyplýva, že digitalizácia v určitej miere ovplyvní požiadavky na zmenu OV/OZ pri 1 216 zverejnených 

NŠZ, čo predstavuje až dve tretiny všetkých zamestnaní garantovaných v NP SRI. Inovácie s najväčším 

počtom prepojení v rámci kategórie digitalizácia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Požiadavky na zmenu OV/OZ tak v tomto prípade reflektujú na potrebu digitálnej komunikácie s 

využitím digitálnych platforiem a zariadení (11,14 % - Digitálna komunikácia), digitálnej transformácie 

procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb (9,75 % Digitalizácia, softverizácia) a približne 

v rovnakej miere zmeny vyplývajú z potreby poskytovania otvorených vzdelávacích zdrojov 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a realizácie vzdelávacích procesov 

pomocou prenosných technických zariadení (9,28 % - Otvorené vzdelávacie možnosti a mobilné 

zariadenia vo vzdelávaní). Samotné nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami 

(Elektronizácia dokumentov) si vyžiada požiadavku na zmenu OV/OZ v 8,63 % prípadoch a doménovo 

špecifické inovácie v oblasti digitalizácie zdravotníctva vo forme používania digitálnych 

zdravotníckych nástrojov, výmeny elektronických informácií a používania telekomunikačných 

 
82 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-
scoreboard_en  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
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technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku (Digital health technology, telehealth 

a telemedicína) majú vplyv na zmenu OV/OZ celkovo v 8,12 % prepojení v kategórii digitalizácia.  

Tabuľka č. 8 TOP 5 inovácií v kategórii digitalizácia podľa podielu na počte prepojení s OV/OZ 

Podiel v rámci kategórie Názov inovácie 

11,14% Digitálna komunikácia 

9,75% Digitalizácia, softverizácia 

9,28% Otvorené vzdelávacie možnosti a mobilné zariadenia vo vzdelávaní 

8,63% Elektronizácia dokumentov 

8,12% Digital health technology, telehealth a telemedicína 

Zdroj: IS NSP/SRI, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Doménovo špecifické inovácie sú v prípade kategórie digitalizácia oveľa viac viditeľné pri požiadavkách 

na zmenu OV/OZ s prívlastkom budúca. Inovácie s najväčším počtom prepojení v rámci kategórie 

digitalizácia a prívlastkom budúca sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka č. 9 TOP 5 inovácií v kategórii digitalizácia podľa podielu na počte prepojení na budúce 
OV/OZ 

Podiel v rámci kategórie Názov inovácie 

18,58% Digitalizácia, softverizácia 

15,71% Digital health technology, telehealth a telemedicína 

11,06% Digitálne umenia 

10,18% Stavebný software BIM 

9,29% Softverizácia 

Zdroj: IS NSP/SRI, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Budúce požiadavky v OV/OZ tak v prípade inovačného trendu digitalizácie reflektujú najmä na 

všeobecnú potrebu digitálnej transformácie procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb 

(18,58 % Digitalizácia, softverizácia). Hneď za tým nasledujú požiadavky na budúcu zmenu OV/OZ 

v súvislosti s doménovo špecifickými inováciami v oblasti digitalizácie zdravotníctva vo forme 

používania digitálnych zdravotníckych nástrojov, výmeny elektronických informácií a používania 

telekomunikačných technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku (15,71 % Digital 

health technology, telehealth a telemedicína), v oblasti digitalizácie kultúrno-kreatívneho priemyslu 

pri tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu (11,06 % Digitálne umenia), 

v oblasti stavebníctva využívaním inteligentných dátových a vizuálnych modelov na tvorbu a riadenie 

stavebných projektov (10,18 % Stavebný software BIM) a v oblasti informačných technológií 

a telekomunikácií pri virtualizácii a definovaní fyzického sveta pomocou softvéru (9,29 % 



   
 

145 

Softverizácia). Toto sú kľúčové inovačné zmeny v oblasti digitalizácie, na ktoré je potrebné reflektovať 

v oblasti prípravy a rozvoja ľudského kapitálu.  

Tak ako bolo uvedené vyššie, digitalizácia je ale inovačný trend, kde SR predovšetkým dobieha 

európsky priemer, ktorý je v oblasti digitalizácie, vrátane ľudského kapitálu omnoho ďalej. Dlhodobejší 

rozvoj konkurencieschopnosti národného hospodárstva a transfer požiadaviek na zmenu v príprave 

a rozvoji ľudských zdrojov vyžaduje zameranie sa na monitoring súčasných inovačných trendov pre 

budúce využitie v národnom hospodárstve. A tie z pohľadu priradenia inovácií v rámci jednotlivých 

kategórií k požiadavkám na zmenu v budúcich OV/OZ sú znázornené v nasledujúcom stromovom grafe. 

Graf č. 5 Podiel vplyvu kategórií inovácií na zmenu budúcich OV/OZ (vyjadrené v %) 

 
Zdroj: IS NSP/SRI, Realizačný tím SRI  

Ako možno z grafu vidieť, pri formulovaní nových OV/OZ potrebných na výkon povolaní, najviac 

zohráva úlohu kategória inovácií v oblasti umelej inteligencie, ktorej inovácie boli použité celkovo pri 

17,8% vytvorených prepojení na budúce OV/OZ. Podiel kategórie digitalizácia klesol z 28,5% pri 

zmenách v súčasných OV/OZ na 12,4% pri definovaní budúcich OV/OZ a hoci je to stále významný 

podiel, už zďaleka nie tak dominantný. Graf nám zároveň ukazuje, že popri umelej inteligencii, ktorá 

tvorila podiel 6,5% pri súčasných OV/OZ a skočila o 2,7 násobok v prípade budúcich OV/OZ na 17,8% 

sú významnou kategóriou inovácií Alternatívne palivá a pohony, ktoré sa v prípade vplyvu na budúce 

OV/OZ umiestnili v TOP päť kategóriách s 9,7% podielom vplyvu na zmenu v prípade budúcich OV/OZ. 

Táto zmena podielu predstavuje viac ako 4,6 násobný nárast. Kľúčové inovačné trendy generujúce 
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zmenu požiadaviek na prípravu budúcich ľudských zdrojov si tak môžeme predstaviť ako zmes inovácií 

založených na umelej inteligencii, všeobecnej digitálnej transformácii spoločnosti, masívnej 

digitalizácii špecifických domén zdravotníctva, stavebníctva a umenia, virtualizácii a definovaní 

fyzického sveta pomocou softvéru, s rozvojom kompetencií v oblasti využívania alternatívnych 

zdrojov energie, predovšetkým vodíka.  

1.3.6.3 Vektor vplyvu/zmeny, východiská pre budúce riešenia práce s inováciami 

Realizačný tím NP SRI v nastavení systému a následných metodických usmerneniach koordinoval 

prepájanie inovácií s vplyvom na konkrétne NŠZ, a to v rovine vplyvu na odborné vedomosti, odborné 

zručnosti alebo charakteristiku národného štandardu. Autori, pracovné skupiny a externí experti tak 

navrhovali a následne priraďovali jednotlivé definované inovácie k jednotlivým OV/OZ, charakteristike 

alebo v prípade návrhu k NŠZ ako celku. Umožňuje to vyhodnotiť na úrovni NŠZ predpoklad vplyvu 

jednotlivých inovácií, ako aj odpovedať pri konkrétnych zmenách OV/OZ na dôvody tejto zmeny. Pri 

následnej realizácii sa ale ukázali aberácie, ktoré upozornili na možnú nesprávnu interpretáciu 

priradenia, a to v zmysle vektoru vplyvu inovácie. Nastavenie systému identifikovania a priradenia 

vplyvu inovácií predpokladá v laickom čítaní, že inovácie majú za následok rozšírenie súčasných napr. 

odborných vedomostí, či odborných zručností. Predpokladá sa, že nové metódy, postupy, technológie 

či iné inovácie je potrebné sa naučiť (získať príslušné OV) a následne si ich používanie osvojiť 

(nadobudnúť príslušné OZ), čím môže dôjsť k plneniu iných úloh v rámci NŠZ (zmení sa charakteristika 

zamestnania).  

Takéto priraďovanie sa dá označiť kladným vektorom pôsobenia inovácie. Inováciu teda priraďujeme 

k tej oblasti kompetenčného modelu ktorú rozširujeme. Pri niektorých NŠZ (najmä s nízkou úrovňou 

SKKR), kde sa nepredpokladal inovačný potenciál priradenia technologicky vyspelých inovácií sa totiž 

práve takéto kladné priradenia objavili. Podľa interpretácie garantov a autorov daných NŠZ bol dôvod 

priradenia opačný. Inovačná zmena má za následok znižovanie počtu OV, prípadne OZ, resp. až zánik 

niektorých NŠZ ako takých. Inovačná zmena má teda vplyv, ale opačný – negatívny. Takýto vektor 

pôsobenia inovácie štandardne nezachytávame a autori ho nevedia v súčasnosti v systéme NP SRI 

k danému štandardu korektne priradiť. Príkladom je, že inovácie sa priraďujú k tým OV/OZ, ktoré sú 

v novom (revidovanom) štandarde schválené, nie k tým, ktoré sa z pôvodného NŠZ odoberajú. 

Rovnako tak systém národnej sústavy povolaní reflektuje aktuálnu potrebu trhu práce s možnou 

budúcou požiadavkou, ale neposkytuje väzbu na historickú potrebu a ani nevytvára v súčasnosti 

navigačné schémy pre kvalitatívny posun jednotlivých existujúcich štandardov. V takýchto schémach 
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by inovácie mohli byť priradené aj s negatívnym vektorom – indikovali by teda odoberanie, znižovanie 

alebo zánik, či už procesov, jednotlivých OV/OZ alebo aj celých NŠZ.  

Vytváranie predmetných schém nebolo úlohou NP SRI, ale v rámci jeho realizácie sa ukázal potenciál 

na budúce riešenie aj takýchto úloh. Dátovo by sa tak mohli zachytiť posuny v požiadavkách na zmenu 

štruktúry trhu práce ako aj identifikovať možné príčiny týchto zmien. K vektoru vplyvu inovácie treba 

ešte poznamenať, že model, ktorý by zachytával vektor by mohol zachytávať aj veľkosť tohto vektora 

– teda mieru vplyvu inovácie. Súčasný systém mieru vplyvu inovácie definuje expertným odhadom, 

a to v dvoch úrovniach. K prvej patrilo dotazníkové zisťovanie - expertný odhad miery vplyvu inovácií 

na kategórie odborných zručností, ktoré malo poskytnúť predikciu vplyvu inovácií. Pre konkrétne NŠZ 

ale išlo o expertný odhad autora (prípadne kolektívu, či pracovnej skupiny – tzv. druhá úroveň), ktorý 

priradil inováciu na základe metodického usmernenia uvedeného v Metodickom manuáli na tvorbu a 

revíziu národných štandardov zamestnaní v Informačnom systéme NSP/SRI. Inováciou tak rozumie: 

„...rôzne inovácie, ktoré následne vplývajú na zmenu požiadaviek na ľudské zdroje v jednotlivých 

zamestnaniach v národnom hospodárstve“83. Miera tohto vplyvu na zmenu požiadaviek je na 

expertnom posúdení príslušného autora v zmysle priradenia/nepriradenia inovácie a mimo 

samotného tohto rozhodovacieho procesu nie je nikde ďalej evidovaná84. Bez ďalšieho zapojenia 

expertov teda nie je možné posúdiť, aký významný kvalitatívny vplyv konkrétna inovácia má alebo bude 

mať na konkrétny NŠZ.  

Pre úplnosť treba uviesť, že aj súčasný model poskytuje dostatok dát na nepriame odvodenie, 

príp. odhad predmetného vplyvu. 

1.4 Špecifiká činností výskumu a vývoja v SR so zameraním na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti zamestnávateľských subjektov 

Sociálni partneri prostredníctvom riešenia odborných úloh NP SRI participujú na podpore inovačných 

činností v zamestnávateľských subjektoch, a to s osobitným zreteľom na identifikáciu súčasného 

a budúceho dopytu po kvalifikovaných výskumno-vývojových zamestnancoch.  

 
83 Metodický manuál na tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní v Informačnom systéme NSP/SRI, 
jún 2022, s.45 
84 Pozn. - v procese revízie NŠZ niektoré korekcie dokáže urobiť aj metodik vydaním odporúčaní, resp. 
pripomienok, aby sa rozdielne vnímanie adekvátnej úrovne na priradenie inovácie medzi autormi 
minimalizovalo.  
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Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“)85 za rok 2021 boli výdavky na 

výskum a vývoj v SR spolu približne 918 mil. EUR, z toho kapitálové výdavky predstavovali takmer 

78 mil. EUR a bežné výdavky tvorili približne 840 mil. EUR. V prepočte na jedného obyvateľa SR boli 

výdavky na výskum a vývoj v SR v roku 2021 na úrovni približne 169 EUR. V prepočte na jednu osobu 

zamestnanú vo výskume a vývoji to bolo približne 24 tis. EUR. Výdavky na výskum a vývoj vynakladané 

z verejných prostriedkov boli na úrovni viac ako 404 mil. EUR a výdavky zo súkromných prostriedkov 

dosiahli viac ako 513 mil. EUR. Zo súkromných prostriedkov teda bolo financovaných približne 56 % 

výdavkov na výskum a vývoj v SR a zostávajúcich 44 % tvorili verejné výdavky.  

V medzinárodnom porovnaní v rámci krajín EÚ bol priemerný podiel súkromných a verejných zdrojov 

financovania výskumu a vývoja približne 66 % ku 34 %, čiže zapojenie súkromného sektora do výskumu 

a vývoja bolo v SR nižšie ako priemer EÚ. SR mala v porovnaní s priemerom EÚ taktiež:  

▪ nižší podiel osôb vo výskume a vývoji zamestnaných v súkromných organizáciách a  

▪ vyšší podiel osôb vo výskume a vývoji zamestnaných na vysokých školách.86  

Podľa aktuálneho hodnotenia Európskeho prehľadu výsledkov inovácií realizovaného v gescii EK87 

obsadila SR v rámci členských štátov EÚ 22. miesto, pričom bola zaradená do kategórie miernych 

inovátorov. Medzi slabými stránkami SR boli akcentované najmä:  

▪ nízky podiel výdavkov súkromného sektora na výskumno-vývojových aktivitách v spojení 

s nedostatočnou podporou zo strany verejných inštitúcií,  

▪ nízka aktivita v patentovej činnosti,  

▪ výrazný odliv talentov, resp. kvalitných ľudských zdrojov do zahraničia,  

▪ nízka atraktivita vedy a výskumu spojená s odmeňovaním dosahovaných výsledkov,  

▪ nízka miera celoživotného vzdelávania,  

▪ slabá informatizácia a digitálna transformácia spoločnosti,  

▪ nedostatočné eko-inovácie a environmentálna udržateľnosť.  

 
85 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. [online]. 2022. [cit. 2022-09-30]. Dostupné na internete: 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vt3009rr/v_vt3009rr_00_00_00_sk  
86 EUROPEAN COMMISION. EUROSTAT Database. [online]. 2022. [cit. 2022-09-30]. Dostupné na internete: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 
87 EUROPEAN COMMISION. European innovation scoreboard. EIS interactive tool. [online]. 2022. [cit. 2022-09-
30]. Dostupné na internete: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-
indicators/european-innovation-scoreboard_en 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vt3009rr/v_vt3009rr_00_00_00_sk
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
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Pozitívny vývoj v SR bol zo strany hodnotenia EK identifikovaný najmä v nasledovných oblastiach:  

▪ rozvoj spolupráce verejného a súkromného sektora,  

▪ zvyšovanie zamestnanosti v inovujúcich podnikoch,  

▪ zvyšovanie účasti riešiteľských tímov v medzinárodných inovačných aktivitách,  

▪ úspešná inovácia obchodných procesov,  

▪ akcelerácia predaja inovatívnych produktov,  

▪ lepšia dostupnosť rizikového kapitálu.  

Pozitívny trend bol v SR identifikovaný taktiež v dlhodobom zvyšovaní výskumno-vývojových výdavkov 

vo vzťahu k hodnote všetkých finálnych výrobkov a služieb vytvorených rezidentskými jednotkami. 

V roku 2021 predstavoval podiel výdavkov na výskum a vývoj v SR z celkového hrubého domáceho 

produktu približne 0,95 %, čo bolo o približne 0,45 p. b. viac ako v roku 2004. Chronologický vývoj 

sledovaného ukazovateľa v priebehu rokov 2004 až 2021 zobrazuje nasledujúci graf.  

Graf č. 6 Vývoj podielu výdavkov na výskum a vývoj z hrubého domáceho produktu v SR 
v období rokov 2004 až 2021  

Zdroj: ŠÚ SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

Vysvetlivky:  

Krivka s názvom „Kĺzavý priemer“ (sivá farba) prezentuje rozbor trendu výskumno-vývojových výdavkov 

prostredníctvom aritmetického priemeru ročných hodnôt zaznamenaných v bežnom roku a v bezprostredne 
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predchádzajúcom roku. Kľúčová výhoda kĺzavého priemeru spočíva v zmierňovaní výkyvov v hodnotách 

sledovaného ukazovateľa v jednotlivých rokoch.  

Priamka s názvom „Lineárny trend“ (svetlo zelená farba) graficky zobrazuje trendovú spojnicu zostrojenú na 

základe lineárnej rovnice v tvare y = ax + b. Priamka charakterizuje teoretickú funkčnú závislosť pre pozorovaný 

súbor hodnôt ukazovateľa v danom časovom období. Kľúčová výhoda lineárneho trendu je jednoznačná 

identifikácia vývojovej tendencie sledovaného javu v čase.  

V sledovanom období rokov 2004 až 2021 bol v SR zaznamenaný trend celkového zvyšovania výdavkov 

na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu produktu, pričom priemerná ročná hodnota bola 

na úrovni približne 0,72 %. Najvyšší podiel bol dosiahnutý v roku 2015, a to cca 1,16 %. Rok 2015 bol 

však jediným rokom v sledovanom časovom intervale, kedy podiel výskumno-vývojových výdavkov 

z hrubého domáceho produktu v SR prevýšil hodnotu 1 %.  

Z hľadiska sociálno-ekonomických cieľov boli výskumno-vývojové výdavky v SR orientované najmä na:  

▪ priemyselnú výrobu a technológie,  

▪ infraštruktúru a územné plánovanie,  

▪ ochranu a zlepšovanie ľudského zdravia, ako aj na  

▪ neorientovaný výskum, t.j. na všeobecný rozvoj znalostí.  

V sektorovej štruktúre SRI boli v sledovanom období najvýraznejšie výskumno-vývojové aktivity 

koncentrované najmä v nasledovných sektoroch:  

▪ informačné technológie a telekomunikácie,  

▪ automobilový priemysel a strojárstvo,  

▪ elektrotechnika,  

▪ chémia a farmácia,  

▪ vzdelávanie, výchova a šport,  

▪ kultúra a kreatívny priemysel,  

▪ administratíva, ekonomika, manažment,  

▪ energetika, plyn, elektrina,  

▪ hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,  

▪ zdravotníctvo, sociálne služby.  
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Sociálni partneri v sektorovej štruktúre SRI aktívne participovali na aktualizácii a implementácii 

Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021 – 202788, vrátane 

procesov podnikateľského objavovania a praktických podnetov na štruktúrnu zmenu národného 

hospodárstva založeného viac na poznatkoch a inováciách ako na prácnosti a surovinovo-energetickej 

náročnosti produkcie. Špecifická pozornosť bola venovaná tým ekonomickým činnostiam, ktoré majú 

najväčší potenciál transformácie na vyššiu pridanú hodnotu a disponujú dostatočnou výskumno-

vývojovou kapacitou. Na tripartitnej úrovni bola akcentovaná taktiež značná roztrieštenosť celého 

systému správy a riadenia oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nadmerná byrokracia a neuspokojivá 

koordinácia medzi jednotlivými rezortmi a výkonnými agentúrami v SR.  

Na makroekonomickej úrovni pritom možno už takmer desaťročie pozorovať znižovanie schopnosti 

domácej ekonomiky dobiehať najvýkonnejšie ekonomiky sveta. Ide o absenciu tzv. reálnej ekonomickej 

konvergencie. Reálna produktivita práce sa v období rokov 2001 až 2010 zvyšovala priemerným 

ročným tempom približne 4 %, avšak v období rokov 2011 až 2020 už jej tempo zvyšovania 

nedosahovalo ani 1,5 %. Z makroekonomického pohľadu v podmienkach SR postupne vyprchávali 

tradičné hybné sily zvyšovania konkurencieschopnosti, ako napr.:  

▪ prílev priamych zahraničných investícií,  

▪ nízke jednotkové náklady práce,  

▪ nevyužité kvalifikované ľudské zdroje,  

▪ vysoká miera investovania a pod.  

Pritom však nedošlo k priaznivému obratu v nových rozvojových faktoroch, ako napr.:  

▪ akumulácia intelektuálnych aktív,  

▪ vybavenosť práce kapitálom,  

▪ dynamický podnikový výskum a vývoj,  

▪ rozvoj technologicky náročnejších činností,  

▪ digitálna transformácia,  

▪ učiaca sa spoločnosť a pod.  

 
88 VLÁDA SR. Uznesenie vlády SR č. 726/2021 k návrhu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR 2021 – 2027. Úrad vlády SR. [online]. 2022. [cit. 2022-09-29]. Dostupné na internete: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19710  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19710
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V oblasti prípravy ľudských zdrojov na konkurencieschopný výskum a vývoj je v podmienkach SR 

nevyhnutné dosahovať vyššiu efektivitu najmä v odboroch vedy, techniky, inžinierstva a matematiky 

(STEM) a zlepšovať podmienky pre verejno-súkromnú spoluprácu. Univerzity v SR totiž stále ponúkajú 

prevažne možnosti vykonávať základný výskum a v značne menšom rozsahu sa zameriavajú na 

aplikovaný výskum, resp. vývoj. Vysoký počet univerzít pôsobiacich v SR je taktiež faktorom, ktorý 

znižuje efektivitu synergie univerzitného výskumu a vývoja.  

Univerzitno-podnikový ekosystém je do značnej miery špecifický aktuálnym charakterom ekonomiky, 

ktorý bol dlhodobo formovaný výraznou podporou priamych zahraničných investícií v SR a jej 

jednotlivých regiónoch. Pomerne nízky počet veľkých nadnárodných spoločností v ekonomike SR 

generuje kľúčovú zamestnanosť, pridanú hodnotu a exportnú výkonnosť, avšak ich zapojenie do 

príslušných aktivít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií je potrebné cielene zvyšovať. Zamestnávatelia 

s vysokou exportnou produkciou, ako napr. výrobcovia automobilov a ich dodávatelia, sú často značne 

oddelení od lokálneho vedecko-výskumného prostredia. Výskumno-vývojové aktivity v podnikoch 

pritom korelujú aj s nízkym objemom nakupovaných fixných aktív, pre ktoré je príznačný dominantný 

podiel strojov a zariadení a nízky podiel intelektuálnych aktív, ako je napr. softvér, databázy, know-

how, patenty, úžitkové vzory, dizajny a pod.  

Špecifiká činností výskumu a vývoja v SR so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti 

zamestnávateľských subjektov akcentujú najmä rozvoj oblastí inteligentnej špecializácie SR s najvyšším 

potenciálom transformácie aktuálnej, resp. budúcej ekonomiky, ako aj s nevyhnutnou kapacitou 

výskumných tímov, inštitúcií a inovatívnych spoločností. Špecifické činnosti pokryté doménami 

inteligentnej špecializácie SR sú:  

▪ Inovatívny priemysel pre 21. storočie,  

▪ Mobilita pre 21. storočie,  

▪ Digitálna transformácia,  

▪ Zdravá spoločnosť,  

▪ Zdravé potraviny a životné prostredie.  

Kľúčovým prvkom zvyšovania regionálnej i globálnej konkurencieschopnosti všetkých sektorov 

SRI prostredníctvom výsledkov výskumu a vývoja je efektívne komerčné využívanie a ďalší rozvoj 

existujúcej výskumnej infraštruktúry v SR, t. j. výskumných a vývojových centier, ústavov, 

univerzitných vedeckých parkov a centier excelentnosti s príslušným technickým a personálnym 
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zabezpečením, vrátane ich vzájomného sieťovania. Medzi najvýznamnejšie výskumné infraštruktúry v 

SR s úspešným prepájaním konkurencieschopného priemyslu, služieb, výskumu, vývoja 

a univerzitného vzdelávania aktuálne patria:  

▪ Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (sektory: automobilový 

priemysel a strojárstvo, elektrotechnika, informačné technológie a telekomunikácie, 

stavebníctvo, geodézia a kartografia, chémia a farmácia, potravinárstvo a i.),  

▪ Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (sektory: informačné 

technológie a telekomunikácie, chémia a farmácia, zdravotníctvo, sociálne služby, voda, odpad 

a životné prostredie a i.),  

▪ Univerzitný vedecký park pre biomedicínu v Bratislave (sektory: zdravotníctvo, sociálne služby, 

chémia a farmácia, voda, odpad a životné prostredie a i.),  

▪ Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií v Bratislave 

(sektory: elektrotechnika, sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, chémia 

a farmácia, hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a i.),  

▪ Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách v Bratislave 

(sektor potravinárstvo),  

▪ Univerzitný vedecký park Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave - Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (sektory: automobilový priemysel a strojárstvo, informačné 

technológie a telekomunikácie, sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály a i.),  

▪ Výskumné centrum ALLEGRO v Trnave (sektory: energetika, chémia a farmácia, automobilový 

priemysel a strojárstvo a i.),  

▪ Výskumné centrum „AgroBioTech“, Centrum excelentnosti pre výskum genetických 

živočíšnych zdrojov v Nitre (sektory: poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

potravinárstvo),  

▪ Univerzitný vedecký park a výskumné centrum Žilinskej univerzity (sektory: informačné 

technológie a telekomunikácie, automobilový priemysel a strojárstvo, elektrotechnika, 

doprava, logistika, poštové služby a i.),  

▪ Martinské centrum pre biomedicínu (sektory: zdravotníctvo, sociálne služby, chémia a 

farmácia),  

▪ Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva vo Zvolene (sektory: lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, celulózo-papierenský a polygrafický priemysel),  

▪ Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie 

v Košiciach (sektory: hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ťažba a spracovanie surovín, 

geológia, automobilový priemysel a strojárstvo, elektrotechnika, energetika, plyn, elektrina, 
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sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, chémia a farmácia, zdravotníctvo, 

sociálne služby a i.),  

▪ Univerzitný vedecký park pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií 

v Košiciach (sektory: informačné technológie a telekomunikácie, automobilový priemysel 

a strojárstvo, sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo a i.),  

▪ Medicínsky univerzitný vedecký park „MediPark“ v Košiciach (sektory: zdravotníctvo, sociálne 

služby, chémia a farmácia),  

▪ Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok so sídlom v Bratislave a detašovanými 

pracoviskami v Šarišských Michaľanoch, Košiciach, Ružomberku (sektory: zdravotníctvo, 

sociálne služby, chémia a farmácia), a i.  

Špecifické prvky výskumnej infraštruktúry v SR zameranej na priemyselný výskum a experimentálny 

vývoj s aktívnou participáciou podnikateľskej sféry zahrňujú taktiež aktívne medzinárodné partnerstvá 

v gescii Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach89, medzi ktoré patria:  

▪ Inštitút Maxa von Laue – Paula Langevina (angl.: Institut Max von Laue – Paul Langevin), ktorý 

patrí na popredné miesto v oblasti vied o neutrónoch a ich využívaní, pokrývajúc aj všetky 

relevantné oblasti fyziky magnetizmu a nanovied (36 %), materiálových vied (20 %), chémie 

(12 %), mäkkých kondenzovaných látok (14 %), biológie (9 %), jadrovej a časticovej fyziky (5 %) 

a iných súvisiacich vied (4 %). Inštitút poskytuje jednotné kontaktné miesto pre všetkých 

potenciálnych používateľov výskumnej infraštruktúry z priemyslu a služieb a ponúka klientom 

výber špecifických spôsobov prístupu k výskumu. Kontakt za SR zastrešuje Univerzita 

Komenského v Bratislave.  

▪ Európsky röntgenový laser na báze voľných elektrónov (angl.: European X-ray Free Electron 

Laser Facility) založený na rade inovatívnych technológií vrátane kombinácie špičkových 

supravodivých magnetov, rádiofrekvenčných rezonátorov a vysoko výkonných supravodivých 

spojov. Kontakt za SR je Ústav fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach.  

▪ Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe (angl.: Partnership for Advanced Computing in 

Europe) na realizáciu vedecko-technických výpočtových aplikácií pre vedcov ktorejkoľvek 

členskej krajiny EÚ. Kontakt za SR zastrešuje SAV.  

 
89 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Európske strategické fórum o výskumných 
infraštruktúrach. [online]. 2022. [cit. 2022-09-29]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/esfri-
europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/ 

https://www.minedu.sk/esfri-europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/
https://www.minedu.sk/esfri-europske-strategicke-forum-o-vyskumnych-infrastrukturach/
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▪ Integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu (angl.: Integrated Structural Biology 

Infrastructure) zameraná na poskytnutie prístupu k širokej palete najnovších technológií, 

expertíz a školení v oblasti štruktúrnej a bunkovej biológie. Kontakt v SR zabezpečuje Chemický 

ústav SAV.  

▪ Európska sieť pre klinický výskum (angl.: European Clinical Research Infrastructure Network) 

so zameraním na inovatívne lieky a prístupy, klinické skúšania v oblasti onkológie a zriedkavých 

ochorení. Koordinátorom za SR je Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.  

▪ Európska sieť technológií v biologickom a biomedicínskom zobrazovaní (angl.: Euro-

BioImaging) so zameraním na rozvoj znalostí molekulárnych mechanizmov chorôb a zdravia, 

nových a rýchlejších postupov pri vývoji liekov, diagnostike, terapii a prevencii chorôb. Za SR 

participujú odborníci Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti a Medzinárodného laserového 

centra CVTI SR.  

▪ Vysokoluminozitný veľký hadrónový urýchľovač (angl.: High-Luminosity Large Hadron Collider) 

na vytváranie ultra krátkych röntgenových zábleskov s vysokou rýchlosťou opakovania 

a svietivosťou. Kontakt za SR zastrešuje Univerzita Komenského v Bratislave.  

▪ Konzorcium európskych spoločenskovedných dátových archívov (angl. Consortium of 

European Social Science Data Archives) poskytujúce integrované a udržateľné dátové služby 

pre spoločenské vedy. Kontakt za SR zabezpečuje SAV a Univerzita Komenského v Bratislave.  

▪ Digitálna výskumná infraštruktúra pre umenie a humanitné vedy (angl.: Digital Research 

Infrastructure for the Arts and Humanities) na podporu výskumných postupov založených na 

informačných a komunikačných technológiách s cieľom budovať, analyzovať a interpretovať 

digitálne zdroje. Kontakt za SR zastrešuje Slovenský národný korpus Jazykovedného ústavu 

Ľudovíta Štúra SAV.  

Aktívne sieťovanie zástupcov priemyslu, služieb, výskumných a vývojových organizácií sa prejavuje 

taktiež v príprave nových projektov ovplyvňujúcich budúcu konkurencieschopnosť ekonomiky, 

pričom slovenská vedecko-výskumná sféra bude participovať na rozvoji a využívaní nasledovných 

špecifických výskumných infraštruktúr:  

▪ Prototyp rýchleho, plynom chladeného, vysokoteplotného jadrového reaktora štvrtej 

generácie (angl.: Gas Cooled Fast Reactor Demonstrator) s možnosťou identifikácie potenciálu 

domáceho priemyslu zabezpečiť, resp. podieľať sa na výstavbe modulárnych energetických 

zdrojov, výrobe nových materiálov a zariadení využiteľných aj mimo sektora energetiky. Za SR 

je gestorom činností Výskumný ústav jadrovej energetiky v Trnave.  



   
 

156 

▪ Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti (angl.: 

Digital University and Industrial Research and Education Platform of the Recycling Society) na 

vývoj nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v 

automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie, 

šetriť primárne energetické a surovinové zdroje. Kontakt za SR zastrešuje Slovenská technická 

univerzita v Bratislave.  

▪ Európska mikrokelvinová platforma (angl.: European Microkelvin Platform) so zameraním na 

oblasti fyziky a techniky ultra nízkych teplôt a extrémne citlivých meracích techník, kvantové 

technológie a kvantové materiály. Koordinátorom za SR je SAV.  

▪ Biobankovanie a výskumná infraštruktúra biomolekulových zdrojov (angl.: Biobanking and 

Biomolecular Resources Research Infrastructure) pre biomedicínsky výskum a vývoj, vrátane 

získavania informácií o biomarkeroch ochorení a objavovaní nových cieľových molekúl pri 

vývoji inovatívnych liekov. Synergia v SR je tvorená budovaním národnej biobanky v Martine.  

▪ Európska sieť pre hodnotenie environmentálnej expozície (angl.: European Environmental 

Exposure Assessment Network) na vývoj zdokonalených a harmonizovaných metód odberu 

a analýzy vzoriek, správy dát a zavedenie nových validovaných biomarkerov na lepšie 

hodnotenie a riadenie rizík z chemických látok, informované rozhodovanie a tvorbu politík v 

oblastiach životného prostredia, zdravotníctva a bezpečnosti potravín. Na rozvoji siete sa 

podieľa konzorcium troch univerzít so sídlom v Bratislave, a to: Slovenskej zdravotníckej 

univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity.  

▪ Infraštruktúra výskumu potravín, výživy a zdravia (angl.: Food, Nutrition and Health Research 

Infrastructure) vychádzajúca z potreby zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva skvalitnením 

výživy. Kontakt za SR je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  

Vyššie uvedená aktívna spolupráca sociálnych partnerov v sektorovej štruktúre SRI systematicky 

prispieva k zvyšovaniu záujmu o využívanie infraštruktúry výskumu a vývoja v SR ako komplexnej 

služby producentom nových, resp. inovovaných výrobkov a služieb. Špecifický prínos v oblasti 

prechodu do vyššieho štádia rozvoja ekonomiky a dobiehania úrovne najvyspelejších štátov má 

zvyšovanie podielu domácich inovátorov s produkciou trhových noviniek, ako aj difúzia progresívnych 

technológií a najnovších výsledkov vedy a techniky do podnikateľskej praxe.  
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2. AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE 

SA PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE PO 

PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA S OSOBITNÝM 

ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU 

MLADÝCH ĽUDÍ 

2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

Sektorové charakteristiky, ktoré sú publikované v aktuálnej Priebežnej správe č. 16, reflektujú 

permanentnú transformáciu výrobkov, služieb a procesov realizovaných v sektorovej štruktúre SRI, 

pričom obsahujú nasledovné sektorovo špecifické výsledky: 

▪ klasifikačné vymedzenie predmetného sektora v zmysle Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2,  

▪ štruktúru sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne Európskeho 

kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (ďalej len „EKR“) v rokoch 2017 a 2021 

(vo forme grafu), 

▪ štruktúru sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa vekových skupín v rokoch 2017 

a 2021 (vo forme grafu), 

▪ tabuľkový prehľad sektorovo špecifických zamestnaní s najvýraznejším mzdovým zvýšením 

medzi rokmi 2017 a 2021, a to z hľadiska: 

- priemernej hrubej mesačnej mzdy a 

- mediánu hrubej mesačnej mzdy, 

▪ stručné zhrnutie sektorovo špecifických zamestnaní s najvýraznejším rozdielom v hodnotách 

priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy. 
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Zručnosti sa na základe metodiky Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 90 členia na tri nasledovné 

agregované kategórie: 

▪ Vyššia úroveň zručností sa uplatňuje pri plnení pracovných úloh, v rámci ktorých je potrebný 

značný súbor vecných, technických a procesných vedomostí v danej špecializácii. Je pri nich 

vyžadovaná vyššia úroveň gramotnosti ako aj rozvinuté komunikačné schopnosti. Dôležitými 

spôsobilosťami sú pochopenie zložitých písomných materiálov, príprava faktických správ 

a komunikácia s ľuďmi v zložitých situáciách. Medzi vyššie úrovne zručností patrí tiež plnenie 

úloh, u ktorých je nutné komplexné riešenie problémov a rozhodovanie vychádza z kombinácie 

rozsiahlych poznatkov z príslušnej praxe aj teórie. Vyššia úroveň zručností býva obvykle 

výsledkom ďalšieho systematického štúdia po absolvovaní strednej školy. V určitých prípadoch 

môže prax a skúsenosti nahradiť formálne vzdelávanie. 

▪ Stredná úroveň zručností býva uplatňovaná v rámci plnenia pracovných úloh, u ktorých sú 

požiadavky na relatívne rozvinuté matematické zručnosti, gramotnosť, dobré komunikačné 

zručnosti a pri značnej časti zamestnaní aj na vysokú úroveň manuálnych zručností. Ako 

príklady pracovných činností je možné uviesť: obsluha elektronických prístrojov, resp. strojov 

a zariadení, opravárenské činnosti a odborná údržba, odborné remeselné práce a pod. Stredná 

úroveň zručností sa obvykle nadobúda vzdelávaním v stredných školách. Aj pri tejto úrovni 

zručností môžu skúsenosti a prax nahradiť formálne vzdelávanie. 

▪ Nižšia úroveň zručností sa vyžaduje pri realizácii jednoduchých a rutinných, hlavne manuálnych 

činností, pričom ako príklady týchto činností možno uviesť: upratovanie, jednoduchá 

údržba, drobné opravy, manipulačné, triediace a baliace práce vo výrobe a ťažbe, výkon 

jednoduchých úloh v poľnohospodárstve, lesníctve, rybolove a pod. Na formálne vzdelanie nie 

je kladený veľký dôraz, obvykle je požadované ukončené základné vzdelanie. Častokrát je na 

správny výkon zamestnania potrebné iba krátke zaškolenie. 

Vyššie uvedená hierarchia úrovne zručností umožňuje charakterizovať štruktúru sektorovo 

špecifických zamestnancov na základe tých zručností, ktoré sú potrebné na výkon konkrétnych 

sektorovo špecifických zamestnaní. 

 
90 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). International Standard Classification of Occupations ISCO. 
[online]. Geneva: ILO, 1996 - 2017. [cit. 2022-09-28]. Dostupné na internete: 
<https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm> 
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Demografické hľadisko publikovaného výstupu charakterizujú tri vekové kategórie sektorovo 

špecifických zamestnancov, a to:  

▪ Mladší, t. j. vo veku do 29 rokov (dovŕšením 30 rokov prestáva byť osoba mládežník),  

▪ Strední, t. j. vo veku 30 až 49 rokov a  

▪ Starší, t. j. vo veku 50 a viac rokov. 

Priemer predstavuje všeobecnú hodnotu údajov. Vypočíta sa ako súčet hrubých mesačných miezd 

sektorovo špecifických zamestnancov vydelený počtom týchto zamestnancov. Pri výpočte sa kladné 

a záporné rozdiely smerom k priemeru eliminujú, t. j. výsledok sčítania kladných a záporných hodnôt 

smerom k priemeru je nulový. Priemer ako najpoužívanejší ukazovateľ stredu má množstvo výhod, 

avšak na druhej strane sa nájdu i nevýhody, ktoré je potrebné zvažovať. Ak je priemer ovplyvnený 

niekoľkými osobami s mimoriadne vysokým mzdovým ohodnotením, môže viesť k skresleniu informácií 

o mzdovom ohodnotení sektorovo špecifických zamestnancov. 

Medián je stredná hodnota, ktorá rozdeľuje skúmanú postupnosť hrubých mesačných miezd sektorovo 

špecifických zamestnancov podľa veľkosti usporiadaných hodnôt na dve rovnako početné polovice. Na 

určenie mediánu boli všetky hodnoty miezd usporiadané podľa veľkosti a z nich bola určená tá 

hodnota, ktorá sa nachádzala v strede zoznamu. Medián je teda stredná hodnota v skupine miezd 

sektorovo špecifických zamestnancov zoradených podľa veľkosti. Je to číslo, ktoré je presne v strede, 

takže 50 % zoradených miezd je nad a 50 % je pod mediánom. Základná výhoda mediánu, ako 

štatistického ukazovateľa, je skutočnosť, že nie je ovplyvnený extrémnymi hodnotami, napr. 

mimoriadne vysokými mzdami niekoľkých málo jednotlivcov. Pri špecifických zamestnaniach s nízkou 

početnosťou zamestnancov môže zvýšením miezd v skupine najlepšie zarábajúcich zamestnancov 

nastať aj situácia, keď priemer zaznamená zvýšenie a medián zaznamená pokles. Ide najmä o nízko 

početné zamestnania riadiacich pracovníkov, resp. špecialistov, pri ktorých je nevyhnutné uplatňovať 

taktiež zásady ochrany dôverných údajov. 

2.1.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktorý 

produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného 

hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby, 
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▪ Rybolov a akvakultúra, 

▪ Veterinárne činnosti. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 

Graf č. 7 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa znížil o 2,9 p. b. 

V roku 2017 predstavovali v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 12,4 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 61,7 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 25,9 %. 
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Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 11,5 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 65,5 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 23,0 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 

Graf č. 8 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov predstavoval cca 50,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 

1,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, 

ich podiel bol pomerne stabilný a v roku 2021 predstavoval 40,4 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,2 p. b., na 

konečných 9,0 %. 
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Tabuľka č. 10 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore 817 478 

Predseda družstva 580 431 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností 447 178 

Chovateľ hydiny 400 342 

Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia 396 382 

Pestovateľ rôznorodých plodín 381 307 

Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry 377 322 

Ošetrovateľ laboratórnych zvierat 374 346 

Technik v rastlinnej výrobe 374 338 

Botanik 374 550 

Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby 363 365 

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm 363 345 

Zoológ 359 429 

Predavač a aranžér kvetov 349 338 

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky 340 279 

Pedológ, pôdoznalec 329 298 

Vinohradník 323 307 

Špecialista výživy a technológie výroby krmív 315 247 

Technik v živočíšnej výrobe 313 261 

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby 308 323 

Chovateľ zvierat 305 257 

Ovocinár 300 181 

Chovateľ ošípaných 299 299 

Kombajnista 296 323 

Ošetrovateľ koní 293 367 

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 291 276 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 
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zmena na úrovni 817 EUR v zamestnaní Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore. 

Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo medzi 

rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Predseda družstva, kde príslušný nárast 

predstavoval 580 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Riadiaci pracovník 

(manažér) v oblasti veterinárnych činností, a to so zvýšením mzdy v priemere o 447 EUR. Výrazné 

zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Chovateľ hydiny (o 400 EUR) a Operátor 

poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia (o 396 EUR). 

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov najvýraznejšie zvýšenie 

mzdy v zamestnaní Botanik, a to o 550 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Biológ, botanik, zoológ 

a špecialista v príbuznom odbore, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 478 EUR. 

Mzdový nárast vo výške 431 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Predseda 

družstva. V zamestnaní Zoológ išlo o 429 EUR. 

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Biológ, botanik, zoológ a špecialista, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností, 

▪ Botanik. 

2.1.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor ťažba a úprava surovín, geológia, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Ťažba uhlia a lignitu,  

▪ Ťažba ropy a zemného plynu,  

▪ Dobývanie kovových rúd,  

▪ Iná ťažba a dobývanie,  

▪ Pomocné činnosti pri ťažbe. 
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Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 

Graf č. 9 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,7 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 1 p. b. 

V roku 2017 predstavovali v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sektorovo špecifickí zamestnanci 

s nižšou úrovňou EKR podiel cca 7,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou 

EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 73,6 %. Zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR bolo v tomto roku 19,3 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 7,8 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 71,9 % 
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zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,3 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 

Graf č. 10 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za rok 

2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 48,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo pomerne výrazné zvýšenie 

o cca 9,3 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 

rokov. Ich podiel v sledovanom časovom rozmedzí poklesol a v roku 2021 predstavoval 43,6 %. Podiel 

najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 

v tejto vekovej skupine dosiahlo 5,6 p. b., a to na konečných 7,7 %. 

Tabuľka č. 11 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle 674 415 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Strojník briketárne 588 620 
 

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle 578 356 
 

Tunelár 545 496 
 

Banský geológ 513 736 
 

Hydrogeológ 500 795 
 

Technológ pre úpravu nerastných surovín 485 396 
 

Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov 458 397 
 

Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle 429 380 
 

Operátor zariadenia na spracovanie nerastov 429 378 
 

Banský technik, mechanik 406 433 
 

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej 
údržby) 401 364 

 

Geológ (okrem banského geológa) 400 563 
 

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín 398 391 
 

Banský elektromechanik 382 271 
 

Vŕtač 376 380 
 

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín 373 356 
 

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín 340 621 
 

Banský špecialista technológ 336 600 
 

Banský zámočník 330 339 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle 325 6 
 

Banský merač 318 219 
 

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle 316 391 
 

Vodič banskej lokomotívy 312 341 
 

Pomocný pracovník v bani 305 343 
 

Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín 300 311 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 674 EUR v zamestnaní Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 
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zaznamenané v prípade zamestnania Strojník briketárne, kde príslušný nárast predstavoval 588 EUR. 

Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Majster (revírnik) strojnej údržby 

v ťažobnom priemysle, a to so zvýšením mzdy v priemere o 578 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci 

sektora bolo aj pri zamestnaniach Tunelár (o 545 EUR) a Banský geológ (o 513 EUR). 

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore ťažba a úprava surovín, geológia najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Hydrogeológ, a to o 795 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Banský geológ, kde 

zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 736 EUR. Mzdový nárast vo výške 621 EUR bol 

identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín. 

V zamestnaní Strojník briketárne išlo o 620 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle, 

▪ Hydrogeológ, 

▪ Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín. 

2.1.3 Sektor potravinárstvo 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor potravinárstvo, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor 

sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba potravín,  

▪ Výroba nápojov, 

▪ Výroba tabakových výrobkov. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 11 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore potravinárstvo 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,2 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa znížil o 1 p. b. 

V roku 2017 predstavovali v sektore potravinárstvo sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou 

EKR podiel cca 14,6 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom 

ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 75,3 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR 

bolo v tomto roku 10,1 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 15,8 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 75,1 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 9,1 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 12 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore potravinárstvo 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore potravinárstvo za rok 2021 boli 

zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v potravinárstve bol cca 50 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo iba minimálne 

zníženie, a to o cca 0,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej 

skupine 50 a viac rokov, ich podiel zaznamenal mierne zvýšenie a v roku 2021 predstavoval 36,4 %. 

Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi sledovanými 

rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,2 p. b., a to na konečných 13,6 %. 

Tabuľka č. 12 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore potravinárstvo 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe 900 772 

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe 473 879 

Špecialista logistik v potravinárskej výrobe 388 414 

Mäsiar, údenár 387 394 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov 381 404 

Lahôdkar 348 421 

Inšpektor kontroly potravín 345 323 

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov 337 355 

Porážač, vykosťovač 336 325 

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe 335 308 

Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla) 322 264 

Sladovník a pivovarník 308 272 

Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov 304 286 

Technológ v potravinárskej výrobe 299 263 

Pekár 294 299 

Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe 293 251 

Operátor zariadenia na výrobu vína 289 346 

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov 287 263 

Výrobca masla 285 322 

Predavač mäsa a rýb 264 285 

Kvalitár potravín a nápojov 261 186 

Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov 255 223 

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových 
produktov a rýb 245 226 

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe 244 384 

Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 233 247 

Technik údržby v potravinárskej výrobe 230 200 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 900 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore potravinárstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané 

v prípade zamestnania Špecialista technológ v potravinárskej výrobe, kde príslušný nárast predstavoval 

473 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista logistik 

v potravinárskej výrobe, a to so zvýšením mzdy v priemere o 388 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci 
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sektora bolo aj pri zamestnaniach Mäsiar, údenár (o 387 EUR) a Operátor zariadenia na výrobu potravín 

a podobných výrobkov (o 381 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore potravinárstvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista 

technológ v potravinárskej výrobe, a to o 879 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník 

(manažér) v potravinárskej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 772 EUR. 

Mzdový nárast vo výške 421 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Lahôdkar. 

V zamestnaní Špecialista logistik v potravinárskej výrobe išlo o 414 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Špecialista technológ v potravinárskej výrobe, 

▪ Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe. 

2.1.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba textilu, 

▪ Výroba odevov,  

▪ Výroba kože a kožených výrobkov. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 13 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 0,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 0,4 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 9,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 83,4 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 7,3 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 8,8 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 83,5 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 7,7 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 



   
 

173 

Graf č. 14 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za 

rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 52,1 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 4,8 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol dynamicky rastúci a v roku 2021 predstavoval 39,7 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,4 p. b., a to 

na konečných 8,2 %. 

Tabuľka č. 13 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe 826 65 
 

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby 725 566 
 

Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe 698 403 
 

Operátor snovania priadze 374 176 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Operátor tkacieho stroja (tkáč) 329 306 
 

Odborný pracovník pre kooperácie 305 397 
 

Mechanik, opravár textilných a odevných strojov 301 242 
 

Operátor stroja na výrobu technického textilu 274 256 
 

Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby 273 -95 
 

Operátor stroja na pletenie (pletiar) 265 250 
 

Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník 258 272 
 

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie 249 231 
 

Strihač textilu 238 223 
 

Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože 229 223 
 

Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe 228 201 
 

Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny 216 212 
 

Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi 215 227 
 

Modelár odevov 211 130 
 

Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože 210 214 
 

Operátor stroja na výrobu obuvi 208 203 
 

Technik v odevnej a textilnej výrobe 202 188 
 

Obuvník a podobný pracovník 202 205 
 

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe 201 178 
 

Montážny pracovník vo výrobe obuvi 198 228 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe 195 324 
 

Operátor šijacieho stroja 194 172 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 826 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe. 

Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo medzi rokmi 2017 

a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby, kde 

príslušný nárast predstavoval 725 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní 

Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe, a to so zvýšením mzdy v priemere o 698 
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EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor snovania priadze 

(o 374 EUR), resp. Operátor tkacieho stroja (tkáč) o 329 EUR. 

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby, a to o 566 EUR. Za ním nasledovalo 

zamestnanie Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 

2017 a 2021 predstavovalo 403 EUR. Mzdový nárast vo výške 397 EUR bol identifikovaný v sektorovo 

špecifickom zamestnaní Odborný pracovník pre kooperácie. V zamestnaní Riadiaci pracovník 

(manažér) v textilnej a odevnej výrobe išlo o 324 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

▪ Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby, 

▪ Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe. 

2.1.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorý 

produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného 

hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Lesníctvo a ťažba dreva, 

▪ Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku,  

▪ Výroba nábytku. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 15 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou 

úrovňou EKR sa znížil o 2,3 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sektorovo 

špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 18,8 %. Najpočetnejšou skupinou boli 

zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 

63,5 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 17,7 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 16,5 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 63 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,5 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 16 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov predstavoval cca 49,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 

1,9 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, 

ich podiel mal výrazne rastúci trend a v roku 2021 predstavoval 38,2 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 7,6 p. b., 

a to na konečných 12,3 %. 

Tabuľka č. 14 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve 698 679 
 

Montážny pracovník drevených konštrukcií 543 710 
 

Špecialista pre správu lesného majetku 516 566 
 



   
 

178 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej 
štiepky 423 574 

 

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve 416 404 
 

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve 415 256 
 

Technik pre správu lesného majetku 409 501 
 

Operátor stroja na rezanie dreva 395 341 
 

Riaditeľ závodu v lesníctve 393 527 
 

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo 391 105 
 

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve 390 306 
 

Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve 384 472 
 

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva 383 356 
 

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe 366 329 
 

Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby 358 350 
 

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík 354 497 
 

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa 343 427 
 

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe 327 244 
 

Technik v lesníctve a akvakultúre 326 302 
 

Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe 
drevených konštrukcií 322 462 

 

Technik údržby lesnej techniky - mechanizátor 321 304 
 

Majster (supervízor) v lesníctve 308 312 
 

Čalúnnik (okrem umeleckého) 302 291 
 

Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe 
drevených konštrukcií 300 491 

 

Operátor lesných traktorov 294 200 
 

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve 288 216 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 698 EUR v zamestnaní Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve. Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo medzi rokmi 2017 

a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Montážny pracovník drevených konštrukcií, kde príslušný 

nárast predstavoval 543 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista 
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pre správu lesného majetku, a to so zvýšením mzdy v priemere o 516 EUR. Výrazné zvýšenie miezd 

v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu 

energetickej štiepky (o 423 EUR) a Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve (o 416 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel najvýraznejšie 

zvýšenie mzdy v zamestnaní Montážny pracovník drevených konštrukcií, a to o 710 EUR. Za ním 

nasledovalo zamestnanie Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 679 EUR. Mzdový nárast vo výške 574 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom 

zamestnaní Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky. 

V zamestnaní Špecialista pre správu lesného majetku išlo o 566 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo, 

▪ Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií, 

▪ Montážny pracovník drevených konštrukcií. 

2.1.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, ktorý 

produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného 

hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba papiera a papierových výrobkov, 

▪ Tlač a reprodukcia záznamových médií. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 17 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 5,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou 

úrovňou EKR sa znížil o 4,6 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 13,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 76,8 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 10,1 %. 

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 8,5 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 82,4 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 9,1 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 18 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov predstavoval cca 56,9 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 

3,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, 

ich podiel mierne poklesol a v roku 2021 už predstavoval 30,8 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,4 p. b., 

a to na konečných 12,3 %. 

Tabuľka č. 15 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe 433 474 
 

Operátor zariadenia na výrobu papiera 422 399 
 

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby 414 415 
 

Pracovník zhotovovania tlačovej formy 411 532 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Strojník zariadenia na výrobu celulózy 392 338 
 

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe 368 -16 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe 351 425 
 

Strojník zariadenia na výrobu papiera 344 394 
 

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera 313 311 
 

Operátor zariadenia na výrobu celulózy 305 355 
 

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe 301 323 
 

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe 296 407 
 

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe 289 226 
 

Technik dokončovacieho spracovania (knihár) 268 319 
 

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe 254 332 
 

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe 240 363 
 

Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera 239 205 
 

Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe 218 65 
 

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe 206 210 
 

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe 141 141 
 

Špecialista riadenia polygrafickej výroby 50 133 
 

Tlačiar, operátor tlače 43 83 
 

Grafik prípravy tlače 30 11 
 

Pracovník pri príprave tlače 10 30 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 433 EUR v zamestnaní Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo medzi rokmi 

2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Operátor zariadenia na výrobu papiera, kde príslušný 

nárast predstavoval 422 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista 

riadenia celulózo-papierenskej výroby, a to so zvýšením mzdy v priemere o 414 EUR. Výrazné zvýšenie 

miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Pracovník zhotovovania tlačovej formy (o 411 EUR) a 

Strojník zariadenia na výrobu celulózy (o 392 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel najvýraznejšie zvýšenie 

mzdy v zamestnaní Pracovník zhotovovania tlačovej formy, a to o 532 EUR. Za ním nasledovalo 

zamestnanie Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 

a 2021 predstavovalo 474 EUR. Mzdový nárast vo výške 425 EUR bol identifikovaný v sektorovo 

špecifickom zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe. V zamestnaní 

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby išlo o 415 EUR. 

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Špecialista technológ v polygrafickej výrobe, 

▪ Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe, 

▪ Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe. 

2.1.7 Sektor chémia a farmácia 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor chémia a farmácia, ktorý produkuje vzájomne prepojený 

súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej 

analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 

▪ Výroba chemikálií a chemických produktov, 

▪ Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov,  

▪ Výroba výrobkov z gumy a plastu. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 19 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,4 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 2,1 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore chémia a farmácia sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou 

úrovňou EKR podiel cca 3,8 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, 

pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 72,1 %. Zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR bolo v tomto roku 24,1 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 4,1 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 69,7 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 26,2 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 20 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore chémia a farmácia za rok 2021 boli 

zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 52,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,7 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 32 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 

29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,3 p. b., a to na konečných 

15,3 %. 

Tabuľka č. 16 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Organický chemik 794 566 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe 757 894 
 

Fyzikálny chemik 747 671 
 

Anorganický chemik 679 796 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Farmaceutický reprezentant 573 386 
 

Dispečer v chemickom priemysle 549 523 
 

Špecialista údržby v chemickej výrobe 498 400 
 

Majster (supervízor) v chemickej výrobe 479 534 
 

Jadrový chemik 453 635 
 

Chemický špecialista vo výskume a vývoji 423 342 
 

Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy 421 545 
 

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov 408 357 
 

Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 397 401 

 

Umývač laboratórneho skla 385 324 
 

Farmaceutický laborant 352 388 
 

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe 349 256 
 

Technik chemik 347 314 
 

Technik v chemických a fyzikálnych vedách 334 421 
 

Biochemik 318 400 
 

Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 317 391 

 

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov 314 342 
 

Aplikačný technik v chemickej výrobe 299 232 
 

Laborant biochemik 299 297 
 

Chemický špecialista technológ 294 528 
 

Technik kontroly kvality v chemickej výrobe 273 13 
 

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe 263 265 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 794 EUR v zamestnaní Organický chemik. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore 

chémia a farmácia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci 

pracovník (manažér) v chemickej výrobe, kde príslušný nárast predstavoval 757 EUR. Na treťom mieste 

boli zamestnanci evidovaní v sektorovo špecifickom zamestnaní Fyzikálny chemik, a to so zvýšením 
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mzdy v priemere o 747 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach 

Anorganický chemik (o 679 EUR) a Farmaceutický reprezentant (o 573 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore chémia a farmácia najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci 

pracovník (manažér) v chemickej výrobe, a to o 894 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Anorganický 

chemik, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 796 EUR. Mzdový nárast vo výške 671 

EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Fyzikálny chemik. V zamestnaní Jadrový 

chemik išlo o 635 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Technik kontroly kvality v chemickej výrobe, 

▪ Chemický špecialista technológ, 

▪ Organický chemik. 

2.1.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Výroba a spracovanie kovov. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 21 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,9 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou 

úrovňou EKR sa znížil o 1,2 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 83,9 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 13,8 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 1,1 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 83,2 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 15,7 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 22 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 

2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 52,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 0,8 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 33,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 

29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,7 p. b., na konečných 14,2 %. 

Tabuľka č. 17 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe 1 645 1 688 
 

Majster (supervízor) v hutníctve 1 031 1 109 
 

Hutnícky špecialista technológ 921 828 
 

Operátor pokovovania 713 643 
 

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle 578 653 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Hutník oceliar 552 570 
 

Morič 551 1029 
 

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji 546 552 
 

Jadrár 472 566 
 

Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle 
a príbuzných odboroch 457 348 

 

Operátor tvárniaceho zariadenia 450 346 
 

Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 448 468 
 

Hutník neželezných kovov 446 476 
 

Zlievarenský technik metalurg 434 475 
 

Operátor stroja na valcovanie kovov 374 283 
 

Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle 372 282 
 

Hutník operátor, údržbár 362 189 
 

Práškový metalurg 353 404 
 

Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle 339 375 
 

Zlievač, formovač 321 296 
 

Technický pracovník v hutníctve 321 337 
 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant 320 304 
 

Peciar 311 342 
 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 310 128 
 

Kováč pre strojné kovanie 303 354 
 

Odlievač kovov 295 376 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 645 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Majster (supervízor) v hutníctve, kde príslušný nárast 

predstavoval 1 031 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Hutnícky 

špecialista technológ, a to so zvýšením mzdy v priemere o 921 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci 

sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor pokovovania (o 713 EUR) a Dispečer v hutníckom 

a zlievarenskom priemysle (o 578 EUR).  



   
 

191 

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia piatich rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo najvýraznejšie 

zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, a to o 1 688 EUR. Za ním 

nasledovalo zamestnanie Majster (supervízor) v hutníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 1 109 EUR. Mzdový nárast vo výške 1 029 EUR bol identifikovaný v sektorovo 

špecifickom zamestnaní Morič. V zamestnaní Hutnícky špecialista technológ išlo o 828 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Morič, 

▪ Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve, 

▪ Hutník operátor, údržbár. 

2.1.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, 

ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí 

z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Výroba ostatných 

nekovových minerálnych výrobkov. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 23 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 6,3 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR sa znížil o 4,3 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sektorovo 

špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 18,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli 

zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 

70,3 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 11,4 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 16,3 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 66 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 17,7 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 24 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 
materiály  

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 51,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo 

zníženie o cca 2,3 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 

50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 35,2 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5 p. b., a to na 

konečných 13,3 %. 

Tabuľka č. 18 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných 
a žiaruvzdorných materiálov 839 406 

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov 527 418 

Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt 
a glazúr 442 521 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov 432 384 

Sklár 408 387 

Palič na pecných agregátoch 406 454 

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe 364 413 

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe 342 349 

Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 342 359 

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení 341 372 

Operátor sklárskeho taviaceho agregátu 334 285 

Technik prípravy a tavenia skloviny 329 360 

Technik výroby sklených a minerálnych materiálov 316 147 

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov 299 175 

Špecialista technológ v sklárskej výrobe 292 609 

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov 278 259 

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov 272 280 

Pomocný pracovník v sklárskej výrobe 272 267 

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 265 306 

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe 261 141 

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe 178 -2 

Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov 134 115 

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov 85 172 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 839 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných 

a žiaruvzdorných materiálov. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore sklo, keramika, minerálne 

výrobky, nekovové materiály bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania 

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov, kde príslušný nárast predstavoval 527 EUR. Na 

treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Operátor strojov na výrobu keramických, 

porcelánových hmôt a glazúr, a to so zvýšením mzdy v priemere o 442 EUR. Výrazné zvýšenie miezd 

v rámci sektora bolo zaznamenané taktiež pri zamestnaniach Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných 

materiálov (o 432 EUR) a Sklár (o 408 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály najvýraznejšie 

zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista technológ v sklárskej výrobe, a to o 609 EUR. Za ním 

nasledovalo zamestnanie Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr, kde 

zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 521 EUR. Mzdový nárast vo výške 454 EUR bol 

identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Palič na pecných agregátoch. V zamestnaní Majster 

(supervízor) vo výrobe stavebných materiálov išlo o 418 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov, 

▪ Špecialista technológ v sklárskej výrobe, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe. 

2.1.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor automobilový priemysel a strojárstvo, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 

▪ Výroba strojov a zariadení, 

▪ Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 

▪ Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 

▪ Iná výroba, 

▪ Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, 

▪ Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 25 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR sa znížil o 1,5 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2,4 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 79,1 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 18,5 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 2,1 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 77,6 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,3 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 26 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za 

rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov dosiahol cca 52,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,1 p. b. Druhá 

najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol 

rastúci a v roku 2021 predstavoval 30,7 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov 

veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,7 p. b., a to na konečných 16,8 %. 

Tabuľka č. 19 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Fyzik kryogenik 926 675 

Špecialista predaja motorových vozidiel 783 837 

Fyzik mechanik 600 303 

Strojársky technik automatizácie 581 292 

Priemyselný dizajnér produktov 517 405 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení 506 467 

Predajca motorových vozidiel 497 533 

Autotronik - diagnostický špecialista 479 406 

Strojársky špecialista 477 596 

Strojársky špecialista v oblasti kvality 462 404 

Koordinátor zvárania 439 489 

Strojársky technik v oblasti údržby 399 412 

Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave 387 379 

Strojársky špecialista v oblasti údržby 385 394 

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 382 259 

Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných 
strojov a zariadení 376 371 

Zvárač plastov 372 290 

Strojársky špecialista riadenia výroby 370 354 

Strojársky technik kontroly kvality 368 329 

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe 354 263 

Zvárač a rezač kovov 349 350 

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel 334 352 

Servisný technik v autoservise 330 446 

Programátor CNC strojov 330 337 

Strojársky laborant 325 345 

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji 319 245 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 926 EUR v zamestnaní Fyzik kryogenik. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore 

automobilový priemysel a strojárstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade 

zamestnania Špecialista predaja motorových vozidiel, kde príslušný nárast predstavoval 783 EUR. Na 

treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Fyzik mechanik, a to so zvýšením mzdy 

v priemere o 600 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Strojársky 

technik automatizácie (o 581 EUR) a Priemyselný dizajnér produktov (o 517 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore automobilový priemysel a strojárstvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Špecialista predaja motorových vozidiel, a to o 837 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie 

Fyzik kryogenik, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 675 EUR. Mzdový nárast vo výške 

596 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Strojársky špecialista. V zamestnaní 

Predajca motorových vozidiel išlo o 533 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Fyzik mechanik, 

▪ Strojársky technik automatizácie, 

▪ Fyzik kryogenik. 

2.1.11 Sektor elektrotechnika 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor elektrotechnika, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor 

sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 

▪ Výroba elektrických zariadení. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 27 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore elektrotechnika 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 4 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou 

úrovňou EKR sa znížil o 3,4 p. b. 

V roku 2017 predstavovali v sektore elektrotechnika sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou 

EKR podiel cca 2 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich 

podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 81,6 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo 

v tomto roku 16,4 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 1,4 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 78,2 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,4 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 28 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore elektrotechnika 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore elektrotechnika za rok 2021 boli 

zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 52 % (približne rovnako ako v roku 2017). Druhá najväčšia skupina 

zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 

2021 predstavoval 32,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. 

Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,6 p. b., a to na konečných 15,8 %. 

Tabuľka č. 20 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore elektrotechnika 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Mechanik, opravár elektronických zariadení 483 274 
 

Špecialista elektrotechnik technológ 438 431 
 

Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem 
IKT) 399 414 

 

PLC programátor 375 375 
 

Elektrotechnik podpory inžinieringu 370 329 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Mechanik signalizačných a komunikačných systémov 362 414 
 

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike 352 409 
 

Technik merania káblových trás 343 251 
 

Materiálový technológ v elektrotechnike 299 215 
 

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe 299 251 
 

Elektromechanik (okrem banského) 299 319 
 

Stavebný a prevádzkový elektrikár 297 312 
 

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester 295 285 
 

Špecialista elektronických zariadení 293 362 
 

Mechanik, opravár metrologických prístrojov 291 235 
 

Špecialista elektrotechnik projektant 286 213 
 

Technológ káblovej výroby 272 364 
 

Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení 269 239 
 

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení 264 272 
 

Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení 257 232 
 

Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení 244 237 
 

Skúšobný technik elektronických zariadení 236 319 
 

Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov 230 206 
 

Montér lán a zdvíhacích zariadení 189 287 
 

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe 188 169 
 

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji 173 128 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 483 EUR v zamestnaní Mechanik, opravár elektronických zariadení. Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore elektrotechnika bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade 

zamestnania Špecialista elektrotechnik technológ, kde príslušný nárast predstavoval 438 EUR. Na 

treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Mechanik a opravár elektrotechnických 

a elektronických zariadení (okrem IKT), a to so zvýšením mzdy v priemere o 399 EUR. Výrazné zvýšenie 

miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach PLC programátor (o 375 EUR) a Elektrotechnik podpory 

inžinieringu (o 370 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore elektrotechnika najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista 

elektrotechnik technológ, a to o 431 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Mechanik signalizačných 

a komunikačných systémov, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 414 EUR. Mzdový 

nárast vo výške 414 EUR bol identifikovaný aj v sektorovo špecifickom zamestnaní Mechanik a opravár 

elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem IKT). V zamestnaní Špecialista riadenia kvality 

v elektrotechnike išlo o 409 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Mechanik, opravár elektronických zariadení, 

▪ Montér lán a zdvíhacích zariadení, 

▪ Technológ káblovej výroby. 

2.1.12 Sektor energetika, plyn a elektrina 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor energetika, plyn a elektrina, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR.  
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Graf č. 29 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,9 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 3,6 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore energetika, plyn a elektrina sektorovo špecifickí zamestnanci 

s nižšou úrovňou EKR podiel iba cca 0,2 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci s vyššou úrovňou 

EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 55,2 %. Zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 44,6 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 0,5 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 40,7 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 58,8 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 30 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore energetika, plyn a elektrina za rok 2021 

boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 50,3 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,2 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel 

bol klesajúci a v roku 2021 predstavoval 40,7 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 

rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,8 p. b., a to na konečných 9 %. 

Tabuľka č. 21 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky 988 978 
 

Fyzik dozimetrie 771 1018 
 

Fyzik termodynamik, akustik, optik 652 473 
 

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení 631 505 
 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie 621 404 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Fyzik elektriny a magnetizmu 597 351 
 

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie 580 554 
 

Technik telemetrie 565 304 
 

Dispečer v plynárenskom priemysle 560 607 
 

Technik energetických zariadení budov 545 630 
 

Špecialista energetik projektant, konštruktér 501 288 
 

Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie 482 492 
 

Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení 482 368 
 

Konštruktér neštandardných meracích systémov 474 388 
 

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu 458 283 
 

Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny 439 317 
 

Technik protikoróznej ochrany 428 260 
 

Špecialista energetik prípravy prevádzky 427 277 
 

Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov 426 371 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve 412 229 
 

Špecialista správy a údržby energetických zariadení 409 403 
 

Dispečer v teplárni 401 339 
 

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu 400 326 
 

Technik správy elektrickej siete 388 419 
 

Elektromontér trakčnej siete 385 696 
 

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja 384 417 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 988 EUR v zamestnaní Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore energetika, plyn a elektrina bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Fyzik dozimetrie, kde príslušný nárast predstavoval 771 EUR. Na 

treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Fyzik termodynamik, akustik, optik, a to so 

zvýšením mzdy v priemere o 652 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri 

zamestnaniach Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení (o 631 EUR) a Špecialista 

energetik výroby elektrickej energie (o 621 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore energetika, plyn a elektrina najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní 

Fyzik dozimetrie, a to o 1 018 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Špecialista energetik prevádzky 

riadiacej techniky, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 978 EUR. Mzdový nárast vo 

výške 696 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Elektromontér trakčnej siete. 

V zamestnaní Technik energetických zariadení budov išlo o 630 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Elektromontér trakčnej siete, 

▪ Technik telemetrie, 

▪ Fyzik dozimetrie. 

2.1.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor voda, odpad a životné prostredie, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Zber, úprava a dodávka vody, 

▪ Čistenie a odvod odpadových vôd,  

▪ Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov,  

▪ Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR.  
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Graf č. 31 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa znížil o 2 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore voda, odpad a životné prostredie sektorovo špecifickí zamestnanci 

s nižšou úrovňou EKR podiel cca 42,9 % a boli najpočetnejšou skupinou. Za nimi nasledovali 

zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 

32,5 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 24,6 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 41,4 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 36,0 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 22,6 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 32 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 

2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov bol cca 49,3 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,7 p. b. Druhá 

najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol 

klesajúci a v roku 2021 predstavoval 42,5 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov 

veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,2 p. b., a to na konečných 8,2 %. 

Tabuľka č. 22 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore voda, odpad a životné prostredie 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Špecialista ochrany prírody 806 603 

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody 752 880 

Technický špecialista vodárenských koncepcií 529 634 

Krajinný ekológ, geoekológ 491 611 

Špecialista vo vodnom hospodárstve 488 363 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie 460 487 

Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd 429 383 

Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej 
ekológie) 405 404 

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve 394 450 

Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách 362 304 

Špecialista pre odpadové hospodárstvo 357 545 

Vodohospodársky dispečer 342 393 

Vodič smetiarskeho vozidla 338 373 

Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami 338 435 

Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 328 311 

Hrádzny, hatiar 325 335 

Inšpektor životného prostredia 309 454 

Majster (supervízor) vo vodárenstve 308 293 

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a 
kanalizácií) 298 269 

Strojník pre obsluhu čistiarní odpadových vôd 293 323 

Špecialista ochrany ovzdušia 291 252 

Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov 285 226 

Poriečny 284 254 

Strojník vodohospodárskych zariadení 282 261 

Technik pre správu vodného toku 279 280 

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) 278 251 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 806 EUR v zamestnaní Špecialista ochrany prírody. Druhé najvyššie zvýšenie miezd 

v sektore voda, odpad a životné prostredie bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade 

zamestnania Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody, kde príslušný nárast predstavoval 752 EUR. 

Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Technický špecialista vodárenských 

koncepcií, a to so zvýšením mzdy v priemere o 529 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo 
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aj pri zamestnaniach Krajinný ekológ, geoekológ (o 491 EUR) a Špecialista vo vodnom hospodárstve 

(o 488 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore voda, odpad a životné prostredie najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody, a to o 880 EUR. Za ním nasledovalo 

zamestnanie Technický špecialista vodárenských koncepcií, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 634 EUR. Mzdový nárast vo výške 611 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom 

zamestnaní Krajinný ekológ, geoekológ. V zamestnaní Špecialista ochrany prírody išlo o 603 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Špecialista ochrany prírody, 

▪ Špecialista pre odpadové hospodárstvo, 

▪ Inšpektor životného prostredia. 

2.1.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výstavba budov, 

▪ Inžinierske stavby,  

▪ Špecializované stavebné práce,  

▪ Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,  

▪ Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 33 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 4,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 3,6 p. b. 

V roku 2017 predstavovali v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 14 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 51,3 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 34,7 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 14,9 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 46,8 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 38,3 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 34 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za 

rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 48,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 2,4 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel sa mierne zvýšil a v roku 2021 predstavoval 44 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. 

do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,5 p. b., a to na konečných 

7,3 %. 

Tabuľka č. 23 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Stavebný špecialista výstavby mostov 733 633 
 

Urbanista 608 338 
 

Autorizovaný geodet a kartograf 604 581 
 

Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí 600 528 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Stavebný špecialista výstavby budov 595 704 
 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 571 412 
 

Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve 483 496 
 

Asfaltér 476 402 
 

Žeriavnik 456 422 
 

Urbanista a projektant dopravy 454 466 
 

Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný 
pracovník 452 480 

 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 450 697 
 

Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb 445 571 
 

Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu 430 393 
 

Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia 417 365 
 

Stavebný projektant 384 266 
 

Podlahár 374 419 
 

Operátor ťažkej mechanizácie 362 340 
 

Stavebný špecialista výstavby ciest 352 191 
 

Majster v stavebníctve 348 360 
 

Operátor výrobne obaľovaných zmesí 340 243 
 

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb 338 303 
 

Stavebný špecialista výstavby energetických sietí 333 527 
 

Stavebný technik kontroly kvality, laborant 315 258 
 

Prípravár a montér kovových konštrukcií 309 267 
 

Betonár 306 246 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 733 EUR v zamestnaní Stavebný špecialista výstavby mostov. Druhé najvyššie zvýšenie 

miezd v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané 

v prípade zamestnania Urbanista, kde príslušný nárast predstavoval 608 EUR. Na treťom mieste boli 

zamestnanci evidovaní v zamestnaní Autorizovaný geodet a kartograf, a to so zvýšením mzdy 

v priemere o 604 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Stavebný 
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špecialista výstavby železničných stavieb a tratí (o 600 EUR) a Stavebný špecialista výstavby budov 

(o 595 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Stavebný špecialista výstavby budov, a to o 704 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 697 EUR. Mzdový nárast vo výške 633 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom 

zamestnaní Stavebný špecialista výstavby mostov. V zamestnaní Autorizovaný geodet a kartograf išlo 

o 581 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Urbanista, 

▪ Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, 

▪ Stavebný špecialista výstavby energetických sietí. 

2.1.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ktorý 

produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného 

hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,  

▪ Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,  

▪ Ubytovanie,  

▪ Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,  

▪ Reklama a prieskum trhu,  

▪ Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti,  

▪ Činnosti herní a stávkových kancelárií. 

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 
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prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 

Graf č. 35 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,7 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou 

úrovňou EKR sa zvýšil o 1,6 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sektorovo 

špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 5,2 %. Najpočetnejšou skupinou boli 

zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 

68,9 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 25,9 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 6,8 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 67,2 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 
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t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 26 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 

Graf č. 36 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný 
ruch 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 53,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo 

zvýšenie o cca 1,3 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 

50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 29,5 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 6,7 p. b., 

a to na konečných 16,9 %. 

Tabuľka č. 24 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy 1 429 1 101 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu 1 083 864 
 

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry 792 724 
 

Hovorca 782 775 
 

Marketingový špecialista 741 577 
 

Špecialista pre styk s verejnosťou 696 729 
 

Špecialista v oblasti reklamy a marketingu 623 714 
 

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru 569 609 
 

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu 568 501 
 

Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu 555 628 
 

Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete 504 450 
 

Pracovník kontroly cien 501 527 
 

Špecialista pre značku 499 447 
 

Pracovník herne 472 542 
 

Špecialista v oblasti reklamy a propagácie 424 427 
 

Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness 422 563 
 

Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov 422 289 
 

Iný pracovník v oblasti predaja 401 336 
 

Špecialista predaja produktov a služieb (okrem IKT) 389 340 
 

Pracovník internetového predaja 369 344 
 

Pracovník čerpacej stanice 368 366 
 

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke 368 360 
 

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia 357 593 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu 325 119 
 

Pracovník pri priehradke a podobný pracovník 317 332 
 

Obchodný zástupca 315 274 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 429 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo medzi rokmi 

2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu 
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trhu, kde príslušný nárast predstavoval 1 083 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní 

v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry, a to so zvýšením mzdy 

v priemere o 792 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Hovorca 

(o 782 EUR) a Marketingový špecialista (o 741 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch najvýraznejšie 

zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy, a to o 1 101 EUR. Za ním 

nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu, kde zvýšenie medzi 

rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 864 EUR. Mzdový nárast vo výške 775 EUR bol identifikovaný 

v sektorovo špecifickom zamestnaní Hovorca. V zamestnaní Špecialista pre styk s verejnosťou išlo 

o 729 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu. 

2.1.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor doprava, logistika, poštové služby, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Pozemná doprava a doprava potrubím,  

▪ Vodná doprava,  

▪ Letecká doprava,  

▪ Skladové a pomocné činnosti v doprave,  

▪ Poštové služby a služby kuriérov. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 37 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR sa zvýšil o 2,2 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore doprava, logistika, poštové služby sektorovo špecifickí 

zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 8,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 78,2 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 13,7 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 5,5 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 80,4 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 14,1 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 38 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 

2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 50,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,9 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 38,4 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 

29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,1 p. b., na konečných 11 %. 

Tabuľka č. 25 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Pilot 1 458 2 239 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre 1 430 1 079 
 

Pracovník opravy a údržby lietadiel 718 505 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre 631 600 
 

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave 582 366 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave 553 574 
 

Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach 506 531 
 

Technický špecialista v železničnej doprave 505 579 
 

Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry 474 497 
 

Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej 
dopravy) 468 495 

 

Technik, kontrolór v železničnej doprave 467 456 
 

Operátor v železničnej doprave 464 558 
 

Dispečer, výpravca v železničnej doprave 463 472 
 

Rušňovodič v železničnej doprave 451 394 
 

Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave 441 430 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách 405 316 
 

Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave 395 448 
 

Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, 
dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár) 386 406 

 

Vozmajster 368 383 
 

Špecialista pre správu a údržbu diaľničnej a cestnej infraštruktúry 365 398 
 

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre 353 335 
 

Dispečer lodnej dopravy 351 455 
 

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave 347 378 
 

Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon 346 271 
 

Kontrolór tovaru v logistike 344 303 
 

Administratívny pracovník v železničnej doprave 333 294 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 458 EUR v zamestnaní Pilot. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore doprava, 

logistika, poštové služby bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci 

pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre, kde príslušný nárast predstavoval 1 430 EUR. Na treťom 

mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Pracovník opravy a údržby lietadiel, a to so zvýšením 

mzdy v priemere o 718 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Riadiaci 
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pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre (o 631 EUR) a Technický špecialista v mestskej 

hromadnej doprave (o 582 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore doprava, logistika, poštové služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Pilot, a to o 2 239 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník (manažér) 

v cestnej infraštruktúre, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 079 EUR. Mzdový 

nárast vo výške 600 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Riadiaci pracovník 

(manažér) v železničnej infraštruktúre. V zamestnaní Technický špecialista v železničnej doprave išlo 

o 579 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Pilot, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre, 

▪ Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave. 

2.1.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor informačné technológie a telekomunikácie, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Telekomunikácie, 

▪ Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

▪ Informačné služby. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 39 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov s vyššou úrovňou EKR o cca 0,7 

p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa o 0,7 p. b. znížil. 

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Dominantnou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto 

sektore a v sledovanom roku dosiahol 97,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto 

roku 2,6 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 1,9 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci 

disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku 

predstavovali cca 98,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 40 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 63,8 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo 

zníženie o cca 0,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 

50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 20,8 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,5 p. b., a to 

na konečných 15,4 %. 

Tabuľka č. 26 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT 1 213 1 375 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT 943 365 

Databázový dizajnér 758 742 

Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT 727 530 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Vývojár webových stránok, internetu, intranetu 653 624 

Softvérový architekt, dizajnér 628 422 

IT architekt, projektant 603 604 

Hlasový, dátový a sieťový špecialista 520 634 

IT konzultant 484 355 

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb 470 539 

IT tester 452 338 

Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách 444 307 

Aplikačný programátor 435 391 

Správca informačného systému 431 454 

Systémový programátor 428 422 

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky IT 426 391 

Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 422 556 

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií 384 305 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v IT 
a telekomunikáciách 373 72 

Vývojár, analytik softvéru a aplikácií 372 323 

Databázový analytik 355 257 

Správca databáz 354 458 

Technik počítačových sietí a systémov 350 294 

Správca siete 339 325 

Technik užívateľskej podpory IKT 331 278 

Webový technik 330 89 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 213 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT. Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore informačné technológie a telekomunikácie bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT, kde príslušný nárast 

predstavoval 943 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Databázový 

dizajnér, a to so zvýšením mzdy v priemere o 758 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj 
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pri zamestnaniach Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT (o 727 EUR) a Vývojár webových 

stránok, internetu, intranetu (o 653 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore informačné technológie a telekomunikácie najvýraznejšie zvýšenie 

mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT, a to o 1 375 EUR. Za ním nasledovalo 

zamestnanie Databázový dizajnér, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 742 EUR. 

Mzdový nárast vo výške 634 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Hlasový, 

dátový a sieťový špecialista. V zamestnaní Vývojár webových stránok, internetu, intranetu išlo 

o 624 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v IT a telekomunikáciách, 

▪ Webový technik. 

2.1.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, ktorý 

produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska 

na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,  

▪ Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,  

▪ Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia,  

▪ Činnosti v oblasti nehnuteľností,  

▪ Prenájom a lízing. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 41 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore bankovníctvo, finančné 

služby, poisťovníctvo zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 

0,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,6 p. b. znížil. 

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto 

sektore a v sledovanom roku dosiahol 56,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto 

roku 43,6 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 44,2 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci 

disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku 

predstavovali cca 55,8 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.  

  



   
 

229 

Graf č. 42 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 56,4 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo 

zníženie o cca 1,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 

50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 28,2 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 6,1 p. b., a to 

na konečných 15,4 %. 

Tabuľka č. 27 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva 1 205 1 148 
 

Špecialista pre bankopoistenie 1 061 890 
 

Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore 760 750 
 

Špecialista pre správu zásob peňazí 757 1081 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve 748 654 
 

Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve 709 785 
 

Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb 667 791 
 

Odborný pracovník pre správu zásob peňazí 625 663 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania 615 -244 
 

Odborný pracovník pre upisovania poistných rizík 610 589 
 

Špecialista regulácie finančného trhu 602 829 
 

Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve 528 398 
 

Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie 513 542 
 

Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík 512 329 
 

Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností 505 472 
 

Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu 
s cennými papiermi 494 507 

 

Administratívny pracovník v bankovníctve 484 378 
 

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve 465 446 
 

Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov 432 421 
 

Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník 404 227 
 

Špecialista operácií na finančných trhoch 390 359 
 

Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti 
finančníctva 386 379 

 

Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb 382 316 
 

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve 379 276 
 

Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia 371 518 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve 368 178 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 205 EUR v zamestnaní Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva. Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista pre bankopoistenie, kde príslušný nárast predstavoval 

1 061 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista pre dohľad vo 

finančnom sektore, a to so zvýšením mzdy v priemere o 760 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci 
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sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista pre správu zásob peňazí (o 757 EUR) a Riadiaci pracovník 

(manažér) v poisťovníctve (o 748 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo najvýraznejšie zvýšenie 

mzdy taktiež v zamestnaní Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva, a to o 1 148 EUR. Za ním 

nasledovalo zamestnanie Špecialista pre správu zásob peňazí, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 1 081 EUR. Mzdový nárast vo výške 890 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom 

zamestnaní Špecialista pre bankopoistenie. V zamestnaní Špecialista regulácie finančného trhu išlo 

o 829 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania, 

▪ Špecialista pre správu zásob peňazí, 

▪ Špecialista regulácie finančného trhu. 

2.1.19 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor kultúra a kreatívny priemysel, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Nakladateľské činnosti, 

▪ Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvukových nahrávok, 

▪ Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 

▪ Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 

▪ Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. 

Ďalej do sektora kultúra a kreatívny priemysel patrí Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom 

v Hurbanove, ako aj hvezdárne v Banskej Bystrici, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, 

Hlohovci, Leviciach, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Partizánskom a Žiline. 
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Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 

Graf č. 43 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 0,4 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou 

úrovňou EKR sa znížil o 0,3 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore kultúra a kreatívny priemysel sektorovo špecifickí zamestnanci 

s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci s vyššou úrovňou 

EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 82,2 %. Zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 15,7 %.  

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 2 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 16,1 % 
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zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 81,9 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 

Graf č. 44 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore kultúra a kreatívny priemysel za rok 2021 

boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 50,3 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,4 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 40,1 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 

29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 2,7 p. b., a to na konečných 9,6 %. 

Tabuľka č. 28 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch 506 443 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Vedúci redakcie 502 236 
 

Kultúrno-osvetový pracovník 482 433 
 

Astronóm, astrofyzik 462 382 
 

Člen speváckeho zboru 456 451 
 

Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu 419 332 
 

Člen orchestra 414 465 
 

Sólista opery a operety 403 444 
 

Bibliograf špecialista 402 370 
 

Písmomaliar 394 242 
 

Technik záznamu a prepisu 394 235 
 

Maskér, vlásenkár 359 392 
 

Šéfredaktor 354 896 
 

Režisér 354 427 
 

Lektor, sprievodca v múzeu, galérii 337 321 
 

Kultúrny agent 335 406 
 

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii 333 342 
 

Šatniar 331 311 
 

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve 330 370 
 

Umelecký krajčír 326 340 
 

Lektor umenia 324 424 
 

Scénický a kostýmový výtvarník 320 321 
 

Fyzik a astronóm 319 426 
 

Knihovník špecialista 319 311 
 

Archeológ 318 225 
 

Umelecký zámočník 315 354 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 506 EUR v zamestnaní Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore kultúra a kreatívny priemysel bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Vedúci redakcie, kde príslušný nárast predstavoval 502 EUR. Na 
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treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Kultúrno-osvetový pracovník, a to so zvýšením 

mzdy v priemere o 482 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach 

Astronóm, astrofyzik (o 462 EUR) a Člen speváckeho zboru (o 456 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore kultúra a kreatívny priemysel najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Šéfredaktor, a to o 896 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Člen orchestra, kde 

zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 465 EUR. Mzdový nárast vo výške 451 EUR bol 

identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Člen speváckeho zboru. V zamestnaní Sólista opery 

a operety išlo o 444 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Šéfredaktor, 

▪ Vedúci redakcie, 

▪ Technik záznamu a prepisu. 

2.1.20 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor vzdelávanie, výchova a šport, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej 

analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Vzdelávanie, 

▪ Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 

▪ Činnosti členských organizácií.  

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 45 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 0,5 p. b. Na druhej 

strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,5 p. b. znížil. 

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Najpočetnejšou skupinou v roku 2017 boli sektorovo špecifickí zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, 

pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 99,5 %. Sektorovo špecifických 

zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 0,5 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 1 % sektorovo špecifických zamestnancov v kultúre 

a kreatívnom priemysle. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí 

s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 99 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 46 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore vzdelávanie, výchova a šport za rok 2021 

boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 50,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,5 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol pomerne stabilný a v roku 2021 predstavoval 39,4 %. Podiel najmladšej skupiny 

zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,1 p. b., na 

konečných 9,9 %. 

Tabuľka č. 29 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Vedecký pracovník v oblasti psychológie 909 667 
 

Hosťujúci profesor 767 1 014 
 

Dekan 727 569 
 

Učiteľ profesijného rozvoja 566 394 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Školský logopéd 536 810 
 

Profesor 528 464 
 

Športový tréner (okrem školského trénera) 518 438 
 

Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní 500 482 
 

Vedúci katedry 487 450 
 

Poradenský psychológ 480 460 
 

Učiteľ jazykovej školy 455 241 
 

Inštruktor fitness 424 289 
 

Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania 413 258 
 

Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 412 427 
 

Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 402 359 
 

Docent 396 344 
 

Špeciálny pedagóg 390 333 
 

Učiteľ gymnázia 364 367 
 

Učiteľ základnej školy 360 363 
 

Učiteľ strednej odbornej školy (okrem učiteľa odborných vyučovacích 
predmetov) 359 370 

 

Školský psychológ 334 309 
 

Odborný asistent vysokej školy 326 327 
 

Učiteľ konzervatória 326 305 
 

Učiteľ v materskej škole 321 296 
 

Majster odbornej výchovy 318 319 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 909 EUR v zamestnaní Vedecký pracovník v oblasti psychológie. Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané 

v prípade zamestnania Hosťujúci profesor, kde príslušný nárast predstavoval 767 EUR. Na treťom 

mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Dekan, a to so zvýšením mzdy v priemere o 727 EUR. 

Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri sektorovo špecifických zamestnaniach Učiteľ 

profesijného rozvoja (o 566 EUR) a Školský logopéd (o 536 EUR). 
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore vzdelávanie, výchova a šport najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Hosťujúci profesor, a to o 1 014 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Školský logopéd, 

kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 810 EUR. Mzdový nárast vo výške 667 EUR bol 

identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Vedecký pracovník v oblasti psychológie. 

V zamestnaní Dekan išlo o 569 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Školský logopéd, 

▪ Hosťujúci profesor, 

▪ Vedecký pracovník v oblasti psychológie. 

2.1.21 Sektor verejné služby a správa 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor verejné služby a správa, ktorý produkuje vzájomne prepojený 

súbor sektorovo špecifických služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy 

divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 47 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa zvýšil podiel sektorovo špecifických 

zamestnancov na vyššej úrovni EKR, a to o cca 1,2 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR sa znížil o 1,2 p. b.  

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto 

sektore a v sledovanom roku dosiahol 64,3 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto 

roku 35,7 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 34,5 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci 

disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku 

predstavovali cca 65,5 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 48 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore verejné služby a správa za rok 2021 boli 

zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 63 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 0,4 p. b. Druhá 

najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol 

rastúci a v roku 2021 predstavoval 23,6 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, 

bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 2,4 p. b., na konečných 13,4 %. 

Tabuľka č. 30 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore verejné služby a správa 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie 1 094 750 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ 1 048 1 349 

Hasič Hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby 1 036 986 

Špecialista v oblasti národného hospodárstva 1 032 770 

Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby 958 942 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej 

mzdy v EUR 

Pedagóg väzenskej služby 945 967 

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže 935 908 

Prednosta obecného úradu, mestského úradu, miestneho úradu a 
spoločného obecného úradu 892 977 

Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských službách 819 805 

Probačný a mediačný úradník 805 806 

Odborný pracovník v daňovej oblasti 747 746 

Strážny pracovník väzenskej služby 731 719 

Primátor, námestník primátora 727 765 

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka 695 580 

Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja 692 423 

Špecialista v oblasti utajovaných skutočností 682 729 

Vyšší súdny úradník 640 642 

Starosta, zástupca starostu 631 688 

Odborný pracovník udeľovania patentov 622 452 

Odborný pracovník v oblasti rozpočtu 614 452 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 094 EUR v zamestnaní Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie. Druhé 

najvyššie zvýšenie miezd v sektore verejné služby a správa bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané 

v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ, kde príslušný nárast 

predstavoval 1 048 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Hasič Hasičského 

a záchranného zboru - výkon zmenovej služby, a to so zvýšením mzdy v priemere o 1 036 EUR. Výrazné 

zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista v oblasti národného hospodárstva 

(o 1 032 EUR) a Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby (o 958 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore verejné služby a správa najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ, a to o 1 349 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie 

Hasič Hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 

predstavovalo 986 EUR. Mzdový nárast vo výške 977 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom 
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zamestnaní Prednosta obecného úradu, mestského úradu, miestneho úradu a spoločného obecného 

úradu. V zamestnaní Pedagóg väzenskej služby išlo o 967 EUR. 

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ, 

▪ Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja. 

2.1.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment  

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor administratíva, ekonomika, manažment, ktorý produkuje 

vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na 

účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Právne a účtovnícke činnosti,  

▪ Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia,  

▪ Sprostredkovanie práce,  

▪ Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR. 
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Graf č. 49 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na vyššej úrovni EKR o cca 2 p. b. Na 

druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 2 p. b.  

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli sektorovo špecifickí zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, 

pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 63,3 %. Zamestnancov so strednou 

úrovňou EKR bolo v tomto roku 36,7 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 34,7 % zamestnancov špecifických v rámci sektora 

administratíva, ekonomika, manažment. Zamestnanci disponujúci pri plnení pracovných úloh 

najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 

65,3 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.  
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Graf č. 50 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov predstavoval cca 53,2 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 

1,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, 

ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 37,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. 

do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,1 p. b., na konečných 9,6 %. 

Tabuľka č. 31 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) 1 387 1 005 
 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov 1 227 1 244 
 

Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách 1 044 891 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly 1 026 425 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby 980 347 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Riadiaci pracovník (manažér) v právnych službách 974 638 
 

Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania 836 999 
 

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov 755 486 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania 
a kontrolingu 751 680 

 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov 737 674 
 

Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok 647 513 
 

Konzultant pre personálny lízing 632 736 
 

Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy 
a zamestnaneckých vzťahov 600 598 

 

Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru 564 703 
 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov 546 495 
 

Náborový konzultant 520 455 
 

Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce 513 416 
 

Právny asistent 505 554 
 

Špecialista v oblasti vnútornej kontroly 501 470 
 

Hlavný projektový manažér 495 361 
 

Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci 486 588 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií 484 604 
 

Stenotypista, zapisovateľ 483 467 
 

Odborný pracovník v oblasti práva 467 401 
 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania 449 406 
 

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia 443 507 

 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 387 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér). Druhé najvyššie 

zvýšenie miezd v sektore administratíva, ekonomika, manažment bolo medzi rokmi 2017 a 2021 

zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu 

pracovníkov, kde príslušný nárast predstavoval 1 227 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci 

evidovaní v zamestnaní Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách, a to so zvýšením 

mzdy v priemere o 1 044 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach 
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Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly (o 1026 EUR) a Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 

cenotvorby (o 980 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore administratíva, ekonomika, manažment najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, a to o 1 244 EUR. 

Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér), kde zvýšenie medzi rokmi 

2017 a 2021 predstavovalo 1 005 EUR. Mzdový nárast vo výške 999 EUR bol identifikovaný v sektorovo 

špecifickom zamestnaní Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania. V zamestnaní Iný 

riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách išlo o 891 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly, 

▪ Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér). 

2.1.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby  

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor zdravotníctvo, sociálne služby, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Zdravotníctvo,  

▪ Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),  

▪ Sociálna práca bez ubytovania. 

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia 

zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri 

zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.  
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Graf č. 51 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v zdravotníctve a sociálnych službách 

zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 0,3 p. b. Na druhej 

strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,3 p. b. znížil. 

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR. 

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto 

sektore a v sledovanom roku dosiahol 79,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto 

roku 20,6 %.  

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 20,9 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci 

disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku 

predstavovali cca 79,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.  
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Graf č. 52 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2021 

boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 45,8 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 3,2 p. b. 

Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich 

podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 40,1 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 

29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,4 p. b., na konečných 14,1 %. 

Tabuľka č. 32 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Detský chirurg 1 688 1 635 

Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve 1 503 1 418 

Anesteziológ a intenzivista 1 206 1 237 

Lekár urgentnej medicíny 1 202 1 106 

Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (hygienik) 1 131 1 262 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby 1 127 1 182 

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže 1 118 987 

Nefrológ 1 103 1 130 

Geriater 1 103 1 003 

Pediater intenzívnej medicíny 1 070 901 

Infektológ 1 062 1 193 

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii 1 055 1 093 

Pediatrický neurológ 1 018 1 045 

Traumatológ 1 015 1 227 

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie 994 1 110 

Rádiológ 965 1 072 

Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik 964 1 295 

Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy 963 917 

Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek 934 796 

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v 
oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov 932 1 009 

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia 
a zdravia 931 868 

Radiačný onkológ 928 686 

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej 
a fyzikálnej analýze v hygiene 918 865 

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v 
mikrobiológii životného prostredia 914 968 

Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a 
toxikológii 907 899 

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti 902 935 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 1 688 EUR v zamestnaní Detský chirurg. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania 

Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve, kde príslušný nárast predstavoval 1 503 EUR. Na 

treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Anesteziológ a intenzivista, a to so zvýšením 

mzdy v priemere o 1 206 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Lekár 
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urgentnej medicíny (o 1 202 EUR) a Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (hygienik) 

(o 1 131 EUR).  

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore zdravotníctvo, sociálne služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy 

v zamestnaní Detský chirurg, a to o 1 635 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Lekár hygienik/lekár 

vo verejnom zdravotníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 418 EUR. Mzdový 

nárast vo výške 1 295 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Riadiaci zdravotnícky 

pracovník - laboratórny diagnostik. V zamestnaní Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník 

(hygienik) išlo o 1 262 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik, 

▪ Radiačný onkológ, 

▪ Traumatológ. 

2.1.24 Sektor remeslá a osobné služby 

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor remeslá a osobné služby, ktorý produkuje vzájomne 

prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely 

ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Bezpečnostné a pátracie služby, 

▪ Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,  

▪ Ostatné osobné služby,  

▪ Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.  

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte 

pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež 

prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne 

EKR. 
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Graf č. 53 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR 
v rokoch 2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby 

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

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre 

sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov o cca 0,6 p. b. Na druhej strane, podiely zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR aj s nižšou úrovňou EKR sa zvýšili o 0,3 p. b.  

V roku 2017 predstavovali v sektore remeslá a osobné služby sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou 

úrovňou EKR podiel cca 63,8 % a boli najpočetnejšou skupinou. Za nimi nasledovali zamestnanci so 

strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 35,0 %. 

Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 1,2 %. 

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 64,1 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 35,3 % 

zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, 

t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 0,6 %-ný podiel na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov. 
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Graf č. 54 Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových 
skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby 

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

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby za rok 2021 boli 

zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov predstavoval cca 62 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,7 p. b. Druhá 

najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol 

klesajúci a v roku 2021 predstavoval 33 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, 

bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,1 p. b., na konečných 5 %. 

Tabuľka č. 33 Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 
2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby 

Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb 
(vedúci detektív) 879 833 

 

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) 741 765 
 

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne 718 717 
 

Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca) 636 286 
 

Vodič pohrebného motorového vozidla 539 914 
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Názov zamestnania SK-ISCO 08 

Zmena 
priemernej 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR 

Zmena 
mediánu 

hrubej 
mesačnej mzdy 

v EUR  

Výrobca a opravár presných prístrojov 536 384 
 

Kováč 452 512 
 

Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) 436 568 
 

Detektív 435 479 
 

Pracovník pohrebnej služby a balzamovač 431 443 
 

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiacich zariadení 
a tepelných čerpadiel 383 332 

 

Repasér 379 311 
 

Iný remeselník 368 386 
 

Umelecký stolár, drevomodelár 367 345 
 

Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany 364 404 
 

Vrátnik 326 338 
 

Hrobár 313 275 
 

Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti 311 182 
 

Prekladateľ cudzích jazykov 310 85 
 

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) 299 310 
 

Správca domácnosti, gazdiná 267 319 
 

Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 254 190 
 

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie 252 241 
 

Organizátor pohrebov (obradník, aranžér) 246 167 
 

Toaletár 243 194 
 

Upratovačka 235 246 
 

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

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola 

v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia 

zmena na úrovni 879 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych 

služieb (vedúci detektív). Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore remeslá a osobné služby bolo medzi 

rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna 

služba), kde príslušný nárast predstavoval 741 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní 

v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne, a to so zvýšením mzdy 

v priemere o 718 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Pracovník 

fyzickej ochrany osôb (ochranca) (o 636 EUR) a Vodič pohrebného motorového vozidla (o 539 EUR).  
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Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas 

sledovaného obdobia v sektore remeslá a osobné služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní 

Vodič pohrebného motorového vozidla, a to o 914 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci 

pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb (vedúci detektív), kde zvýšenie medzi 

rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 833 EUR. Mzdový nárast vo výške 765 EUR bol identifikovaný 

v sektorovo špecifickom zamestnaní Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba). V zamestnaní 

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne išlo o 717 EUR.  

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej 

mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach: 

▪ Vodič pohrebného motorového vozidla, 

▪ Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca), 

▪ Prekladateľ cudzích jazykov. 

2.2 Zhrnutie za všetky sektory 

V sektorovej štruktúre SRI boli v roku 2021 najpočetnejší zamestnanci so strednou úrovňou zručností 

EKR, ktorých podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov dosiahol cca 48,5 %. 

Zároveň však zamestnanci so strednou úrovňou zručností EKR v roku 2021 zaznamenali oproti roku 

2017 pomerne výrazné zníženie podielu na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov, a to 

o cca 3,2 p. b. 

Na druhej strane, medzi rokmi 2017 a 2021 sa o cca 3,7 p. b. zvýšil podiel sektorovo špecifických 

zamestnancov s vyššou úrovňou zručností EKR. Podiel týchto zamestnancov v roku 2021 dosiahol 

44,4 %. Najmenej bolo sektorovo špecifických zamestnancov s nižšou úrovňou EKR, pričom jedným 

z dôvodov bola aj skutočnosť, že značnú časť pomocných pracovníkov v sektorovej štruktúre SRI 

nebolo možné priradiť ako sektorovo špecifických do žiadneho sektora (napr.: Ručný balič, plnič, 

Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený, Manipulačný pracovník inde neuvedený, Iný pomocný 

pracovník inde neuvedený). Vývoj podielu sektorovo špecifických zamestnancov s nižšou úrovňou EKR 

bol medzi sledovanými rokmi 2017 a 2021 mierne klesajúci, pričom v roku 2021 dosiahol 7,1 %. 
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Vyššia úroveň zručností EKR v roku 2021 medzi sektorovo špecifickými zamestnancami dominovala 

v dvoch sektoroch, a to: 

▪ informačné technológie a telekomunikácie a 

▪ vzdelávanie, výchova a šport, 

pričom v obidvoch sektoroch bol podiel sektorovo špecifických zamestnancov s vyššou úrovňou 

zručností vyšší ako 90 %.  

Na druhej strane bolo v sledovanom roku najmenej výrazné zastúpenie zamestnancov s vyššou 

úrovňou zručností v rámci sektorov: 

▪ remeslá a osobné služby, 

▪ textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

▪ celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály a sektor elektrotechnika medzi rokmi 

2017 a 2021 dosiahli najvýraznejšie zvýšenie podielu sektorovo špecifických zamestnancov s vyššou 

úrovňou zručností spomedzi všetkých 24 sektorov SRI. Sektorom s najvýraznejším znížením podielu 

sektorovo špecifických zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov a značný pokles bol evidovaný aj v sektore voda, odpad a životné prostredie. 

Podiel sektorovo špecifických zamestnancov so strednou úrovňou EKR v roku 2021 presiahol 80 % 

v prípade sektorov: 

▪ textil, odevy, obuv a spracovanie kože,  

▪ celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a 

▪ hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 

Na druhej strane, v sektoroch s dominanciou vyššej úrovne zručností (t. j. informačné technológie 

a telekomunikácie a vzdelávanie, výchova a šport) bolo sektorovo špecifických zamestnancov so 

strednou úrovňou EKR menej ako 10 %. Zvýšenie podielu zamestnancov so strednou úrovňou zručností 

EKR medzi rokmi 2017 a 2021 presiahlo 5 p. b. v prípade sektora celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel. Medzi sektory s ich výrazným poklesom bolo naopak možné zaradiť sektory: 

▪ stavebníctvo, geodézia a kartografia a 
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▪ sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. 

Kým v sektore remeslá a osobné služby a v sektore voda odpad a životné prostredie dosahovali podiely 

zamestnancov s nižšími úrovňami zručností EKR najvyššie hodnoty, v prípade nasledovných sektorov 

sa nenachádzali žiadne sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou zručností EKR: 

▪ informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ vzdelávanie, výchova a šport, 

▪ verejné služby a správa, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment a  

▪ zdravotníctvo, sociálne služby. 

Výrazný pokles podielu zamestnancov s nižšou úrovňou zručností EKR bol najmä v sektore celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel, nasledovanom sektormi doprava, logistika, poštové služby 

a lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Najvýraznejšie zvýšenie podielu zamestnancov 

s nižšími zručnosťami podľa EKR bolo v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. 

Pri členení sektorovo špecifických zamestnancov podľa veku možno v rámci celej sektorovej štruktúry 

SRI skonštatovať, že v rokoch 2017 aj 2021 boli najpočetnejšou skupinou zamestnanci vo vekovej 

kategórii 30 až 49 rokov, ktorí predstavovali v oboch sledovaných rokoch cca 51,2 %-ný podiel na 

celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov. K zmenám však prišlo počas sledovaného 

obdobia v ďalších dvoch vekových kategóriách. Podiel zamestnancov do 29 rokov sa znížil približne 

o 4 p. b. a podiel zamestnancov vo veku 50 a viac rokov sa zvýšil o cca 4 p. b. Na základe toho možno 

skonštatovať, že zamestnanci na trhu práce starnú a najvyššiu dynamiku prírastku majú práve 

zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. 

Viac ako 15 %-ný podiel sektorovo špecifických zamestnancov do 29 rokov veku bol v sektoroch: 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

▪ elektrotechnika, 

▪ informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ chémia a farmácia. 
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Jediným sektorom, kde sa podiel mladších sektorovo špecifických zamestnancov medzi rokmi 2017 

a 2021 zvýšil, bol sektor vzdelávanie, výchova a šport. Obzvlášť prudko však poklesol podiel 

zamestnancov do 29 rokov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a v sektore 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. 

Podiel zamestnancov vo veku 30 až 49 rokov bol najvyšší v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie. Najvyšší podiel zamestnancov vo veku 50 a viac rokov bol v sektore remeslá 

a osobné služby. Jediným sektorom, kde počas sledovaného obdobia poklesol podiel sektorovo 

špecifických zamestnancov vo veku 50 a viac rokov, bol sektor celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel.  

Z hľadiska mzdovej dynamiky prišlo k najmarkantnejšiemu zvýšeniu priemernej hrubej mesačnej mzdy 

medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby, pričom v tomto sektore dosiahlo až 

deväť zamestnaní mzdový nárast vyšší ako 50 %. Na zvýšení miezd v zdravotníctve, sociálnych službách 

sa pritom podieľalo zvýšenie počtu hodín práce nadčas v období pandémie koronavírusu. Výrazné 

počty sektorovo špecifických zamestnaní s nadpriemerným zvýšením miezd boli zaznamenané taktiež 

v sektoroch: 

▪ verejné služby a správa, 

▪ vzdelávanie, výchova a šport, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment, 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ako aj 

▪ remeslá a osobné služby.  
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3. AKTIVITA Č. 3 IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK 

ZAMESTNÁVATEĽOV A STRATEGICKÝCH ÚLOH 

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ 

CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU 

PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA 

3.1 Sumarizácia kľúčových činností realizovaných v období 2019 – 2022 

v Aktivite č. 3  

Nosnými činnosťami, ktorými sa Aktivita č. 3 počas celého projektového obdobia zaoberala 

a zmluvne nastavené ciele, ktoré plnila, sa týkali najmä nasledujúcich oblastí: 

▪ realizácia analýz, štatistických výpočtov a vyhodnotení, výskumu, prognóz,  

▪ tvorba metodík91 a inovačných postupov na zabezpečenie kontinuálneho monitoringu potrieb 

trhu práce92 a zaznamenávania zmien v pracovnom prostredí (digitalizácia, automatizácia, 

umelá inteligencia, smart technológie a pod.) a na bezprostrednú evidenciu vzniku93/zániku 

zamestnaní94 v národnom hospodárstve, 

▪ vytvorenie podmienok na získavanie informácií o aktuálnych, ale i budúcich potrebách95 a 

požiadavkách trhu práce (zamestnávateľov)96 na zabezpečenie optimálneho využitia ľudských 

zdrojov, vrátane predvídania zmien a požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti 

a kompetencie absolventov, 

▪ detailný prieskum miery vplyvu inovačných trendov v jednotlivých sektoroch národného 

hospodárstva na požadované nové kľúčové97 kompetencie zamestnancov, 

 
91 Realizačným tímom SRI vyvinuté metodické postupy a know-how, v rámci ktorých boli vytvorené databázy v požadovaných 
štruktúrach pre SK NACE Rev. 2, SK ISCO-08, SKKR, EKR, ISCED, kompetenčný model a pod., vrátane komparatívnych analýz, 
štúdií, štatistík a pod. 
92 s prepojením na oblasť celoživotného vzdelávania 
93 V nadväznosti aj na implementáciu požiadaviek zamestnávateľov do systematickej charakteristiky štandardných nárokov 
trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. V tomto prípade išlo aj o výraznú zmenu v databázach (nielen) kompetenčného 
modelu, kedy experti vzhľadom na aktuálny pracovný trh navrhovali stovky nových položiek do číselníkov a databáz. 
94 s individuálnym zreteľom na prierezové zamestnania, ale aj na zamestnania v oblasti digitálnej bezpečnosti, automatizácie, 
v environmentálnej oblasti a pod.  
95 budúci vývoj pracovnej sily 
96 a s tým súvisiaca aktualizácia IS NSP/SRI v súvislosti na Register zamestnaní a Register kompetencií 
97 vrátane identifikácie, výskumu a monitoringu súčasných a budúcich sektorových a prierezových kľúčových kompetencií 
podmieňujúcich uplatniteľnosť na trhu práce v kontexte kvalifikačných úrovní 
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▪ inovácia a rozšírenie štruktúry karty zamestnania98 (jednotného formulára NŠZ), 

▪ monitoring a systemizácia aktuálnej štruktúry zamestnaní na trhu práce v súvislosti s revíziou 

klasifikácie SK ISCO-08, 

▪ výskum a následná implementácia výsledkov súvisiacich s preskúmaním nových požiadaviek 

na kompetencie (najmä zručnosti) jednotlivých zamestnaní z aspektu komplexnej produktivity 

práce zamestnancov s osobitným zameraním na inovačné trendy v jednotlivých sektoroch 

národného hospodárstva a so zámerom maximalizácie ich výkonnosti, efektívneho využívania 

a dlhšieho pracovného uplatnenia, odborného a profesijného rastu, minimalizácie úrazovosti 

a chorobnosti, kvalitného pracovného prostredia a zdravého starnutia, 

▪ realizácia odborných školení99 v súvislosti s tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ a celkovým 

využívaním výstupov IS NSP/SRI, ako nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských 

zdrojov v podnikoch, 

▪ tvorba a aktualizácia sústavy povolaní. 

V Aktivite č. 3 sa odborne riadili činnosti100 súvisiace s výskumom procesov na trhu práce, s cieľom 

zabezpečenia súladu dopytovej a ponukovej stránky trhu práce101, rovnako ako aj procesy identifikácie 

inovácií v rámci zisťovania a predikovania potrieb na výkon zamestnaní v jednotlivých sektoroch 

národného hospodárstva. V nadväznosti na ne boli Realizačným tímom SRI vytvorené zodpovedajúce 

metodické dokumenty.  

Na monitoring a predvídanie potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do 

vzdelávania a prípravy pre trh práce slúžil progresívne sa rozvíjajúci IS NSP/SRI102. Aktívne sa využívala 

systematická komparácia a prepájanie obsahu kariet NŠZ s medzinárodnými a národnými 

klasifikáciami103, taxonómiami, číselníkmi a ďalšími zdrojmi informácií. Tie boli do IS NSP/SRI dopĺňané 

aj na zaznamenávanie zmien, inovácií a vývoja v sektoroch a na ich základe boli vytvárané nové NŠZ 

a revidované pôvodné karty zamestnaní104.  

 
98 obsahujúceho, okrem iného, rôzne štatisticko-ekonomické údaje a prepojenie s medzinárodnými 
klasifikáciami/taxonómiou a pod., ktoré bolo potrebné pravidelne aktualizovať, resp. vzhľadom na rozširujúcu sa 
funkcionalitu vytvárať nové databázy/číselníky 
99 Cieľom bolo získať na predmetnú aktivitu odborníkov z praxe - z jednotlivých odvetví národného hospodárstva, ktorí budú 
nielen autormi, ale napríklad aj pripomienkujúcimi subjektami. Školenia boli taktiež súčasťou propagácie výstupov projektu, 
kedy viacerým cieľovým skupinám boli odprezentované kľúčové výstupy projektu a možnosť ich využitia v praxi. 
100 tripartitného multifunkčného národného projektu 
101 rovnako ako aj s cieľom zvyšovania produktivity v SR a mobilizácie účastníkov trhu práce do rozvoja požadovaných 
zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva 
102 tento bol kontinuálne napĺňaný a inovovaný 
103 zdrojmi oficiálnych a záväzných klasifikácií, databáz a číselníkov boli najmä: ŠÚ SR, MPSVR SR, Ústredie PSVE, CVTI SR a 
ŠIOV 
104 za celé projektové obdobie bola podstatná časť NŠZ revidovaná, v súvislosti s inováciami, až dva alebo tri krát 
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V nich sa inovačné trendy prepojili na charakteristiky zamestnaní, na požadované odborné vedomosti 

i odborné zručnosti, rovnako ako aj na kľúčové kompetencie zamestnancov. Vďaka rozšírenej 

štruktúre kariet zamestnaní bolo možné identifikovať konkrétne prepojenia a požiadavky na 

kvalifikovanú pracovnú silu, pričom experti v sektorových radách dopĺňali zoznam aktuálnych 

garantovaných zamestnaní v jednotlivých sektoroch. Toto bolo podkladom na aktualizáciu Národnej 

klasifikácie zamestnaní - SK ISCO-08, ktorá vďaka cenným poznatkom expertov z praxe bola inovovaná 

na aktuálny stav trhu práce (k určitému obdobiu). Výskum nových požiadaviek na kompetencie so 

zámerom maximalizácie výkonnosti, zvýšenej produktivity, vrátane odborného a profesijného rastu 

pracovnej sily sa pretavil do kvalifikovaných informácií jednotlivých oblastí kariet zamestnaní. 

Súčasťou vyššie uvedených aktivít bola aj realizácia odborných školení Realizačným tímom SRI pre 

viaceré cieľové skupiny expertov, v nadväznosti na možnosti využívania výstupov projektu, ale taktiež 

najmä zapojenia sa do tvorby vstupov v IS NSP/SRI (v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ).  

Súčasťou aktualizácie požiadaviek na zamestnania na trhu práce (aktualizácie Registra zamestnaní) a 

Registra kompetencií bola aj aktivita zameraná na aktualizáciu sústavy povolaní na abstrahovanie 

požiadaviek na zamestnania a poskytnutie informácií o možnostiach výkonu podobných zamestnaní 

(v prípade rovnakých požadovaných zručností).  

3.2 Sumarizácia zmien v garancii NŠZ  

3.2.1 Sumarizácia zmien určenia autorstva k NŠZ   

Na začiatku projektového obdobia boli všetky NŠZ v zmysle klasifikácie SK ISCO-08 a klasifikácie SK 

NACE Rev. 2 rozdelené do siete sektorových rád. Sektorové rady navrhnutú štruktúru NŠZ preštudovali, 

diskutovali o nej, navrhovali zmeny, doplnenia a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. Po 

prerokovaní štruktúry garantovaných NŠZ všetkými 24 sektorovými radami bola v rámci riadneho 

konania odsúhlasená a zoznam garantovaných NŠZ bol zverejnený na webovej stránke 

www.sustavapovolani.sk. Následne sa ku garantovaným NŠZ prihlasovali jednotliví členovia 

sektorových rád, resp. iní experti (v súvislosti s ich tvorbou/revíziou v IS NSP/SRI). Pre nich boli 

Realizačným tímom SRI zorganizované a zrealizované online školenia (bližšie informácie sa nachádzajú 

v kapitole „Sumarizácia foriem metodickej a organizačno-technickej pomoci v oblasti garantovaných 

http://www.sustavapovolani.sk/
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NŠZ“). Okrem autorov NŠZ105 boli vyškolení na prácu v IS NSP/SRI aj členovia PS a taktiež väčšinou tí 

experti, ktorí: 

▪ v  sektorovej rade prejavili záujem o poskytnutie bližších informácií ohľadom obsahu štruktúry 

NŠZ a metodiky jeho napĺňania, aby sa vedeli lepšie zhostiť úlohy pripomienkovateľa v rámci 

obdobia, kedy sa NŠZ dávali členom sektorovej rady na pripomienkovanie alebo 

▪ experti, ktorí pôvodne mali byť autormi vybraného/vybraných NŠZ, ale nakoniec autorstvo 

žiadneho z NŠZ neprijali. 

U väčšiny sektorových rád prebiehal proces určenia autorstva ku garantovaným NŠZ dlhšie časové 

obdobie a ku zoznamu garantovaných NŠZ sa postupne prihlasovali najprv členovia sektorových rád 

a neskôr niektorí tajomníci sektorových rád hľadali ďalšie cesty obsadenia postu autora a oslovovali aj 

ďalších expertov. Z výsledkov analýzy autorstva je možné konštatovať:  

▪ počet vyškolených autorov sa v jednotlivých sektorových radách líšil, 

▪ niektorí autori si vytvárali pracovné skupiny106 na riešenie problematiky tvorby/revízie NŠZ, 

▪ autori niektorých NŠZ sa menili a  

▪ v jednej sektorovej rade107 zostalo v tomto období ešte 9 NŠZ bez priradeného autora. 

Väčšina sektorových rád mala za celé sledované obdobie vyškolených viac ako 10108 autorov, 

niektoré aj viac ako 20. Súviselo to i so zmenou autorstva109, kedy pôvodný autor už NŠZ viac 

nespracovával110, nakoľko z rôznych príčin prestal v sektorovej rade pôsobiť a na jeho miesto bol 

vyškolený ďalší autor. Niektorí autori požiadali o vytvorenie pracovných skupín, kde ich člen/členovia 

pomáhali dotvoriť garantovaný NŠZ, resp. pripomienkovali jeho jednotlivé časti. Viacerí autori 

spracovávali/revidovali postupne viaceré NŠZ – časovo podľa stanoveného harmonogramu sektorovej 

rady.  

 
105 v rámci NŠZ sa, v niektorých prípadoch, hlásili k autorstvu dvaja alebo viacerí vyškolení experti 
106 ich členovia boli taktiež vyškolení 
107 Sektorová rade pre zdravotníctvo, sociálne služby – ide o tvorbu NŠZ 
108 dve sektorové rady mali 10 autorov a jedna sektorová rada mala vyškolených 8 autorov – ostatné sektorové rady mali 
vyškolených viacej ako 10 autorov 
109 u 4-och sektorových rád neprišlo v priebehu celého projektového obdobia ku zmene žiadneho autora 
110 napr. odchod z pracovného pomeru do dôchodku, odchod z vybranej inštitúcie, ale aj iné dôvody.... 
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U 6-tich sektorových rád sa počas projektového obdobia nemenili autori NŠZ,  v ostatných 18-tich 

sektorových radách sa autor/autori menil/menili. Zoznamy garantovaných NŠZ s prideleným autorom 

za jednotlivé sektorové rady sú uvádzané v prílohách jednotlivých Informácií tajomníkov.  

Tabuľka č. 34 Sumarizácia počtu vyškolených autorov a členov PS, vrátane zmien autorstva NŠZ  

P. č. 
sektorovej 

rady 

Počet vyškolených 
autorov NŠZ za celé 

obdobie 

Počet vyškolených 
členov PS za celé 

obdobie 

Zmena autorov NŠZ 
počas projektového 

obdobia 

Počet NŠZ bez 
priradeného autora 

1 22111 2 áno 0 

2 13 1 nie 0 

3 18112 0 áno 0 

4 12 0 áno 0 

5 14 2 áno 0 

6 10 0 nie 0 

7 11 2 nie 0 

8 8 3 nie 0 

9 15113 0 áno 0 

10 11114 2 nie 0 

11 11115 1 áno 0 

12 15116 1 áno 0 

13 14 1 nie 0 

14 14 2 áno 0 

15 15 2 áno 0 

16 14 3 áno 0 

17 10 4 áno 0 

18 12 0 áno 0 

19 18 9 áno 0 

20 19 15 áno 0 

21 28117 0 áno 0 

22 19 2 áno 0 

23 17 5 áno 9118 

24 22119 0 áno 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 kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné 

 
111 pričom 17 vyškolených autorov bolo zároveň aj členom pracovných skupín 
112 pričom jeden z vyškolených autorov bol zároveň aj autorom NŠZ v rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 
113 naviac bol vyškolený ešte jeden člen sektorovej rady, ktorý následne neprevzal autorstvo žiadneho z NŠZ 
114 7 vyškolených autorov bolo zároveň aj členmi pracovných skupín a ďalší dvaja členovia sektorovej rady boli vyškolení, ale 
neprevzali autorstvo 
115 naviac bol vyškolený ešte jeden člen sektorovej rady, ktorý následne neprevzal autorstvo žiadneho z NŠZ 
116 naviac bol vyškolený ešte jeden člen sektorovej rady, ktorý následne neprevzal autorstvo žiadneho z NŠZ 
117 pričom jeden vyškolený autor bol zároveň aj členom pracovnej skupiny, ďalší 4 členovia sektorovej rady boli vyškolení 
taktiež, avšak autorstvo ku žiadnemu NŠZ neprebrali 
118 žiaden z členov sektorovej rady sa k autorstvu neprihlásil - ide o úzko špecifické pozície (tvorby), kde bude potrebné osloviť 
aj externe odborníkov a vytvoriť pracovnú skupinu 
119 pričom dvaja vyškolení autori boli zároveň aj členmi pracovných skupín a jeden vyškolený člen bol zároveň aj autorom 
v inej sektorovej rade 
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služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 
- Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 15. 10. 2022 

Autorstvo NŠZ prinášalo viaceré povinnosti, ale aj viaceré možnosti. V prvom rade za tvorbu/revíziu 

garantovaného NŠZ zodpovedal autor, pripomienkami členov pracovnej skupiny, tajomníka, metodika, 

členov sektorovej rady či Aliancie sa musel zaoberať120 a rozhodnúť sa, či sú relevantné na 

zapracovanie121. Autormi boli členovia sektorovej rady122, ktorí boli v sektorovej rade vedení ako 

zamestnávatelia. Priradenie autora ku garantovanému NŠZ prebiehalo na základe dohody 

s tajomníkom a autorstvo sa schvaľovalo na rokovaniach sektorovej rady. Autor bol povinný dodržiavať 

stanovený časový harmonogram tvorby/revízie NŠZ v sektorovej rade a pred začatím prác v IS NSP/SRI 

bolo potrebné, aby bol vyškolený metodikom/tajomníkom Realizačného tímu SRI.  

Vedomosti zo školenia a zároveň poskytnutá metodická pomoc boli predpokladom na kvalifikovanú 

tvorbu/revíziu karty zamestnania. Požiadavky na jednotlivé zamestnania (najmä v súvislosti 

s teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami) autor zovšeobecnil, i keď je zrejmé, že 

primárne vychádzal z nastavených požiadaviek organizácie, v ktorej pôsobí. Pri 

spracovávaní/aktualizácii NŠZ mal autor rozhodovaciu právomoc a právo koordinácie a rozdelenia 

aktivít ostatným členom na úlohách, ktoré sa v súvislosti s predmetnou aktivitou realizovali. Všetci 

autori mali právo kontaktovať sa s ďalšími odborníkmi z praxe, resp. s ďalšími členmi sektorových rád 

a získavať informácie, dokumenty a pod. v súvislosti s kvalitným spracovaním/aktualizáciou 

priradeného NŠZ. 

Reprezentatívny názor a poznatky autora123 z praxe boli prenesené do konkrétnej karty zamestnania 

a aktuálne/budúce požiadavky na výkon práce, boli po schválení sektorovou radou a Alianciou, 

zverejnené v Registri zamestnaní vo formulároch NŠZ. Takto poskytli širokej odbornej i laickej 

verejnosti cenné informácie o nárokoch trhu práce na zamestnania, pričom boli zohľadnené aj 

požiadavky na budúce OV a budúce OZ a miera vplyvu inovácií a inovačného pokroku, ktorý vo 

viacerých prípadoch ovplyvnil rôzne oblasti výkonu konkrétnych zamestnaní. 

 
120 akceptovať a následne zapracovať do NŠZ alebo zamietnuť a zároveň uviesť do IS NSP/SRI dôvod 
121 Na ich vyriešenie mohol žiadať spoluprácu tajomníka, metodika, členov pracovnej skupiny, členov sektorovej rady, ale 
napríklad aj expertov dovtedy nezapojených do NP SRI. V poslednom uvedenom prípade - ak mala byť táto spolupráca 
honorovaná, podliehala schváleniu predsedu a tajomníka sektorovej rady. 
122 V niektorých prípadoch to môže byť aj člen pracovnej skupiny sektorovej rady, resp. expert z Aliancie, či jej pracovnej 
skupiny. Priraďovanie a schvaľovanie autorstva bolo odsúhlasené predsedom, garantom a členmi sektorovej rady. 
123 preto bolo výsostne dôležité, aby expert bol z radov zamestnávateľov 
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3.2.2 Sumarizácia zrušení garancie NŠZ, resp. ich presunov do iných sektorových rád   

Počas projektového obdobia nastali vo väčšine sektorových rád zmeny v zozname garantovaných NŠZ 

na základe zrušenia garancie jedného či viacerých NŠZ. Najčastejšie v súvislostí s tým, že dané 

zamestnanie na trhu práce zaniklo, resp. sa zlúčilo do iného zamestnania. V niektorých prípadoch boli 

zistené duplicity naprieč dvoma, resp. viacerými sektorovými radami, pričom z jednej sektorovej rady 

bol predmetný NŠZ odstránený. Niektoré NŠZ boli zrušené aj vzhľadom na aktualizáciu legislatívy. 

Druhou možnosťou, kedy bol NŠZ odstránený z garancie sektorovej rady, bol jeho presun do inej 

sektorovej rady. V sumárnom zozname garantovaných NŠZ (za všetky sektorové rady) zostal, iba sa 

zmenilo jeho priradenie k sektorovej rade. Aj v tomto prípade však bol z jednej sektorovej rady zo 

zoznamu NŠZ odstránený  a do druhej sektorovej rady bol po odsúhlasený presunu doplnený. O 

garanciu niektorých z garantovaných NŠZ neprejavila záujem žiadna sektorová rada a tak boli 

presunuté pod garanciu Aliancie. Týkalo sa to hlavne zamestnaní, ktoré sa na trhu práce vyskytujú 

pomerne zriedkavo.  

Tabuľka č. 35 Sumarizácia počtu presunutých a zrušených NŠZ  

P. č.  Sektorová rada pre 
Počet presunutých NŠZ do 

inej sektorovej 
rady/Aliancie 

Počet zrušených – už 
negarantovaných NŠZ 

sektorovou radou 

1 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

2 5 

2 ťažba a úprava surovín, geológia - 1 

3 potravinárstvo - - 

4 textil, odevy, obuv a spracovanie kože - 2 

5 
lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

- 
2 

6 
celulózo - papierenský a polygrafický 
priemysel 

- 
- 

7 chémia a farmácia - 1 

8 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - - 

9 
sklo, keramika, minerálne výrobky a 
nekovové materiály 

- 
- 

10 automobilový priemysel a strojárstvo 4 3 

11 elektrotechnika - 2 

12 energetika, plyn a elektrina - 5 

13 voda, odpad a životné prostredie - 8 

14 stavebníctvo, geodézia a kartografia - 12 

15 
obchod, marketing, gastronómia a 
cestovný ruch 

- 
3 

16 doprava, logistika a poštové služby 1 10 

17 informačné technológie a telekomunikácie - 1 
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P. č.  Sektorová rada pre 
Počet presunutých NŠZ do 

inej sektorovej 
rady/Aliancie 

Počet zrušených – už 
negarantovaných NŠZ 

sektorovou radou 

18 
bankovníctvo, finančné služby a 
poisťovníctvo 

1 
2 

19 kultúra a kreatívny priemysel - 17 

20 vzdelávanie, výchova a šport 3 13 

21 verejné služby a správa 3 33 

22 administratíva, ekonomika, manažment 1 - 

23 zdravotníctvo, sociálne služby 1 19 

24 remeslá a osobné služby - 3 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 10. 2022 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že presunov medzi jednotlivými sektorovými radami/Alianciou 

nebolo mnoho. Išlo iba o 16 presunov, pričom najvyšší počet presunov bolo zrealizovaný v rámci 

Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. 4124 NŠZ, predtým garantované Sektorovou 

radou pre vzdelávanie, výchovu a šport, neskôr presunuté do Sektorovej rady pre automobilový 

priemysel a strojárstvo boli opäť presunuté, a to pod garanciu Aliancie. 142 garantovaných NŠZ bolo 

z pôvodných zoznamov zrušených. 

Nešlo pritom iba o  zamestnania, ktoré na súčasnom trhu práce už nemajú opodstatnenie, ale išlo aj 

o NŠZ, na ktorých sa sektorová rada najprv zhodla125, že ich bude garantovať, v neskoršom období však 

schválený návrh prehodnotila a zrušila ho. Najviac zrušených garancií schválila Sektorová rada pre 

verejné služby a správu (33).  

3.2.3 Sumarizácia nových zamestnaní zaradených do zoznamu garantovaných NŠZ  

V nadväznosti na vývojové trendy v národnom hospodárstve sa zmeny na trhu práce pretavili do 

nových požiadaviek na ľudské zdroje. S tým súvisel aj vznik nových zamestnaní v jednotlivých sektoroch 

národného hospodárstva. Spolu 156 zamestnaní bolo doplnených do garancie sektorových rád. Ich 

vznik podnietila najmä zmena aktuálnych trendov vo výrobných podnikoch, či potreba evidovať aj 

zamestnania budúcnosti. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že nové zamestnania boli evidované 

takmer vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, okrem: Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu a Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 

  

 
124 NŠZ: Fyzik aerodynamik, Fyzik hydrodynamik, Fyzik kryogenik a Fyzik mechanik 
125 týkalo sa to napr. Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport 
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Tabuľka č. 36 Sumarizácia počtu nových zamestnaní zaradených do zoznamu garantovaných NŠZ  

P. č. Sektorová rada pre 
Počet nových zamestnaní zaradených do 

zoznamu garantovaných NŠZ za sektorovú 
radu 

1 poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 8 

2 ťažba a úprava surovín, geológia - 

3 potravinárstvo 1 

4 textil, odevy, obuv a spracovanie kože 3 

5 lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 5 

6 celulózo - papierenský a polygrafický priemysel 2 

7 chémia a farmácia 9 

8 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - 

9 
sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 

10 

10 automobilový priemysel a strojárstvo 4 

11 elektrotechnika 9 

12 energetika, plyn a elektrina 7 

13 voda, odpad a životné prostredie 7 

14 stavebníctvo, geodézia a kartografia 11 

15 obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 10 

16 doprava, logistika a poštové služby 11 

17 informačné technológie a telekomunikácie 12 

18 bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 2 

19 kultúra a kreatívny priemysel 11 

20 vzdelávanie, výchova a šport 12 

21 verejné služby a správa 6 

22 administratíva, ekonomika, manažment 4 

23 zdravotníctvo, sociálne služby 11 

24 remeslá a osobné služby 4 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 10. 2022 

3.2.4 Sumarizácia premenovania garantovaných NŠZ 

V rámci projektového obdobia išlo spolu o 118 garantovaných NŠZ, u ktorých sektorové rady schválili, 

po odsúhlasení metodikmi Realizačného tímu SRI, premenovanie ich názvov. V rámci premenovania 

išlo najmä o kozmetické úpravy názvu NŠZ, pričom sa nijako podstatne nemenil charakter zamestnania. 

Ak zmena názvu zároveň riešila aj významným spôsobom zasahovanie do kompetenčného modelu a do 

charakteristiky zamestnania, bolo Realizačným tímom SRI  odporučené, aby sa vytvorilo nové 

zamestnanie.  

Mnohé z premenovaní NŠZ premietali zmenu v legislatíve a v názvoch zamestnaní vo vybraných 

sektoroch. Typickým príkladom bola Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, v rámci ktorej 

išlo aj o najviac premenovaní (30) garantovaných NŠZ. Zjednodušovanie názvov a prispôsobenie sa 
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aktuálnemu trhu práce bolo druhým najčastejším dôvodom premenovania. Premenovanie často 

súviselo aj s ďalšou aktivitou, a to so zlúčením viacerých NŠZ do jedného, kedy bol názov zlúčeného 

NŠZ upravený v nadväznosti na okolnosti. 4 sektorové rady neupravovali názvy garantovaných NŠZ, za 

celé projektové obdobie, vôbec. Išlo o Sektorovú radu pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorovú 

radu pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; Sektorovú radu pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo a o Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

Tabuľka č. 37 Sumarizácia počtu premenovaných garantovaných  NŠZ  

P. č. Sektorová rada pre 
Počet premenovaných zamestnaní za 

sektorovú radu 

1 poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 11 

2 ťažba a úprava surovín, geológia - 

3 potravinárstvo 1 

4 textil, odevy, obuv a spracovanie kože 5 

5 lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 2 

6 celulózo - papierenský a polygrafický priemysel 1 

7 chémia a farmácia 4 

8 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - 

9 
sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 

1 

10 automobilový priemysel a strojárstvo 3 

11 elektrotechnika 3 

12 energetika, plyn a elektrina 7 

13 voda, odpad a životné prostredie 5 

14 stavebníctvo, geodézia a kartografia 5 

15 obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 1 

16 doprava, logistika a poštové služby 10 

17 informačné technológie a telekomunikácie 1 

18 bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo - 

19 kultúra a kreatívny priemysel 8 

20 vzdelávanie, výchova a šport 2 

21 verejné služby a správa 13 

22 administratíva, ekonomika, manažment - 

23 zdravotníctvo, sociálne služby 30 

24 remeslá a osobné služby 5 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 10. 2022 

3.2.5 Sumarizácia zlúčenia viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

Niektoré sektorové rady zistili, pri tvorbe/revízii NŠZ, že zoznamy garantovaných NŠZ obsahujú 

podobné zamestnania. Tieto sa následne (po schválení) zlučovali. Druhou najčastejšou príčinou zlúčení 

viacerých garantovaných NŠZ do jedného bola aktuálna situácia na trhu práce. Išlo najmä o dve alebo 
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viaceré veľmi podrobne popísané zamestnania špecializované iba na určitú oblasť, pričom ich 

požadované odborné vedomosti a zručnosti boli integrované do jedného zamestnania. Zlučovanie NŠZ 

schválilo 14 sektorových rád, najčastejšie sa zlučovali dva NŠZ do jedného. Z pôvodných 76 

garantovaných NŠZ vzniklo zlúčením 32 NŠZ. 

Tabuľka č. 38 Sumarizácia počtu zlúčených garantovaných NŠZ  

P. č. Sektorová rada pre 
Počet zlúčených zamestnaní za sektorovú 

radu 

1 poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 3 

2 ťažba a úprava surovín, geológia - 

3 potravinárstvo - 

4 textil, odevy, obuv a spracovanie kože 7 

5 lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel - 

6 celulózo - papierenský a polygrafický priemysel - 

7 chémia a farmácia - 

8 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - 

9 sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály - 

10 automobilový priemysel a strojárstvo 2 

11 elektrotechnika 7 

12 energetika, plyn a elektrina 2 

13 voda, odpad a životné prostredie 2 

14 stavebníctvo, geodézia a kartografia 4 

15 obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 16 

16 doprava, logistika a poštové služby - 

17 informačné technológie a telekomunikácie - 

18 bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo - 

19 kultúra a kreatívny priemysel 7 

20 vzdelávanie, výchova a šport 8 

21 verejné služby a správa 2 

22 administratíva, ekonomika, manažment 2 

23 zdravotníctvo, sociálne služby 4 

24 remeslá a osobné služby 10 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 10. 2022 

3.2.6 Sumarizácia rozdelenia jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ  

Opačná situácia nastala pri aktivitách súvisiacich s rozdelením jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ. 

Toto sa stávalo  zriedkavejšie ako zlúčenie. Najčastejším dôvodom bola potreba odlíšiť rôzne 

kvalifikačné úrovne pôvodného NŠZ, vzhľadom na vyššie úrovne požadovaných odborných vedomostí 

a odborných zručností pri výkone zamestnaní. Rozdelenie NŠZ schválili iba 4 sektorové rady, pričom 

najčastejšie sa jeden pôvodný NŠZ rozdeľoval do dvoch nových NŠZ. Rozdelením zároveň vznikli nové 

NŠZ, ktoré sektorová rada prijala pod svoju garanciu. 
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Tabuľka č. 39 Sumarizácia počtu rozdelených garantovaných NŠZ  

P. č. Sektorová rada pre 
Počet rozdelených zamestnaní za 
sektorovú radu 

1 poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov - 

2 ťažba a úprava surovín, geológia - 

3 potravinárstvo - 

4 textil, odevy, obuv a spracovanie kože 4126 

5 lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel - 

6 celulózo - papierenský a polygrafický priemysel - 

7 chémia a farmácia - 

8 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - 

9 
sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 

- 

10 automobilový priemysel a strojárstvo - 

11 elektrotechnika 3 

12 energetika, plyn a elektrina - 

13 voda, odpad a životné prostredie - 

14 stavebníctvo, geodézia a kartografia - 

15 obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch - 

16 doprava, logistika a poštové služby - 

17 informačné technológie a telekomunikácie - 

18 bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo - 

19 kultúra a kreatívny priemysel - 

20 vzdelávanie, výchova a šport 5127 

21 verejné služby a správa 2 

22 administratíva, ekonomika, manažment - 

23 zdravotníctvo, sociálne služby - 

24 remeslá a osobné služby - 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 10. 2022 

3.3 Sumarizácia tvorby a revízie garantovaných NŠZ  

3.3.1 Zmena počtu garantovaných NŠZ v priebehu projektového obdobia 

Sektorové rady vstupovali do NP SRI s počtom garantovaných NŠZ, ktoré boli výstupom NP Národná 

sústava povolaní (I, II, III). Niektoré karty zamestnaní boli zverejnené, iné zostali v stave rozpracovania. 

Už v rámci prvých období realizácie projektu sa zoznam garantovaných NŠZ upravoval podľa 

zamestnaní, ktoré v tom čase boli aktuálne na trhu práce, ale aj v súvislosti s prebiehajúcou revíziou 

 
126 tu sa rozdeľovali dva pôvodné NŠZ do ďalších dvoch nových 
127 v tomto prípade sa jeden pôvodný NŠZ rozdelil do 5-tich nových NŠZ 
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klasifikácie SK ISCO-08. Samozrejme, to prinieslo zmeny v počte garantovaných NŠZ, či už smerom hore 

alebo smerom nadol.  

Z nižšie uvedeného grafu je možné konštatovať, že u dvoch sektorových rád došlo k výraznému 

zníženiu počtu garantovaných NŠZ, a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom bolo zrušenie a presun 

zamestnaní zameraných na vedu a výskum zo Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport128 do 

jednotlivých sektorových rád podľa oblasti ich pôsobnosti v národnom hospodárstve. Druhým 

dôvodom bolo zlučovanie a rušenie viacerých zamestnaní v Sektorovej rade pre verejné služby129 

a správu. U dvoch sektorových rád zostal počet garantovaných NŠZ (Úvodná správa verzus Priebežná 

správa č. 16) nezmenený, i keď u jednej z nich sa priebežne počas projektového obdobia počet mierne 

zmenil. Išlo o:  

▪ Sektorovú radu pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo130 a 

▪ Sektorovú radu pre dopravu, logistiku, poštové služby131. 

Sektorovou radou s najvyšším počtom garantovaných NŠZ je Sektorová rada pre zdravotníctvo, 

sociálne služby s 221 garantovanými NŠZ. Toto prvenstvo si udržala od začiatku realizácie NP SRI. 

Sektorovou radou s najnižším počtom garantovaných NŠZ je Sektorová rada pre celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel – s 32 garantovanými NŠZ. 

V druhej polovici realizačného obdobia sa začali do  zoznamov garantovaných NŠZ dostávať nové 

zamestnania, častokrát výrazne ovplyvnené inováciami a aj tzv. zamestnania budúcnosti. Jedno z nich 

bolo aj schválené a zverejnené v IS NSP/SRI pod garanciou Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne 

služby - Asistent lekára - zamestnanie budúcnosti (sri.sk). 

  

 
128 počet garantovaných NŠZ klesol zo 142 na 79 
129 počet garantovaných NŠZ klesol zo 175 na 143 
130 pri nej sa počet garantovaných NŠZ od začiatku projektu do jeho skončenia vôbec nezmenil 
131 pri tejto sektorovej rade boli zaznamenané v priebehu projektového obdobia mierne výkyvy v počtoch garantovaných NŠZ 

https://www.sri.sk/portal/nsz/2755/view
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Graf č. 55 Sumarizácia zmien počtu garantovaných NŠZ v priebehu projektového obdobia 
podľa sektorových rád 

 

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

Zdroj:  Realizačný tím SRI 
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Na ilustráciu je v nasledujúcom grafe zobrazený stav počtu garantovaných NŠZ v rámci Úvodnej správy (na začiatku NP SRI) a stav počtu garantovaných NŠZ 

za Priebežnú správu č. 16, v rozdelení podľa sektorových rád. Priemerná sektorová rada garantovala okolo 79 NŠZ. 

Graf č. 56 Sumarizácia zmien počtu garantovaných NŠZ na začiatku a na konci projektového obdobia podľa sektorových rád 

 

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

Zdroj:  Realizačný tím SRI 
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3.3.2 Harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ  

Metodici Realizačného tímu SRI nastavili harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ sumárne 

pre 24 sektorových rad na začiatku realizácie tejto aktivity. Prvotný harmonogram vychádzal 

z pôvodného zoznamu garantovaných NŠZ, ktoré bolo potrebné revidovať (aktualizovať) a z nových 

zamestnaní, ktoré bolo potrebné definovať v systéme do nevyplneného formulára karty zamestnania. 

Každej sektorovej rade bol pomerne vypočítaný počet NŠZ (zvlášť tvorba a zvlášť revízia), ktoré bolo 

potrebné za určené obdobie spracovať, spripomienkovať, sfinalizovať a schváliť členmi sektorovej 

rady. Sumárne bol počet NŠZ v jednotlivých mesiacoch rozdelený podľa možnosti rovnako, aby 

nenastali výkyvy ani v obdobiach realizácie projektu celkovo a taktiež, aby bola záťaž autorov 

garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových radách rozdelená rovnomerne. Tajomníci sektorových 

rád rozdelili, podľa možností a preferencií autorov, tvorbu/revíziu NŠZ tak, aby jeden autor 

nespracovával v danom mesiaci vyšší počet NŠZ naraz132. 

Harmonogram bol vypracovávaný na mesiace: jún 2020 – máj 2022. Z dôvodu zmeny garancie, 

zlučovania a rozdeľovania NŠZ, identifikácie nových zamestnaní sa harmonogram priebežne 

upravoval. Každú priebežnú správu bola jeho aktualizovaná verzia zverejňovaná v zodpovedajúcej 

sumárnej tabuľke.  

Reálne plnenie133 stanoveného harmonogramu záviselo od viacerých faktorov, pričom meškanie oproti 

plánu bolo zapríčinené najmä: zaneprázdnenosťou autorov, zdravotnými komplikáciami, ktoré sa týkali 

ochorenia na COVID-19 a taktiež absenciou priradeného autora NŠZ. Pôvodný zámer ukončiť práce na 

tvorbe/revízií NŠZ v máji 2022 sa nepodarilo naplniť a uvedené práce kontinuálne prebiehali až do 

mesiaca október september 2022, pričom posledné aktualizácie sú obsiahnuté v jednotlivých 

informáciách tajomníkov. 

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj plnenia harmonogramu vyjadrený v počtoch garantovaných 

NŠZ, ktoré sa ne/poradilo schváliť do stanoveného termínu. 

  

 
132 táto podmienka nebola vždy dodržaná a tak sa niekoľkokrát stala aj faktorom, ktorým zapríčinil meškanie tvorby/revízie 
garantovaného NŠZ 
133 proces tvorby/revízie garantovaného NŠZ bolo potrebné ukončiť do 30 pracovných dní od začiatku stanoveného mesiaca 
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Graf č. 57 Vývoj plnenia harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ v projektovom 
období 

 
Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že takmer v každej sektorovej rade, v priebehu projektového 

obdobia, prišlo k omeškaniu oproti stanovenému harmonogramu. Najvýraznejšie problémy s plnením 

harmonogramu nastali v období od júna 2021 do novembra 2021. Potom sa počet NŠZ, ktoré neboli 

schválené v termíne, postupne znižoval. V mesiaci apríl 2022 nastala situácia, kedy bol počet NŠZ, ktoré 

sa stihli schváliť134 v termíne vyšší, ako počet takých NŠZ, ktorých tvorba/revízia nebola v zmysle 

harmonogramu.  

Tým, že sa zoznam garantovaných NŠZ, aj po máji 2022, menil a pribúdali nové zamestnania, ktorých 

garanciu sektorová rada schválila, tak tieto boli doplnené do mesiaca máj 2022 s potenciálom budúcej 

tvorby. 
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3.3.3 Viaceré revízie garantovaných NŠZ 

Mimo určený harmonogram tvorby a revízie NŠZ boli zrealizované aj ďalšie aktivity135 súvisiace 

s aktualizáciou kariet zamestnaní v IS NSP/SRI. Významným činiteľom na opätovné otvorenie 

schválených NŠZ boli najmä tieto skutočnosti: 

▪ úpravy a zmeny v aktuálnych legislatívnych predpisoch, 

▪ doplnenie nových funkcionalít do IS NSP/SRI, 

▪ zmeny/doplnenie požiadaviek na inovácie, ktoré vplývali na garantovaný NŠZ a 

▪ doplnenie požiadaviek v súvislosti s výkonom znaleckých činností, živností a pod. 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený stav v poradí prvých až štvrtých revízií garantovaných za 24 

sektorových rád. Najvyšší počet garantovaných NŠZ je v stave „Zverejnené“. V rámci zverejnených 

NŠZ išlo najčastejšie o druhé revízie NŠZ, čo znamená, že NŠZ spracovaný v predchádzajúcich etapách 

NP (roky 2012 – 2015) bol opätovne posúdený a aktualizovaný. Druhou najčastejšou revíziou bola 

tretia verzia, čo znamená, že v NP SRI bol NŠZ posúdený a aktualizovaný dva krát.  

Tabuľka č. 40 Sumarizácia stavov a revízií garantovaných NŠZ ku 20. 10.2022 

Stav garantovaného NŠZ 

Poradové číslo revízie 

Spolu 1 2 3 4 

Schvaľovanie Alianciou 11 55 162 1 229 

Schvaľovanie sektorovou radou  5 16  21 

Schválené sektorovou radou 2 1 1  4 

Dokončené 1    1 

Vyradené 178 57 2  237 

Rozpracované 59 12 32  103 

Neplatné 1503 530 7  2040 

Čakajúce 32 4 8  44 

Zverejnené 312 972 518 6 1808 

Zverejnené v IS NSP 15    15 

Zapracovanie pripomienok 3 1 7  11 

Pripomienkovanie pracovnej skupiny 6    6 

Zapracovanie pripomienok pracovnej skupiny 2    2 

Celkový súčet 2124 1637 753 7 4521 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

 
135 jednalo sa o realizáciu viacerých za sebou nasledujúcich revízií už zverejnených NŠZ s cieľom aktualizácie požiadaviek na 
kvalifikovaný výkon zamestnaní 
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Predmetná aktivita136 zreteľne prispela ku skvalitneniu informácií poskytovaných v IS NSP/SRI laickej 

i odbornej verejnosti. Sami autori aktívne navrhovali aktualizáciu takých NŠZ, u ktorých nastala zmena 

či už v regulácii alebo v súvislosti s inováciami. Aktuálne karty zamestnaní, ako odraz požiadaviek 

a potrieb trhu práce, boli považované za jednu z najpodstatnejších výstupov aktivít členov sektorových 

rád. Cieľová hodnota v NP SRI bola stanovená na realizáciu revízie u 1 509 NŠZ a tvorbu 300 nových 

NŠZ. Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že tieto plánované hodnoty boli vysoko prekročené. 

V nasledujúcom grafe je uvedená informácia o počte schválených NŠZ, pri ich rozdelení na „Tvorbu“ a 

„Revíziu“. Všetky sektorové rady majú schválené všetky plánované „Revízie“ garantovaných NŠZ. 

Niektoré NŠZ, ako bolo uvedené vyššie, sa revidovali aj viackrát. Väčšina sektorových rád má schválené 

aj všetky plánované „Tvorby“ NŠZ. Sektorové rady, ktorým ešte zostali nedopracované a neschválené 

„Tvorby“ NŠZ137 sú nasledujúce: 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (chýbajú 3 tvorby NŠZ), 

▪ Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (chýbajú 3 tvorby 

NŠZ), 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (chýba 7 tvorieb NŠZ), 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (chýba 6 tvorieb NŠZ), 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (chýba 20 tvorieb NŠZ), 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (chýbajú 2 tvorby NŠZ) a  

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (chýba 25 tvorieb NŠZ). 

  

 
136 druhé, tretie a štvrté revízie 
137 viaceré z nich vznikali po ukončení aktivít (podľa stanoveného harmonogramu) v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 
autormi – po máji 2022, ako výsledok vývoja na trhu práce 
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Graf č. 58 Schválené NŠZ podľa Tvorby a Revízie 

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

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

3.3.4 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ s predpokladom výkonu živnosti 

a spolupráca sektorových rád pri ich tvorbe/revízii  

V nadväznosti na Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov boli v garantovaných NŠZ identifikované také zamestnania, ktoré je možné 

vykonávať aj formou živnosti. V IS NSP/SRI boli zadefinované možnosti voľnej živnosti, remeselnej 

alebo viazanej živnosti. Okrem toho, bolo možné v rámci samostatnej zárobkovej činnosti vybrať 

možnosť samostatne hospodáriaci roľník, resp. výkon slobodného povolania, či podnikania fyzickej 

osoby podľa osobitného právneho predpisu. Súbor požadovaných odborných vedomostí a odborných 

zručností, pri výkone samostatnej zárobkovej činnosti, mohli autori doplniť ešte aj o požadované 

odborné vedomosti pri práci s potravinami, resp. práci s ľudským telom. 
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Vo viacerých sektorových radách bolo autormi identifikovaných niekoľko NŠZ, ktoré bolo možné 

vykonávať niektorou z uvedených foriem. Pri tvorbe/revízii takéhoto zamestnania boli prizývaní do 

pracovných skupín experti zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, aby takéto zamestnanie 

posúdili aj z pohľadu možného výkonu niektorej z vyššie popísaných aktivít.  

Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že pri 14-tich sektorových radách boli138 doplnené požiadavky na 

niektorú zo samostatných zárobkových činností v podobe vybraných odborných vedomostí 

a odborných zručností, pričom boli použité iba 4 možnosti zo všetkých vyššie spomínaných. Najviac 

remeselných a taktiež viazaných živností bolo zverejnených za Sektorovú radu pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu. Na druhom mieste to bolo139 v  Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby, 

pričom v tejto sektorovej rady bolo aj naviac identifikovaných voľných živností. Spolu tak najviac 

možností výkonu samostatnej zárobkovej činnosti bolo uvedených v Sektorovej rade pre remeslá 

a osobné služby, Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorovej rade pre 

automobilový priemysel a strojárstvo. 

Tabuľka č. 41 Sumarizácia počtu zverejnených NŠZ s možnosťou výkonu rôznych foriem práce  

Sektorová rada pre 

Formy výkonu práce 

Spolu 
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e
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e
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ln

á 
ži

vn
o

sť
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e
 

h
o

sp
o

d
ár

ia
ci

 r
o

ľn
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ia

za
n
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ži

vn
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V
o

ľn
á 
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vn
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poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 10 3 2 16 

potravinárstvo 7  2 9 18 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože 2    2 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 3  1  4 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1    1 

automobilový priemysel a strojárstvo 14   6 20 

elektrotechnika   2  2 

energetika, plyn a elektrina   2  2 

voda, odpad a životné prostredie   4  4 

stavebníctvo, geodézia a kartografia 17  17 3 37 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 1  5  6 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo   2 2 4 

administratíva, ekonomika, manažment   4 1 5 

remeslá a osobné služby 16  16 21 53 

Celkový súčet 62 10 58 44 174 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

 
138 vo zverejnených NŠZ 
139 u oboch oblastí 
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Ostávajúce dve oblasti (slobodné povolania a podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho 

predpisu) sú pripravené v IS NSP/SRI na doplnenie do tých NŠZ, ktoré autori v budúcom období 

identifikujú ako vhodné.  

3.3.5 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ s predpokladom výkonu znaleckých činností  

V súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov boli identifikované za viaceré sektorové rady také NŠZ, v ktorých je 

možné vykonávať aj znalecké činnosti. Finálne stanovenie požiadaviek na kvalifikáciu, odborné 

vedomosti a odborné zručnosti však bolo autormi uvedené len pri niektorých z nich – konkrétne počty 

zverejnených NŠZ s takto doplnenými požiadavkami ukazuje nasledujúca tabuľka. Najčastejší dôvod 

nedoplnenia predmetných informácií bol ten, že problematiku považovali za príliš komplexnú140 na to, 

aby ju doplnili do karty zamestnania. Taktiež je vo vybraných sektoroch praxou, že každý špecialista, 

po splnení určitých podmienok a zápise do registra znalcov, môže takúto činnosť vykonávať.  

Celkovo bolo v 10-tich sektorových radách definovaných a zverejnených 23 zamestnaní s určením 

výkonu znaleckej činnosti. 

Tabuľka č. 42 Sumarizácia počtu zverejnených NŠZ s možnosťou výkonu znaleckých činností  

Sektorová rada pre 
Počet zverejnených NŠZ s možnosťou výkonu 

znaleckých činností 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 

sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály 7 

automobilový priemysel a strojárstvo 3 

voda, odpad a životné prostredie 1 

stavebníctvo, geodézia a kartografia 5 

informačné technológie a telekomunikácie 1 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 1 

kultúra a kreatívny priemysel 2 

administratíva, ekonomika, manažment 1 

zdravotníctvo, sociálne služby 1 

Celkový súčet 23 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

 
140 výkon znaleckých činností v danej oblasti podľa ich názoru podliehal veľkému množstvu ďalších podmienok, ktoré IS 
NSP/SRI nereflektoval a autori karty NŠZ nevideli ako prostriedok, ktorým o znaleckých činnostiach by bolo možné 
potenciálnych záujemcov informovať 
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3.3.6 Vyhodnotenie rozsahu využívania odborných zručností – výsledky dotazníkového 

zisťovania u sektorových expertov 

Autori garantovaných NŠZ v každom formulári karty zamestnania priraďovali odborné vedomosti 

a najmä odborné zručnosti potrebné na výkon zamestnania podľa aktuálnych a budúcich 

požiadaviek a potrieb trhu práce. Rozsah ich využívania je nadstavbou určenia potrieb trhu práce, 

kedy experti zo sektorových rád vyjadrili názor na to, ktoré odborné zručnosti sú využívané 

v jednotlivých NŠZ najviac a ktoré v menšej miere. Túto možnosť dostali všetci experti zapojení do NP 

SRI, pričom určovali percentuálne rozpätie využívania odbornej zručnosti pri výkone zamestnania na 

škále od 0 do 100 %. Podmienkou bolo, aby mali konkrétne skúsenosti s hodnoteným zamestnaním 

a vedeli odborne posúdiť rozsah využívania odborných zručností pri jeho výkone.  

Hodnotenia sa zúčastnili primárne autori NŠZ, ktorí vedeli kvalifikovane určiť, ktoré odborné 

zručnosti potrebuje jedinec pri výkone zamestnania najviac, ktoré sú menej významné a ktoré 

odborné zručnosti sú aplikované v praxi len sporadicky. Rozsah využívania konkrétnych odborných 

zručností určuje prevládajúci charakter zamestnania, ktoré je možné kategorizovať: 

▪ s prevahou manuálnej/fyzickej práce, 

▪ zmiešané – pomerné zastúpenie manuálnej/fyzickej a duševnej práce, 

▪ s prevahou duševnej práce. 

Zamestnania s prevahou manuálnej/fyzickej práce vyžadujú rozsah odborných zručnosti iba v určitej 

oblasti - týkajú sa najmä prác pri montážnych linkách, pri obsluhe strojov alebo dopravných 

prostriedkov – či už pri presune osôb, materiálu alebo pri plnení ďalších pracovných úloh. Sú to 

odborné zručnosti viac fyzicky náročné, pričom sem patria aj manuálne a remeselné odborné zručnosti 

z rôznych oblastí národného hospodárstva. Častokrát je pri nich potrebné používanie a ovládanie 

rôznych nástrojov. Tieto odborné zručnosti vyžadujú zvýšenú telesnú zdatnosť a/alebo manuálnu 

zručnosť a mnohokrát aj určitú úroveň technickej gramotnosti a vo viacerých prípadoch aj tvorivosť. 

Zamestnania s pomerným zastúpením manuálnej/fyzickej práce a duševnej práce sú typické 

v osobných službách, v obchode, ale aj napríklad v cestovnom ruchu alebo gastronómii. Využitie 

jednotlivých odborných zručností častokrát balansuje v prospech jednej alebo druhej zložky, pričom 

k manuálnym zručnostiam sú vyžadované aj komunikačné a sociálne kompetencie, finančná 

a ekonomická gramotnosť a mnohokrát aj zdravotná gramotnosť. Do tejto kategórie je možné zaradiť 

aj práce, ktoré sa týkajú zdravotnej alebo osobnej starostlivosti a odborné zručnosti potrebné pri 
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prácach spojených s ochranou práv, majetku a bezpečnosti osôb, rovnako tak aj činnosti v oblasti 

kreatívneho priemyslu. V týchto prípadoch je potrebná aj vyššia úroveň telesnej zdatnosti.  

Zamestnania s prevahou duševnej práce vyžadujú odborné zručnosti, ktoré súvisia s vyššou digitálnou 

gramotnosťou, komunikačnými kompetenciami, mediálnou gramotnosťou a zároveň vybranými 

špecifickými kľúčovými kompetenciami. Sú v nich potrebné odborné zručnosti umožňujúce výkon 

rôznych prác duševného charakteru, pričom viaceré z nich sú prierezové, využiteľné vo viacerých 

sektoroch národného hospodárstva. Koncepčné, systémové, tvorivé, metodické práce, ale aj odborné 

nemanuálne a administratívne práce dopĺňajú riadiace zručnosti s požiadavkami na podnikavosť, 

manažérske zručnosti, myslenie a pod. 

Názor na rozsah využívania odborných zručností vyjadrilo v online dotazníkoch 162 sektorových 

expertov, pričom vyhodnotili celkovo 1 118 garantovaných NŠZ. Experti mali k dispozícii 59 kategórií 

odborných zručností (využili z nich 51 kategórií), pričom určili rozsah využívania pri 10 874 odborných 

zručnostiach v konkrétnych zamestnaniach. Väčšinovo boli zastúpené zamestnania s prevahou 

duševnej práce, a to dominantne zo Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Išlo celkovo o 113 

NŠZ, v ktorých rozsah využívania odborných zručností určilo až 19 expertov. Aktívne sa experti 

vyjadrovali aj ku zamestnaniam zo Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel, kde v 92 NŠZ (s 

určitým pomerom manuálnej/fyzickej a duševnej práce) vyjadrilo názor 6 expertov. Názor na 

využívanie odborných zručností vyjadrilo v 84 štandardov zamestnaní s prevahou manuálnej/fyzickej 

práce 10 expertov zo Sektorovej rady pre remeslá, osobné služby. V nasledujúcom grafe je zobrazený 

počet NŠZ, v ktorých experti z jednotlivých sektorových rád určovali rozsah využívania zručností. 
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Graf č. 59 Počet hodnotených NŠZ expertmi zo sektorových rád pri stanovení rozsahu 
využívania odborných zručností  

 

 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Zo záverov dotazníkového zberu je možné konštatovať, že za každú sektorovú radu (24) sa vyjadril 

aspoň jeden alebo viacerí experti, čiže názory boli zozbierané medzisektorovo. Autori sa väčšinou 

zamerali na 10 najdôležitejších/kľúčových odborných zručností, ktoré sú požadované pri výkone 

zamestnania a stanovili im zodpovedajúcu váhu (v %). Ak expert hodnotil rozsah využívania odborných 

zručností vo viac ako jednom NŠZ, častokrát si vyberal podobné zamestnania, z ktorých aspoň jedného 

bol autorom, alebo si vyberal aj také zamestnania, ktoré vzhľadom na svoju odbornosť a prax vedel 

kvalifikovať a zodpovedne ohodnotiť. 

Najviac položiek, v súvislosti s hodnotením rozsahu využívania zručností, vyplnili experti za Sektorovú 

radu pre verejné služby a správu, a to viac ako 6 410. Aj experti zo Sektorovej rady pre remeslá 
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a osobné služby vyplnili rozsah využívania odborných zručností pri takmer 6 000 položkách pri 

hodnotených NŠZ. 

Graf č. 60 Počet hodnotených odborných zručností v NŠZ expertmi za jednotlivé sektorové rady  

 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Rozsah využívania odborných zručností je nevyhnutné priebežne sledovať a vyhodnocovať, pretože 

takýmto spôsobom je možné identifikovať kľúčové odborné zručnosti pre výkon zamestnania. Ak sa 

v budúcnosti očakáva, že bude kľúčová odborná zručnosť ovplyvnená inováciou, je možné exaktne 

vypočítať mieru vplyvu inovácie na konkrétne zamestnanie. Takýmto spôsobom sa dá podľa sektorov, 
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kvalifikačnej úrovne, skupín zamestnaní a ďalších triediacich kritérií zostaviť zoznamy zamestnaní, 

ktoré budú v budúcnosti čeliť najvýraznejším inovačným vplyvom.  

V nasledujúcom grafe sú zobrazené odborné zručnosti označené ako najdôležitejšie pri výkone 

zamestnania. Do popredia sa dostávajú NŠZ zo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu, rovnako tak aj 

remeselnej výroby. Dôvodom je špecifickosť týchto zamestnaní a uvedené vysoké percento nutnosti 

využívania daných špeciálnych odborných zručností v zamestnaniach. 
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Graf č. 61 Rozsah využívania odborných zručností v hodnotených NŠZ expertmi 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.3.7 Vyhodnotenie vplyvu inovácií na odborné zručnosti – výsledky dotazníkového 

zisťovania v sektorových radách 

Technologický/technický pokrok (ako proces náhrady živej práce strojmi pomocou modernizácie, 

automatizácie a pod.), vývoj a inovácie pri zdokonaľovaní výrobných prostriedkov, produktov a 

organizácie práce, sú východiskom zvýšenia efektívnosti výroby a rastu produktivity. Vplyv inovácií 

na ľudské zdroje v čase je jedinečný. V súčasnosti, ale aj v budúcnosti inovácie výrazne ovplyvňujú, 

resp. budú ovplyvňovať viaceré segmenty národného hospodárstva a aj väčšinu zamestnaní. 

Požadované odborné zručnosti ľudských zdrojov na výkon zamestnaní sa vplyvom inovácií intenzívne 

menia. Na výkon každého zamestnania je potrebný súbor odborných zručností. Niektoré z nich sú pre výkon zamestnania 

kľúčové, iné skôr doplnkové. Ak inovácie zásadným spôsobom ovplyvnia požadované kľúčové odborné zručnosti je 

nevyhnutná adaptácia pracovníka na zmenu, pretože bez adaptácie kľúčových odborných zručností ďalší výkon zamestnania 

nebude možný. 

Určiť mieru vplyvu inovácií na odborné zručnosti (bez ohľadu na zamestnanie) bola úloha expertov 

zapojených do NP SRI. Títo určovali percentuálne rozpätie miery vplyvu na škále od 0 do 100 %. 

Predpokladom na ich exaktné vyhodnotenie bolo, aby vedeli odborne posúdiť mieru vplyvu rôznych 

inovácií na odborné zručnosti, ktoré sú kľúčové na výkon zamestnaní nielen v súčasnosti, ale aj v 

nasledujúcom období. 

Hodnotili sa odborné zručnosti, ktoré boli zatriedené do nasledujúcich ôsmich hlavných kategórií: 

▪ prierezové (využívané prierezovo v sektoroch národného hospodárstva, 

▪ činnosti s ľuďmi, 

▪ činnosti s prevahou duševnej, príp. administratívnej práce, 

▪ činnosti obranné, ochranné, záchranné, šport, 

▪ činnosti s prevahou manuálnej práce 

▪ obsluha a riadenie strojov, zariadení a technických procesov, 

▪ umelecká tvorba a interpretácia, verejné vystupovanie, moderovanie a  

▪ riadenie. 

Jednotlivé kategórie obsahovali konkrétne odborné zručnosti (spolu 51), ktoré bližšie popisovali 

vybranú kategóriu. V nej expert vyjadril názor na to, akou mierou vplývajú inovácie na vybrané odborné 

zručnosti v súčasnosti, resp. v blízkej budúcnosti. Je možné konštatovať, že každá oblasť výkonu 

činností je (alebo bude) viac či menej ovplyvnená jednou alebo viacerými inováciami. Z výsledkov 
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dotazníkového zisťovania sa dá taktiež usudzovať, že inovácie ovplyvnia aj samotné všeobecné kľúčové 

kompetencie (od komunikačných a sociálnych kompetencií, cez mediálnu gramotnosť, digitálne 

kompetencie až po zdravotnú gramotnosť), ale zároveň aj niektoré špecifické kľúčové kompetencie – 

ako napr. podnikavosť, manažérske zručnosti a pod.  

Názor na mieru vplyvu inovácií na odborné zručnosti vyjadrilo v online dotazníku 219 sektorových 

expertov, a to za každú z 24-och sektorových rád. Využívali pritom 23 kategórií inovácií. Z výsledkov je 

zrejmé, že viaceré sektory národného hospodárstva sú už výrazne ovplyvnené inováciami a ďalšie 

sektory to v blízkej budúcnosti čaká. Najväčšiu mieru vplyv na odborné zručnosti majú nasledujúce tri 

kategórie inovácií: 

▪ digitalizácia, 

▪ rozvoj informačných technológií, 

▪ nové metódy. 

Vplyv „Digitalizácie“ je zrejmý aj v garantovaných NŠZ, zverejnených v IS SRI. Dotazníkové zisťovanie 

potvrdilo trend, ktorým sa jednotlivé sektory uberajú a ľudské zdroje sa tomu trendu musia 

prispôsobiť. Digitálna transformácia spoločnosti a hospodárstva je celosvetová a implementácia 

digitálnych technológií do podnikových procesov zvyšuje výkonnosť a konkurencieschopnosť sektorov 

národného hospodárstva. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že adaptabilita pracovnej sily na 

trend digitalizácie bude podmieňovať mieru konkurencieschopnosti jednotlivých krajín. Slovensko v 

roku 2021 (aktuálne k 12. novembru 2021) obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 

22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. Zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020. Nachádzame 

sa tesne pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu. 54 % Slovákov má 

aspoň základné digitálne zručnosti a 27 % má nadpriemerné digitálne zručnosti v porovnaní s 

priemerom EÚ (56 % a 31 %). 52 % malých a stredných podnikov má aspoň základnú úroveň digitálnej 

intenzity, čo je pod priemernou hodnotou EÚ (60 %). 15 % slovenských podnikov využívalo aspoň dve 

technológie umelej inteligencie (AI) v porovnaní s 25 % v EÚ. Počet podnikov využívajúcich napr. 

elektronické faktúry je 16 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ v hodnote 32 %. Väčšina ukazovateľov 

pre oblasť digitálnych verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 % podielu 

používateľov elektronickej verejnej správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ. 

Celkovo je pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach obmedzený. Verejnými finančnými 

prostriedkami vynaloženými na stimuláciu digitálnej transformácie sa nie vždy dosiahol požadovaný 

účinok. Je nutné konštatovať, že digitalizácia vzdelávania nedosahuje svoj potenciál, pretože školám, 



   
 

289 

učiteľom a žiakom chýbajú zručnosti a nástroje. Musí sa zlepšiť pokrytie rýchlym širokopásmovým 

pripojením a sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pretože ide o prekážku širšieho využívania digitálnych 

technológií a služieb. Jedna tretina aktívnej pracovnej sily EÚ nemá žiadnu alebo len veľmi nízku 

úroveň digitálnych zručností. Európski zamestnávatelia upozorňujú na fakt, že vysoký podiel 

pracovníkov nie je pripravený reagovať na rastúci dopyt po digitálnych zručnostiach. Približne 90 % 

zamestnaní v súčasnosti vyžaduje digitálne zručnosti. Digitálne zručnosti môžu vykompenzovať 

nedostatok formálnych vyšších odborných kvalifikácií, naopak to však neplatí. V budúcnosti bude 

nevyhnutná minimálne stredná úroveň digitálnych zručností, zároveň sa však vo viac ako polovici 

členských štátov EÚ očakáva nesúlad v oblasti pokročilých digitálnych zručností v období do roku 2030. 

Predpokladá sa, že aj napriek pozitívnemu vývoju v posledných rokoch sa v EÚ bude priepasť medzi 

dopytom a ponukou odborníkov na IKT naďalej rozširovať. Európa môže v dôsledku rastúceho 

využívania digitálnych technológií v rozhodujúcich odvetviach, akými sú doprava, energetika, 

zdravotníctvo a financie, očakávať nedostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorí by mohli pomôcť pri 

riešení nových digitálnych trendov, ako napríklad rastúceho počtu útokov na kybernetickú bezpečnosť. 

Druhou významnou kategóriou inovácií je „Rozvoj informačných technológií“, ktoré elektronicky 

zaznamenávajú, uchovávajú, vyhľadávajú, spracovávajú a prenášajú rôzne druhy informácií. Ich 

využitie je významné, nielen pre výrobný, ale aj pre nevýrobný sektor a prinášajú ekonomické, finančné 

aj bezpečnostné výhody, vrátane úspory času.  

Treťou najvýraznejšou inováciou, ktorá ovplyvnila, resp. bude ovplyvňovať v značnej miere odborné 

zručnosti sú „Nové metódy“ (týkajú sa zavádzania nových metód z oblastí udržateľného rozvoja, 

technologických trendov, vývoja a zavádzania nových materiálov, zefektívňovania a zrýchľovania 

procesov, vrátane vývoja nových – či už pracovných, vzdelávacích alebo výskumných, a to na základe 

medzisektorového prístupu). Pomocou nich sa zvyšuje kvalita výrobkov/služieb, pracovných, ale aj 

vzdelávacích postupov s focusom na zlepšovanie kvality života populácie a samotného životného 

prostredia a tiež s cieľom zefektívnenia činností, či zvýšenia konkurencieschopnosti. Nasledujúci graf 

zobrazuje vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa výsledkov dotazníkového zisťovania v sektorových 

radách. 
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Schéma č. 4 Vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa výsledkov dotazníkového zisťovania v 
sektorových radách 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Miera vplyvu inovácií na odborné zručnosti predstavuje základný predpoklad na určenie slabých 

a silných miest vo vybavenosti ľudských zdrojov na výkon pracovných činností v národnom 

hospodárstve. Na základe poznania miery vplyvu inovácií je možné nastaviť celoživotné vzdelávanie 

takým spôsobom, aby sa ľudské zdroje priebežne prispôsobovali inovačnému pokroku a „držali krok“ 

s technológiami.   

3.4 Sumarizácia foriem metodickej a organizačno-technickej pomoci 

v oblasti NŠZ a propagácia výstupov projektu SRI 

Kvalifikovaná práca na tvorbe/revízii NŠZ v IS NSP/SRI vyžadovala nielen metodickú pomoc a podporu, 

ale aj prvotné vyškolenie v systéme. Realizačný tím SRI (metodici) a tajomníci sektorových rád 
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organizovali pravidelné školenia (webináre), v rámci ktorých školili expertov na prácu v IS NSP/SRI 

v súvislosti s tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ. Vo všeobecnosti je možné vyškolených expertov 

rozdeliť do nasledujúcich kategórií: 

▪ autori garantovaných NŠZ,  

▪ členovia pracovných skupín na tvorbu/revíziu NŠZ, 

▪ ďalší členovia sektorových rád v záujme získania bližších informácií o kartách zamestnaní (s 

využitím napr. v pripomienkovaní sektorovou radou) a 

▪ externí experti141 vstupujúci do procesu tvorby/revízie NŠZ. 

V nasledujúcej schéme je zobrazené zapojenie expertov do tvorby/revízie NŠZ. Realizačný tím SRI (v 

tomto prípade tajomník sektorovej rady) sprístupnil autorovi v IS NSP/SRI vybraný garantovaný NŠZ. 

Autor pracoval na jeho tvorbe/revízii a po skončení ho dal na pripomienkovanie členom pracovnej 

skupiny (ak ju na účel tvorby/revízie garantovaného NŠZ vytvoril). V prípade, ak išlo o prierezový NŠZ, 

tak ho posúdil a spripomienkoval tiež člen z ETFP NŠZ.  V prípade, ak je možné vykonávať NŠZ aj formou 

remeselnej/viazanej živnosti, do pracovnej skupiny patril aj člen Sektorovej rady pre remeslá a osobné 

služby.  

Metodicky všetky garantované NŠZ posudzovali členovia Realizačného tímu SRI – tajomník sektorovej 

rady a metodik. V rámci pripomienkového konania sektorovou radou mohli vyjadriť  pripomienky k NŠZ 

aj členovia sektorovej rady. Následne pri schvaľovaní Alianciou sa do pripomienkovania NŠZ častokrát 

zapojili aj členovia Aliancie. Priebežne počas celého vyššie spomínaného procesu poskytoval 

Realizačný tím SRI potrebnú metodickú pomoc (či už telefonicky, mailom alebo osobne). 

  

 
141 napr. aj členovia ETFP 
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Schéma č. 5 Zapojenie expertov do procesu tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.4.1 Sumarizácia školení a webinárov 

Pre všetkých vyššie uvedených expertov boli Realizačným tímom SRI pripravené, podľa stanoveného 

časového harmonogramu, odborné školenia. Tieto sa realizovali prostredníctvom on-line školení 

v  aplikácii MS TEAMS. Niektorí experti boli vyškolení aj individuálne – či už online alebo na osobnom 

stretnutí (mimo pravidelných školení). Všetkým z nich boli poskytnuté aj ďalšie podporné materiály, 

pravidelne aktualizovaný Metodický manuál na tvorbu/revíziu garantovaných NŠZ v IS NSP/SRI142, 

sprievodca na stránke, nahrávky zo školení a krátke videá o konkrétnej problematike v rámci oblasti 

karty zamestnania.  

Online vyškolených expertov, v súvislosti s tvorbou/revíziou NŠZ, za všetky sektorové rady bolo 421, 

pričom na osobnom stretnutí boli vyškolení ďalší 10-ti experti. Školenia prebiehali od júna 2020 do 

mája 2022 a spolu ich bolo až 29. Niektorí z expertov sa zúčastnili viac ako jedného školenia, pričom 

vo viacerých prípadoch išlo o expertov, ktorí boli nielen autormi, ale zároveň aj členmi pracovných 

skupín (či už vo vlastnej sektorovej rade alebo aj v iných sektorových radách). Na pripomienkovanie 

 
142 aktuálna verzia manuálu je nasledujúca: Metodicky-manual-na-tvorbu-a-reviziu-narodnych-standardov-zamestnani-v-IS-
SRI-jun-2022.pdf (trexima.sk) 

https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/07/Metodicky-manual-na-tvorbu-a-reviziu-narodnych-standardov-zamestnani-v-IS-SRI-jun-2022.pdf
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/07/Metodicky-manual-na-tvorbu-a-reviziu-narodnych-standardov-zamestnani-v-IS-SRI-jun-2022.pdf
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prierezových NŠZ boli vyškolení aj členovia ETFP, pričom išlo nielen o expertov, ktorí boli členmi 

sektorových rád, ale aj ďalších expertov143, ktorí v tomto tíme aktívne pôsobili.  

Webináre boli zamerané najmä na propagáciu a využitie výsledkov a výstupov NP SRI a realizované 

boli taktiež online – cez platformu MS TEAMS. Za obdobie od 22. júla 2022 do 26. augusta 2022 boli 

Realizačným tímom SRI zorganizované 4 webináre144, na ktorých sa spolu zúčastnilo 204 účastníkov. 

Výstupy a prínosy projektu pre jednotlivé cieľové skupiny budú prezentované aj v pripravovanom 

propagačnom videu a budú sa mailovou formou distribuovať viacerým cieľovým skupinám, aby bližšie 

predstavili stránku www.sustavapovolani.sk.  

 
143 spolu išlo o ďalších 7 expertov 
144 (59) Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu SRI_1 - YouTube, Webinár k využívaniu výstupov Národného 
projektu SRI - YouTube, Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu - YouTube 

http://www.sustavapovolani.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=lwInhafIc4o
https://www.youtube.com/watch?v=GU45raw0FzU
https://www.youtube.com/watch?v=GU45raw0FzU
https://www.youtube.com/watch?v=aRo4p5pPXi8
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3.5 Sumarizácia aktivít v súvislosti so správou databáz používaných pri tvorbe/revízii NŠZ 

Schéma č. 6 Databázy, klasifikácie a číselníky využívané v karte zamestnania 

 
Zdroj:  Realizačný tím SRI 
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Vo vyššie uvedenej schéme sú zobrazené databázy, klasifikácie a číselníky, ktoré sa v IS NSP/SRI 

využívajú vo formáte NŠZ a v jednotlivých častiach si z nich: 

▪ autori mohli vybrať jednu alebo viaceré položky a doplniť ich do formuláru NŠZ,  

▪ na začiatku procesu tvorby/revízie NŠZ tajomníci a Realizačný tím SRI vybrali a doplnili 

zodpovedajúce položky. 

Databázy, klasifikácie a číselníky mali presne stanovený účel, rôzne možnosti prepojenia na ostatné 

časti štruktúry NŠZ a aj rôzne zdroje, odkiaľ boli čerpané/vytvárané. Niektoré z nich bolo možné 

používať v rovnakej verzii od začiatku trvania projektu, niektoré z nich boli aktualizované a dopĺňané 

v priebehu projektového obdobia a niektoré z nich vznikli až počas trvania projektu.  

Význam ich využitia je rôznorodý. Od sumarizácie kvalifikačných a kvalitatívnych145 požiadaviek 

zamestnávateľov na výkon zamestnaní v národnom hospodárstve, až po výstupné analýzy a evidenciu 

využívajúc možnosť nielen vzájomného porovnávania sektorovo, ale aj v medzinárodnom prostredí146. 

Základnými číselníkmi147, ktoré boli vytvárané ako východiskové body každého NŠZ boli tieto: 

▪ sektorové rady, 

▪ garanti, 

▪ autori a  

▪ názvy garantovaných NŠZ. 

Sektorové rady boli identifikátorom garancie zamestnania v národnom hospodárstve. Počas 

projektového obdobia sa dva názvy sektorových rád upravili. V súvislosti s garantmi bolo možné 

vyberať si z možností: AZZZ SR, RÚZ, APPZD, ZMOS, KOZ SR, MK SR. Jeden NŠZ mohol revidovať/tvoriť jeden 

alebo viacerí autori, ktorí zaň boli zodpovední a aktualizovali/stanovovali aktuálne požiadavky na výkon 

činností v konkrétnom zamestnaní. Počas projektového obdobia sa niektorí autori garantovaných NŠZ 

menili. Názov garantovaného NŠZ si schválili členovia sektorovej rady na začiatku procesu 

tvorby/revízie NŠZ. Počas projektového obdobia sa názvy niektorých garantovaných NŠZ zmenili. 

 
145 vrátane ekonomických a štatistických informácií 
146 čo úzko súvisí aj s plnením záväzkov voči EÚ, EK a ďalším medzinárodným inštitúciám a organizáciám 
147 vytváranými na začiatku NP SRI 
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Identifikáciou zužitkovávaných zdrojov informácií boli vytvárané viaceré interné databázy a číselníky 

a využívané oficiálne (externé) medzinárodné a národné klasifikácie/číselníky.  

Medzi interné databázy a číselníky je možné zaradiť:  

▪ alternatívne názvy, 

▪ právne predpisy, 

▪ certifikáty, 

▪ kompetenčný model148, 

▪ inovácie149, 

▪ SZČ, 

▪ pracovné prostriedky, 

▪ profil práce a  

▪ sústavu povolaní150. 

Alternatívne názvy predstavujú pomenovania, ktoré používa laická a odborná verejnosť pri 

jednotlivých garantovaných NŠZ, čím sa umožňuje aj ľahšia identifikácia v medzinárodnom 

porovnávaní požiadaviek na zamestnania. V priebehu projektového obdobia sa databáza postupne 

rozširovala vďaka podnetom z radov autorov i Realizačného tímu SRI. Číselník zozbieraných 

a pravidelne aktualizovaných právnych predpisov SR, ktoré sa využívajú pri identifikácii regulovaného 

zamestnania, resp. pri poskytnutí informácie o povinnej zákonnej praxi sa počas projektového obdobia 

sa postupne rozširoval v nadväznosti na podnety autorov, členov PS, resp. členov sektorových rád či 

Aliancie a Realizačného tímu SRI. Číselník súvisiaci s výkonom SZČ obsahoval viaceré balíčky s OV a OZ, 

ktoré poskytujú informácie o ďalších potrebných vedomostiach a zručnostiach. Počas projektového 

obdobia sa postupne rozširoval v nadväznosti na podnety autorov, členov PS, resp. členov sektorových 

rád, či Aliancie a Realizačného tímu SRI a na účely jeho aktualizácie a rozšírenia boli vytvorené viaceré 

pracovné skupiny. Číselník pracovných prostriedkov zhromažďuje najvýraznejšie používané pracovné 

prostriedky pri výkone jednotlivých zamestnaní. Základná verzia bola vytvorená na začiatku 

projektového obdobia, pričom v priebehu realizácie projektu bol aktualizovaný a dopĺňaný 

v nadväznosti na podnety, autorov, členov PS, resp. členov sektorových rád, či Aliancie a Realizačného 

tímu SRI.  

 
148 obsahujúci viaceré navzájom poprepájané oblasti, ktorým je pozornosť venovaná nižšie v texte 
149 taktiež významná databáza, o ktorej bližšie informácie sú uvádzané nižšie v texte 
150 databáza povolaní ako základný stavebný prvok bola v priebehu projektového obdobia dopĺňaná o nové povolania, resp. 
sa odstránili zaniknuté povolania, ktoré vyplývali z vývoja zamestnaní na trhu práce 
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Novým číselníkom bol aj číselník profilu práce, ktorý pozostával z viacerých podoblastí a definoval 

charakter činností, postup práce, informácie o vedení podriadených zamestnancov a o úrovni 

zodpovednosti za výsledky a hodnoty. Základná verzia bola vytvorená na začiatku projektového 

obdobia, pričom v priebehu realizácie projektu bol priebežne aktualizovaný. 

Externé klasifikácie/číselníky boli využívané v nasledujúcich častiach karty zamestnaní: 

▪ odporúčaná úroveň vzdelania151, 

▪ EKR a SKKR152, 

▪ ISCED 2011153, 

▪ SK ISCO-08154, 

▪ SK NACE Rev. 2155, 

▪ CPA156 a  

▪ ESCO157. 

Významnými databázami s vysokou vypovedacou hodnotou sú vyššie spomínané dve: 

▪ kompetenčný model a  

▪ databáza inovácií. 

Kompetenčný model prešiel výraznou zmenou v zložení a rozdelení jeho jednotlivých zložiek. 

V nasledujúcej schéme je uvedené pôvodné zloženie kompetenčného modelu. V krátkosti je možné 

zhrnúť, že oblasť Všeobecných spôsobilostí sa premenovala na Kľúčové kompetencie, doplnila sa 

o nové položky a následne rozdelila na Všeobecné kľúčové kompetencie a Špecifické kľúčové 

kompetencie.  

Na zmenu a doplnenie zodpovedajúcich položiek v tejto oblasti bola Realizačným tímom SRI vytvorená 

pracovná skupina na „Reformu kompetenčného modelu“, v ktorej odborníci aktualizovali a doplnili 

všetky oblasti Kľúčových kompetencií, pričom v rámci Všeobecných kľúčových kompetencií sa 

 
151 používaný číselník z Národnej klasifikácie vzdelania - 3772.pdf (minedu.sk) vo verzii, ktorá sa v priebehu projektového 
obdobia nezmenila 
152 používaný číselník taktiež z Národnej klasifikácie vzdelania - 3772.pdf (minedu.sk)  
153 číselník z Národnej klasifikácie vzdelania - 3772.pdf (minedu.sk)  
154 národná klasifikácia využívaná zo ŠÚ SR - Klasifikácie (statistics.sk) vo verzii, ktorá sa v priebehu projektového obdobia 
zmenila – na základe návrhov členov aj zo sektorových rád 
155 národná klasifikácia využívaná zo ŠÚ SR - Klasifikácie (statistics.sk)  
156 medzinárodná klasifikácia využívaná zo ŠÚ SR - Klasifikácie (statistics.sk)  
157 medzinárodná klasifikácia - | Esco (europa.eu), v rámci ktorej sú vhodné zamestnania prepájané zo slovenskou verziou 
zamestnaní s podobnými/rovnakými vedomosťami/zručnosťami v Registri zamestnaní 

https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf#:~:text=Vytvorenie%20N%C3%A1rodnej%20klasifik%C3%A1cie%20vzdelania%20vych%C3%A1dza%20z%20potreby%20usporiadania,obsahu%20klasifikovan%C3%A9ho%20predmetu%20a%20v%C5%A1eobecn%C3%BDm%20princ%C3%ADpom%20klasifika%C4%8Dnej%20techniky.
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf#:~:text=Vytvorenie%20N%C3%A1rodnej%20klasifik%C3%A1cie%20vzdelania%20vych%C3%A1dza%20z%20potreby%20usporiadania,obsahu%20klasifikovan%C3%A9ho%20predmetu%20a%20v%C5%A1eobecn%C3%BDm%20princ%C3%ADpom%20klasifika%C4%8Dnej%20techniky.
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf#:~:text=Vytvorenie%20N%C3%A1rodnej%20klasifik%C3%A1cie%20vzdelania%20vych%C3%A1dza%20z%20potreby%20usporiadania,obsahu%20klasifikovan%C3%A9ho%20predmetu%20a%20v%C5%A1eobecn%C3%BDm%20princ%C3%ADpom%20klasifika%C4%8Dnej%20techniky.
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/pZHLboMwEEW_JV_ga2weXQ4oMS40wm4MxJuKVYWU0C6qSv37IhpVzSKmUmZn-RzPnTHzrGd-Gj7H1-FjfJuG03w--uTFpDrLc07AU1VAC12anCwHxay7BrK93UIfqFH2UXLImPn5mowxz3XbQrXRbva5wt45YJde_ADgA_21vPiFolKmNZDVKoam0tkHIwRIBP3f_LhRhP_5gYAhP5ErfiLv608_-w-M1zG_IKENrr3h1z7pOIdM_wBlkUPbpHFVcxAQ0TJFEHg_u6V6jM30RZtvelv3Dw!!/#Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3032
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/pZHLboMwEEW_JV_ga2weXQ4oMS40wm4MxJuKVYWU0C6qSv37IhpVzSKmUmZn-RzPnTHzrGd-Gj7H1-FjfJuG03w--uTFpDrLc07AU1VAC12anCwHxay7BrK93UIfqFH2UXLImPn5mowxz3XbQrXRbva5wt45YJde_ADgA_21vPiFolKmNZDVKoam0tkHIwRIBP3f_LhRhP_5gYAhP5ErfiLv608_-w-M1zG_IKENrr3h1z7pOIdM_wBlkUPbpHFVcxAQ0TJFEHg_u6V6jM30RZtvelv3Dw!!/#Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3032
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/pZHLboMwEEW_JV_ga2weXQ4oMS40wm4MxJuKVYWU0C6qSv37IhpVzSKmUmZn-RzPnTHzrGd-Gj7H1-FjfJuG03w--uTFpDrLc07AU1VAC12anCwHxay7BrK93UIfqFH2UXLImPn5mowxz3XbQrXRbva5wt45YJde_ADgA_21vPiFolKmNZDVKoam0tkHIwRIBP3f_LhRhP_5gYAhP5ErfiLv608_-w-M1zG_IKENrr3h1z7pOIdM_wBlkUPbpHFVcxAQ0TJFEHg_u6V6jM30RZtvelv3Dw!!/#Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3032
https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation_main
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vychádzalo aj z dokumentu: Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre 

celoživotné vzdelávanie Text s významom pre EHP (europa.eu).  

Schéma č. 7 Pôvodná databáza kompetenčného modelu 

 
Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Druhá oblasť – Odborné vedomosti sa modifikovala v nadväznosti na potreby autorov a zároveň na 

zvýšenie vypovedacej hodnoty informácií, ktoré cez OV boli poskytnuté v každom z garantovaných 

NŠZ. Ku každej OV, okrem možnosti vyplniť špecifikáciu, ktorá bližšie popisovala vybranú vedomosť, 

bol pripojený identifikátor v súvislosti so sektorovým158 alebo prierezovým príznakom. Taktiež pre 

konkrétnu OV bola, vo vybranom NŠZ, zadefinovaná od autorov perspektíva159, ktorá poskytla  

informáciu o tom, v akom období je požiadavka na konkrétnu OV potrebná pre výkon zamestnania. 

Autori tiež uvádzali vplyv rôznych inovácií na vybrané OV, čo tvorilo podstatu dôležitých informácií, 

ktoré boli vyberané z kompetenčného modelu a z databázy inovácií.  

Treťou oblasti boli odborné zručnosti, ktoré boli riešené obdobne ako u OV. Špeciálnu podskupinu OZ 

tvorili položky týkajúce sa zručností potrebných na výkon znaleckých činností vo vybraných 

zamestnaniach. 

  

 
158 prípadne špecifickým 
159 aktuálna alebo budúca 

Odborné 
vedomosti

Odborné 
zručnosti

Všeobecné 
spôsobilosti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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Kompetenčný model160 vo svojej dnešnej podobe spĺňa viaceré náročné požiadavky na identifikáciu 

vedomostí a zručností v zamestnaniach. Ide predovšetkým o: 

▪ poskytnutie komplexnej aktuálnej databázy OV a OZ v závislosti od požiadaviek 

zamestnávateľov na jednotlivé zamestnania161, 

▪ identifikáciu typu OV/OZ v nadväznosti na jej využitie v sektore alebo ako prierezovú, či 

špecifickú priamo vo vybranom NŠZ, 

▪ možnosť výberu z aktuálnych i budúcich OV a OZ priamo vo vybranom NŠZ, 

▪ príležitosť doplniť podrobnejšie informácie ku každej OV a OZ priamo vo vybranom NŠZ a 

▪ identifikáciu vplyvu jednotlivých inovácií na vybrané OV a OZ priamo vo vybranom NŠZ. 

Schéma č. 8 Inovovaná databáza kompetenčného modelu 

 
Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Význam OV a OZ určených v NŠZ ako informácia pre laickú a odbornú verejnosť je nespochybniteľný, 

najmä kvôli tomu, že obe predstavujú jedinečný priestor na evidenciu požiadaviek zamestnávateľov na 

 
160 a jeho funkcionalita v rámci štruktúry NŠZ 
161 na rôznych kvalifikačných úrovniach SKKR 
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výkon zamestnaní v národnom hospodárstve a zároveň poskytujú kľúčovú informáciu pre vzdelávací 

systém o tom, čo potrebujú absolventi vedieť a dokážu vykonávať v  konkrétnych zamestnaniach. 

Databáza inovácií 

Ďalšou dôležitou databázou (úzko prepojenou s NŠZ, charakteristikou, OV a OZ) je databáza inovácií, 

ktorá sa vytvárala postupne počas projektového obdobia. Jej tvorba, okrem iného, úzko súvisela 

s prípravou a aktualizáciou SSRĽZ, v oblastiach, ktoré monitorovali vplyv inovácií na zamestnania. 

V každom zo sektorov národného hospodárstva boli sledované inovácie a technologický pokrok 

a v rámci aktuálne 24 kategórií inovácií boli vytvorené jednotlivé inovácie162. Konkrétnejšie informácie 

o počte inovácií, ktoré ovplyvnili NŠZ sú uvádzané v podkapitole: „Sumarizácia prenosu inovácií do 

garantovaných NŠZ“. V nasledujúcej schéme sa uvádza príklad štruktúry databázy inovácií. 

Schéma č. 9 Príklad štruktúry databázy inovácií 

 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Inovácie predstavujú nosný prvok v NP SRI a  ich využitie je rozhodujúce najmä v nasledujúcich 

oblastiach: 

▪ SSRĽZ163, 

 
162 aktuálne spolu 407 položiek 
163 a to najmä v časti predpokladaných vývojových tendencií v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje – v časti 
Inovácie a aj v časti Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie 

Názov kategórie 
inovácie

Charakteristika

Obrázok

Názov inovácie

Charakteristika

Vytvorené sektorovou radou

Názov inovácie

Charakteristika

Vytvorené sektorovou radou

Názov inovácie

Charakteristika

Vytvorené sektorovou radou
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▪ identifikácia inovácií v sektoroch národného hospodárstva a 

▪ vyhodnocovanie miery vplyvu inovácií na vybrané OV a OZ, rovnako ako aj na charakteristiku 

NŠZ164. 

3.5.1 Vyhodnotenie garantovaných NŠZ v nadväznosti na využívané databázy, 

klasifikácie a číselníky 

K 12. októbru 2022 boli vyhodnotené štatisticko-ekonomické informácie vo zverejnených NŠZ. 

Najzaujímavejšie údaje sú uvádzané nižšie v texte, resp. v tabuľkách. 

3.5.1.1 Vyhodnotenie zverejnených NŠZ v triedení podľa SKKR 

K predmetnému dátumu boli zverejnené NŠZ rozdelené podľa kvalifikačných úrovní165, sumárne ich 

uvádza nasledujúca tabuľka. Z nej je zrejmé, že najvyšší počet zverejnených NŠZ je na úrovni SKKR 

7166, druhou najpočetnejšou úrovňou bola úroveň SKKR 4167. Najmenej zverejnených NŠZ bolo na 

úrovni SKKR 8168. Čo sa týka jednotlivých sektorových rád, na všetkých kvalifikačných úrovniach SKKR, 

má zverejnené NŠZ iba Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Väčšine sektorových 

rád chýba úroveň SKKR 8. Rozsah úrovní SKKR 2 – 7 vo zverejnených NŠZ majú nasledujúce sektorové 

rady: 

1. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

2. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

3. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel, 

4. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

5. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, 

6. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu a  

7. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 

 
164 prípadne iba všeobecne na konkrétne zamestnanie 
165 SKKR 
166 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
167 úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie 
168 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
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Zamestnania na kvalifikačnej úrovni SKKR 8 sú v národnom hospodárstve poddimenzované a u väčšiny 

sektorových rád, ktoré ich garantujú, sú zamerané najmä na vedu, výskum a znalecké činnosti vo 

vybranej oblasti. 

U polovice sektorových rád vypadli z garancie také NŠZ, ktorých kvalifikačná úroveň je SKKR 5169. Ide 

o nasledujúce sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

2. Sektorová rada pre elektrotechniku, 

3. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

4. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 

5. Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby, 

6. Sektorová rada pre ťažbu a úprava surovín, geológiu, 

7. Sektorová rada pre verejné služby a správu, 

8. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

9. Sektorová rada pre potravinárstvo, 

10. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

11. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a 

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

Z vyššie uvedeného zoznamu je možné konštatovať, že primárne ide o výrobné sektory, kedy sú 

požiadavky zamestnávateľov smerované na úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie a až následne 

na absolvovanie vysokoškolského štúdia prvého stupňa. 

U štyroch sektorových rád začínajú požiadavky zamestnávateľov na výkon zamestnaní v sektore od 

úrovne SKKR 3170, resp. od úrovne SKKR 4, a to u: Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, 

Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorovej rady pre vzdelávanie, 

 
169 vyššie odborné vzdelanie 
170 stredné odborné vzdelanie 
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výchovu a šport a u Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment. Z regulovaných171 

zamestnaní bolo najviac zverejnených NŠZ za úrovni SKKR 7, potom nasledovala úroveň SKKR 4. 

Tabuľka č. 43 Počty zverejnených NŠZ podľa SKKR  

Sektorová rada pre: 
Výška SKKR u zverejnených NŠZ 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 7 12 28  3 26  76 

automobilový priemysel a strojárstvo 1 23 19 1 3 12  59 

elektrotechniku 1 1 19  2 13 2 38 

energetiku, plyn a elektrinu  5 30 3 8 31 2 79 

vodu, odpad a životné prostredie 6 4 13  1 23  47 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 2 28 17  3 17 1 68 

obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 6 14 36 3 11 6  76 

dopravu, logistiku a poštové služby 8 17 41  5 30  101 

informačné technológie a telekomunikácie   9 4 9 21 1 44 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  2 24 2 8 50  86 

kultúru a kreatívny priemysel 1 1 40 16 25 50  133 

ťažbu a úpravu surovín, geológiu 2 12 16  1 20  51 

vzdelávanie, výchovu a šport  2 18 3 11 32 5 71 

verejné služby a správu 1 4 41  28 69  143 

administratívu, ekonomiku, manažment  4 35  8 59  106 

zdravotníctvo, sociálne služby 1 3 21 2 28 138  193 

remeslá a osobné služby 13 32 25 1 1 9  81 

potravinárstvo 1 30 14  4 4 1 54 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože 4 22 15 1 2 8 2 54 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 3 19 18  3 25  68 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 2 4 15  1 10  32 

chémiu a farmáciu 1 4 12 4 1 15  37 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 3 14 19 3 2 9  50 

sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 4 13 23   16 3 59 

Celkový súčet 67 270 548 43 168 693 17 1806 

Zdroj:  Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

3.5.1.2 Vyhodnotenie inovácií podľa hlavných tried SK ISCO-08 vo zverejnených NŠZ 

Priradenie inovácií k zverejneným NŠZ s predpokladom vplyvu na výkon zamestnaní podľa hlavných 

tried SK ISCO-08 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke. Z nej je zrejmé, že najviac inovácií, ktoré boli 

priradené k zverejneným NŠZ, boli zaznamenané v Sektorovej rade pre verejné služby a správu. 

 
171 V rámci regulácie zo zákona je častokrát uvádzané v právnych predpisoch možné kvalifikačné rozpätie, na ktoré sa viažu 
napr. mesiace praxe. Autor si pre NŠZ vybral, z jeho pohľadu a skúseností, vyhovujúcu možnosť a následne na to upravil 
požiadavky na prípadnú prax. 
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Najčastejšie tomu bolo v hlavnej triede 2 – Špecialisti172, kde sa predpokladá rozsiahly záber 

požadovaných odborných zručností a v nadväznosti na využívané technológie aj identifikovaný značný 

inovačný a technologický pokrok, ktorý bol v odborných zručnostiach označený. Veľmi často boli 

inovácie priradené k zverejneným NŠZ v tejto sektorovej rade v hlavnej triede SK ISCO-08: 3 – Technici 

a odborní pracovníci.  

Ďalšou sektorovou radou, ktorá eviduje vysoký počet inovácií vo zverejnených NŠZ je Sektorová rada 

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, kde taktiež najviac inovácií bolo 

identifikovaných v hlavnej triede 2173 a v hlavnej triede 3. Predmetný trend je možné sledovať 

sumárne za všetky sektorové rady spolu.  

Všeobecne je možné konštatovať, že inovácie v zverejnených NŠZ boli vo všeobecnosti zaznamenané 

za každú hlavnú triedu SK ISCO-08. Najmenej boli inovácie doplnené do zverejnených NŠZ za Sektorovú 

radu pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, kde najviac NŠZ s inováciami bolo v hlavnej 

triede 2. Bez priradenia SK ISCO-08 je 11 zverejnených NŠZ174 za nasledujúce sektorové rady:  

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (5), 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (2) a  

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredia (4). 

  

 
172 V tejto hlavnej triede 2 – Špecialisti boli zverejnené NŠZ ovplyvnené nasledujúcimi inováciami: Automatizácia, Big Data, 
Digitalizácia, Informačná a kybernetická bezpečnosť, Inovácie ako reakcia na pandémiu, Komunikačné siete novej generácie, 
Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie, Nové metódy, Rozvoj informačných technológií a Smart 
technológie 
173 V tejto hlavnej triede 2 – Špecialisti boli zverejnené NŠZ ovplyvnené nasledujúcimi inováciami: 3D technológie a materiály, 
Alternatívne palivá a pohony, Automatizácia, Big Data, Digitalizácia, Informačná a kybernetická bezpečnosť, Inovácie ako 
reakcia na pandémiu, Internet vecí, Komunikačné siete novej generácie, Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie, Nové materiály, Nové metódy, Robotizácia, Rozvoj informačných technológií, Smart technológie, Umelá inteligencia 
a Zelená ekonomika 
174ktoré mali taktiež priradených zopár inovácií 
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Tabuľka č. 44 Počty zverejnených NŠZ s priradenými inováciami podľa hlavných tried SK ISCO-08 
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verejné služby a správu 74 22 219 159 4 68      546 

sklo, keramiku, minerálne výrobky a 
nekovové materiály  48 198 133    66 60 4  509 

bankovníctvo, finančné služby a 
poisťovníctvo  52 142 104 15 38     5 356 

energetiku, plyn a elektrinu  35 109 147    22 1 1  315 

dopravu, logistiku a poštové služby  43 69 72 22 14  16 51 5  292 

automobilový priemysel a strojárstvo  10 99 82 6 3  77 6 5  288 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov  39 55 47  4 69 10 14 10  248 

zdravotníctvo, sociálne služby  27 181 27  4   3  2 244 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože  10 78 15    77 55 6  241 

administratívu, ekonomiku, manažment  73 110 30 20       233 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  6 79 65    51 11 3  215 

ťažbu a úpravu surovín, geológiu  18 95 41    15 36 9  214 

vzdelávanie, výchovu a šport  29 162 17  6      214 

remeslá a osobné služby  8 7 11  56  100 7 17  206 

potravinárstvo   30 17  6  88 57 4  202 

elektrotechnika  7 98 48    42 2   197 

informačné technológie a 
telekomunikácie  29 125 24    13    191 

obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch  56 36 9 20 46   1 6  174 

kultúru a kreatívny priemysel   111 48  4  4  1  168 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  5 34 36    11 65 1  152 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel  12 65 32   1 20 20 1  151 

chémiu a farmáciu  10 23 57    11 26 6  133 

vodu, odpad a životné prostredie  14 25 46  10  5 4 8 4 116 

celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  5 26     12 3   46 

Celkový súčet 74 558 2176 1267 87 259 70 640 422 87 11 5651 

Zdroj:  Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 
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3.5.1.3 Vyhodnotenie divízií SK NACE Rev. 2 vo zverejnených NŠZ 

V jedinečných NŠZ, ktoré boli zverejnené v Registri zamestnaní, autori priraďovali jednu alebo viaceré 

divízie ekonomických činností, ktoré sa týkali rozloženia jednotlivých zamestnaní v národnom 

hospodárstve (viď tabuľka nižšie). V  divízii „Priemyselnej výroby175“ viac ako 80 zverejnených NŠZ bolo 

priradených k „Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov“, 70 zverejnených NŠZ k „Výroba 

a spracovanie kovov“ a takmer 50 NŠZ k „Výroba potravín“. Významnou divíziou ekonomických 

činností, ktorú autori priraďovali zverejňovaným NŠZ bola „Výroba strojov a zariadení i. n.176“, „Výroba 

motorových vozidiel, návesov a prívesov177“ a 33 zverejnených NŠZ malo priradené nasledujúce divízie: 

„Opravu a inštaláciu strojov a prístrojov“ a „Výrobu ostatných dopravných prostriedkov“. 

Druhou významnou oblasťou boli „Odborné, vedecké a technické činnosti178“, v rámci ktorých 54 

zverejneným NŠZ autori priradili divíziu „Vedecký výskum a vývoj“ a „Ostatné odborné, vedecké a 

technické činnosti“. 32 zverejnených NŠZ malo priradenú divíziu „Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti 

riadenia“ a 31 zverejnených NŠZ „Právne a účtovnícke činnosti“. Najmenej179 zverejnených NŠZ malo 

v oblasti divízie SK NACE Rev. 2 uvedené „Činnosti v oblasti nehnuteľností“. 

Tabuľka č. 45 Najpočetnejšie divízie  SK NACE Rev. 2 vo zverejnených NŠZ  

Divízia SK NACE Rev. 2 Počet 

Priemyselná výroba 688 

Odborné, vedecké a technické činnosti 213 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 205 

Umenie, zábava a rekreácia 162 

Ťažba a dobývanie 161 

Stavebníctvo 154 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 150 

Doprava a skladovanie 125 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 111 

Informácie a komunikácia 110 

Finančné a poisťovacie činnosti 99 

Administratívne a podporné služby 92 

Vzdelávanie 72 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 71 

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 65 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 63 

Ostatné činnosti 45 

 
175 spolu 388 zverejnených NŠZ 
176 40 zverejnených NŠZ 
177 38 zverejnených NŠZ 
178 spolu 213 zverejnených NŠZ 
179 12 NŠZ 
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Divízia SK NACE Rev. 2 Počet 

Ubytovacie a stravovacie služby 29 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 12 

Celkový súčet 2627 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

3.5.1.4 Vyhodnotenie alternatívnych názvov vo zverejnených NŠZ 

Spolu bolo vo zverejnených NŠZ180 použitých 2 974 alternatívnych názvov. Vo väčšine prípadov išlo 

o alternatívne názvy v anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku. Najviac alternatívnych názvov 

bolo použitých v 5-tich sektorových radách (viď nasledujúca tabuľka). V Sektorovej rade pre 

administratívu, ekonomiku, manažment bolo pri niektorých zverejnených NŠZ použitých až 8 

alternatívnych názvov. V Sektorovej rade pre dopravu, logistiku a poštové služby išlo až o 34 

alternatívnych názvov v jednom zverejnenom NŠZ181. V Sektorovej rade pre kultúru a kreatívny 

priemysel mal najviac alternatívnych názvov182 zverejnený NŠZ – Knihovník špecialista. V Sektorovej 

rade pre informačné technológie a telekomunikácie bolo u jedného zverejneného NŠZ183 použitých 12 

alternatívnych názvov. Čo sa týka Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo – 

rovnaký počet alternatívnych názvov, ako v predchádzajúcom prípade, bol použitý u zverejneného 

NŠZ: Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania. 

Tabuľka č. 46 Najpočetnejšie použitie alternatívnych názvov v sektorových radách 

Sektorová rada pre: 
Počet použitých 

alternatívnych názvov 

administratívu, ekonomiku, manažment 282 

dopravu, logistiku a poštové služby 250 

kultúru a kreatívny priemysel 240 

informačné technológie a telekomunikácie 187 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 171 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Najmenej184 alternatívnych názvov bolo použitých vo zverejnených NŠZ v Sektorovej rade pre vodu, 

odpad a životné prostredie. Pätica NŠZ, v ktorej bolo použitých najviac alternatívnych názvov, je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke.  

 
180 v tomto prípade aspoň jeden alebo viac alternatívnych názvov malo 1240 zverejnených NŠZ 
181 Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave 
182 13 
183 Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení 
184 Spolu 45 za sektorovú radu 
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Tabuľka č. 47 Najpočetnejšie použitie alternatívnych názvov vo zverejnených NŠZ  

Názov zverejneného NŠZ 
Najvyšší počet použitých 

alternatívnych názvov 

Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave 34 

Kuchár (okrem šéfkuchára) 14 

Knihovník špecialista 13 

Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení 12 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania 12 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Alternatívne názvy predstavujú cennú databázu názvov zamestnaní využívaných laickou i odbornou 

verejnosťou na trhu práce a zároveň je ich možné využiť pre vyhľadávanie informácií o zamestnaniach 

na trhu práce v EÚ (v súvislosti s cudzojazyčnými názvami zamestnaní). 

3.5.1.5 Vyhodnotenie právnych predpisov v súvislosti s certifikátmi vo zverejnených NŠZ 

V súvislosti s certifikátmi, s preukazmi, osvedčeniami, odbornou spôsobilosťou a pod., vrátane 

ďalšieho vzdelávania, vo zverejnených NŠZ, bolo spolu použitých jedinečných 1 237 právnych 

predpisov. Čo sa týka opätovného185 použitia niektorých z nich, sumárne bolo do oblasti odporúčaných 

certifikátov doplnených 1 093 položiek a do oblasti certifikátov, ktoré sú vyžadované právnym 

predpisom, bolo doplnený spolu 955 položiek186. Ak sa vyhodnotí ich využitie v rámci sektorových rád 

(nasledujúca tabuľka), tak najviac ich bolo viacnásobne používaných v takých sektorových radách, 

v ktorých je výkon viacerých zamestnaní regulovaný zo zákona. 

Tabuľka č. 48 Najpočetnejšie použitie certifikátov187 vo zverejnených NŠZ  

Sektorová rada pre: 
Certifikát 

odporúčaný 
autorom 

Certifikát vyžadovaný 
právnym predpisom 

Spolu 

energetiku, plyn a elektrinu 120 108 228 

dopravu, logistiku a poštové služby 61 140 201 

zdravotníctvo, sociálne služby 6 154 160 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 107 26 133 

remeslá a osobné služby 30 93 123 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

 
185 právne predpisy využité dva a viacej krát 
186čiže spolu 2 048 položiek 
187 viacnásobné použitie rovnakých certifikátov pri rozdielnych zverejnených NŠZ 
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Najmenej188 certifikátov ku zverejneným NŠZ pridali autori zo Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel. Pri porovnaní oboch oblastí (certifikáty a ďalšie vzdelávanie189) je možné 

konštatovať, že výrazne prevládali doplnenia do oblasti Certifikátov, pričom najčastejšie túto oblasť 

vypĺňali autori z rovnakých štyroch sektorových rád, tak ako je uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke.  

Predmetná oblasť je, spolu s právnymi predpismi týkajúcimi sa regulácie vzdelania v NŠZ, osobitne 

dôležitá pri poskytovaní informácií o požiadavkách na výkon zamestnaní. Vo viacerých sektoroch 

národného hospodárstva je veľké množstvo zákonom regulovaných zamestnaní, resp. je pri nich 

potrebné mať buď zo zákona alebo na základe odporúčania zamestnávateľa mať splnené určité 

podmienky190, získané určité potvrdenia, preukazy či osvedčenia. Aktuálnosť však závisí od zmeny 

legislatívy a na prípadné zmeny je potrebné reagovať zmenou vo zverejnenom NŠZ. 

3.5.1.6 Vyhodnotenie právnych predpisov v súvislosti s reguláciou vzdelania vo zverejnených 

NŠZ 

Vo zverejnených NŠZ boli identifikované právne predpisy súvisiace s reguláciou vzdelania 1 977 krát. 

Najviac ich použilo 5 sektorových rád. Pri najpočetnejších regulovaných zamestnaniach je potrebné 

uviesť, že najviac sa ich týkalo zdravotníctva. Ak by malo ísť o jednotkové použitie právneho predpisu 

súvisiaceho s reguláciou, v Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby išlo o využitie 187 

právnych predpisov. Pri Sektorovej rade pre verejné služby a správu bolo použitých 140 právnych 

predpisov. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport použila  49 právnych predpisov, Sektorová 

rada pre energetiku, plyn a elektrinu 63 právnych predpisov a v Sektorovej rade pre remeslá a osobné 

služby bolo použitých 56 jedinečných právnych predpisov upravujúcich reguláciu vzdelania. 

Tabuľka č. 49 Najpočetnejšie použitie právnych predpisov v súvislosti s reguláciou vzdelania vo 
zverejnených NŠZ  

Sektorová rada pre: 
Počet použitých právnych predpisov 

v súvislosti s reguláciou vzdelania 

zdravotníctvo, sociálne služby 1103 

verejné služby a správu 210 

vzdelávanie, výchovu a šport 123 

energetiku, plyn a elektrinu 78 

remeslá a osobné služby 74 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
188 11 
189 ktorého číselník tiež obsahuje preukazy, diplomy, či doklady o vykonaní štátnej skúšky, pričom tieto predstavujú doplnkové 
informácie o odporúčanom ďalšom vzdelávaní, ktorým sa prehlbuje, resp. zvyšuje kvalifikácia zamestnanca – nie sú povinné 
zo zákona, iba odporúčané zamestnávateľom 
190 odbornú spôsobilosť napríklad 
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3.5.1.7 Vyhodnotenie dĺžky praxe vo zverejnených NŠZ 

Vo väčšine zverejnených NŠZ bola autorom priradená odporúčaná alebo zákonom stanovená dĺžka 

praxe v  zamestnaní v mesiacoch. V Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby bola dĺžka praxe 

vo zverejnených NŠZ stanovená na 12 mesiacov, druhá najčastejšie zadávaná dĺžka praxe autormi bola 

6 mesiacov a tretia najpoužívanejšia dĺžka praxe 36 mesiacov. Najväčší rozptyl dĺžky praxe v  mesiacoch 

zadávali autori v  Sektorovej rade pre verejné služby a správu, kde bol zároveň zadaný aj najvyšší počet 

mesiacov praxe, a to 288 mesiacov v dvoch zverejnených NŠZ. 

Dĺžka praxe bola vo väčšine prípadov naviazaná na kvalifikačnú úroveň, kedy v prípade určenia nižšieho 

vzdelania zamestnávateľ automaticky vyžadoval vyšší počet mesiacov dĺžky praxe, a naopak. Čo sa týka 

legislatívnej regulácie praxe, napr. ak zamestnávateľ vybral zákonom stanovené vzdelanie, 

automaticky bolo potrebné určiť aj dĺžku požadovanej praxe na konkrétnej kvalifikačnej úrovni. 

I v tomto prípade je potrebné uviesť, že aktuálnosť NŠZ v prípade požiadavky na stanovenie dĺžky praxe 

je mimoriadne dôležitá.  

3.5.1.8 Vyhodnotenie pracovných prostriedkov vo zverejnených NŠZ 

Výber pracovných prostriedkov z číselníka v IS NSP/SRI bol rozmanitý a autori vyberali vždy viaceré 

podkategórie. Nasledujúca tabuľka uvádza top 5 pracovných prostriedkov, ktoré autori vyberali vo 

zverejnených NŠZ najčastejšie, pričom najviac pracovných prostriedkov bolo uvádzaných v NŠZ s SKKR 

7 a SKKR 4 a najmenej na úrovni SKKR 8. Čo sa týka ich využitia v sektorových radách, najviac 

pracovných prostriedkov zadávali autori za nasledujúce tri sektorové rady: 

1. Sektorovú radu pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

2. Sektorovú radu pre verejné služby a správu a  

3. Sektorovú radu pre kultúru a kreatívny priemysel. 

Tabuľka č. 50 Top 5 pracovných prostriedkov použitých vo zverejnených NŠZ podľa SKKR 

Top 5 pracovných prostriedkov 
Počet prac prostriedkov/Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble 
a konektory, klávesnice, myši, software...) 

13 130 432 39 157 677 17 1465 

Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné 
kancelárske potreby) 

26 149 423 34 149 595 9 1385 

Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, 
skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu 
dokumentov, prezentačná technika) 

13 81 372 27 148 624 17 1282 
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Top 5 pracovných prostriedkov 
Počet prac prostriedkov/Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

Zákony, vyhlášky, nariadenia 3 59 257 11 114 527 12 983 

Normy (technické normy, ISO normy...) 18 141 277 18 76 359 11 900 

Celkový súčet 73 560 1761 129 644 2782 66 6015 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.5.1.9 Vyhodnotenie profilu práce vo zverejnených NŠZ 

Profil práce bol rozdelený na viacero oblastí: Charakter činností, Postup práce, Vedenie podriadených 

zamestnancov a z toho vyplývajúcu Zodpovednosť za výsledky a hodnoty. Výber z predmetných oblastí 

ukazuje, že vo zverejnených NŠZ prevládal nasledujúci typ zamestnania: zamestnanie vykonávajúce 

Odborné práce, s Rámcovo vymedzeným postupom práce, s Veľkou zodpovednosťou, prípadnými 

veľkými alebo odstrániteľnými (nahraditeľnými) stratami a v rámci zamestnania nebolo potrebné viesť 

žiaden tím. Najviac kombinácií charakteru činností mali zverejnené NŠZ na úrovni SKKR 7, rovnako na 

tejto kvalifikačnej úrovni boli autormi vyberané viaceré možnosti postupov práce. Aj tu platilo191, že 

čím vyššia kvalifikačná úroveň, tým častejšie sa v NŠZ objavila možnosť vedenia tímu a tiež sa 

zvyšovala192 úroveň zodpovednosti za výsledky a hodnoty.  

Tabuľka č. 51 Profily práce vo zverejnených NŠZ podľa SKKR 

Profil práce 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu   55 88 36  1 2  182 

Montážne práce a obsluha strojov  5 109 95 2 5 14  230 

Kvalifikované manuálne a remeselné práce 10 167 176 4 9 23  389 

Rutinné kancelárske práce   10 73 2 19 55  159 

Prevádzkové práce v službách a obchode 10 27 65 4 7 5  118 

Práce v oblasti výchovy a vzdelávania   16 3 12 47 5 83 

Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 1 9 36  6 34  86 

Odborné nemanuálne práce  1 19 268 21 105 506 10 930 

Špecializované, tvorivé a vývojové práce  3 85 20 85 396 16 605 

Riadiace práce  3 6 93 7 42 246 12 409 

Presne vymedzený postup práce 39 148 201 11 49 196 2 646 

Rámcovo vymedzený postup práce 33 149 384 25 113 538 4 1246 

Bližšie neurčený postup práce 1 13 31 7 26 115 2 195 

Netradičný, originálny postup práce 5 35 55 18 35 150 13 311 

Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko 
odstrániteľné (nahraditeľné) 

55 168 150 12 21 27  433 

Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko 
odstrániteľné (nahraditeľné) 

10 90 349 29 112 436 13 1039 

 
191 okrem úrovne SKKR 8 
192 okrem úrovne SKKR 8 



   
 

312 

Profil práce 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s 
vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) 

2 12 49 2 35 230 4 334 

Bez vedenia 64 253 420 30 116 382 5 1270 

Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, 
koordinácia projektu a pod.) 

  9 1 13 95 8 126 

Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, 
malej prevádzky a pod.) 

3 15 88 7 18 66  197 

Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod.  2 28 4 18 118 3 173 

Vrcholové vedenie organizácie 
  3 1 3 32 1 40 

Celkový súčet 297 1323 2710 210 850 3713 98 9201 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

3.5.1.10 Vyhodnotenie špecifických kľúčových kompetencií vo zverejnených NŠZ 

Špecifické kľúčové kompetencie predstavujú špeciálne požiadavky na výkon zamestnania a autormi 

boli využívané ich všetky úrovne. Tieto kompetencie dopĺňajú požiadavky na všeobecné kľúčové 

kompetencie, ktoré sú prenosné v rámci zamestnaní, a to podľa jednotlivých kvalifikačných úrovní. Vo 

zverejnených NŠZ boli najčastejšie využívané nasledujúce špecifické kľúčové kompetencie: 

▪ Analytické myslenie193, 

▪ Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť194, 

▪ Organizovanie a plánovanie práce195, 

▪ Tvorivosť a kreativita196 a  

▪ Strategické a koncepčné myslenie197. 

Z pohľadu výšky kvalifikačnej úrovne zverejnených NŠZ boli autormi najviac zadávané špecifické 

kľúčové kompetencie na úrovni SKKR 7 a viac ako o polovicu menej to bolo na úrovni SKKR 4. Najmenej 

špecifických kľúčových kompetencií bolo vyberaných autormi NŠZ na úrovni SKKR 8. Najmenej bola 

využívaná Podnikavosť na vysokej úrovni, Talent na elementárnej a na pokročilej úrovni.  

 
193 najviac na úrovni vysokej a najviac to bolo vyberané autormi v  Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby 
194 najviac na úrovni vysokej a najviac to bolo vyberané autormi opäť v  Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby 
195 najviac na úrovni pokročilej a najviac to bolo vyberané autormi v  Sektorovej rade pre verejné služby a správu 
196 najviac na úrovni pokročilej a najviac to bolo vyberané autormi v  Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby 
197 najviac na úrovni pokročilej a najviac to bolo vyberané autormi v  Sektorovej rade pre verejné služby a správu 
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Z pohľadu sektorových rád boli najčastejšie využívané špecifické kľúčové kompetencie Sektorovou 

radou pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorovou radou pre verejné služby a správu a Sektorovou 

radou pre kultúru a kreatívny priemysel. 

3.5.1.11 Vyhodnotenie odborných vedomostí vo zverejnených NŠZ 

Odborné vedomosti ako poznatky a znalosti požadované zamestnávateľom, v súvislosti 

s kvalifikovaným výkonom zamestnania, patria do kľúčových informácií uvádzaných na karte 

zamestnania v rámci kompetenčného modelu. Pôvodná databáza (z obdobia 2012 – 2015) bola 

priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové položky, ktoré ju obohatili o návrhy expertov (primárne 

autorov) a členov Realizačného tímu SRI. Je možné konštatovať, že za obdobie rokov 2020 – 2022 

pribudlo do databázy 2 362 položiek, pričom najviac ich pribudlo za rok 2021 (1 200 položiek). Celkovo 

má databáza ku koncu októbra 2022 spolu 9 862 položiek.  

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje počet odborných vedomostí i odborných zručností, ktoré boli do 

databázy kompetenčného modelu doplnené v rokoch 2019 - 2022, pričom východisková databáza je 

tvorená položkami z rokov 2012-2015.  

Tabuľka č. 52 Počet odborných vedomostí a odborných zručností doplnených do databázy 
kompetenčného modelu v  období 2012 - 2022 

Typ 

Počet položiek v databáze 

Spolu Východiskový stav 
databázy 2012-2015 

2020 2021 2022 

Odborná vedomosť 7 500 682 1 200 480 9 862 

Odborná zručnosť 13 852 871 1 804 663 17 190 

Spolu 21 352 1 553 3 004 1 143 27 052 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Odborné vedomosti je vo všeobecnosti možné rozdeliť do troch kategórií: 

▪ prierezové, 

▪ sektorové,  

▪ špecifické. 

Prierezové odborné vedomosti sú využívané naprieč sektorovými radami, nakoľko sú využiteľné vo 

veľkom množstve zamestnaní. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najčastejšie používaných 

prierezových odborných vedomostí sektorovými radami na rôznych úrovniach SKKR. Najviac bola 
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využívaná prierezová odborná vedomosť: „základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a 

ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy“, 

ktorá bola využitá na každej kvalifikačnej úrovni, pričom mala vždy perspektívu „aktuálna“. Najviac boli 

predmetné prierezové odborné vedomosti využívané na úrovni SKKR 4 (úplné stredné 

všeobecné/odborné vzdelanie). 

Tabuľka č. 53 Top 10 najvyužívanejších prierezových odborných vedomostí vo zverejnených NŠZ 
podľa SKKR 

Názov prierezovej odbornej vedomosti 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a 
požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany 
zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na 
pracovisku a bezpečné pracovné postupy 

81 282 647 57 168 486 9 1730 

metódy evidencie 13 78 156 6 38 77  368 

vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, 
vnútorné predpisy, interné normy 

7 16 113 14 44 155  349 

zmluvy a zmluvné vzťahy 1 2 38 6 16 46  109 

metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie  4 28 6 12 30 1 81 

zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a 
investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky 

6 15 30 3 5 13  72 

metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, 
náradí a zariadení 

5 16 14  3 1  39 

postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, 
stanovenia ceny 

  16 4 6 12  38 

ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov 2 3 12  2 13  32 

zásady starostlivosti o zákazníkov  1 16 3 6 4  30 

Spolu 115 417 1070 99 300 837 10 2848 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Sektorové odborné vedomosti majú priradené príznaky sektorových rád (sektorov), ku ktorým 

prináležia, pričom východiskovým predpokladom je ich využiteľnosť práve vo vybraných sektoroch. 

Výber z databázy odborných vedomostí najviac využili nasledujúce sektorové rady198: 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment199, 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby200, 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie201, 

 
198 bez ohľadu na stanovenie perspektívy odbornej vedomosti: aktuálna/budúca 
199 najviac odborných vedomostí bolo do NŠZ doplnených na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
200 najviac odborných vedomostí bolo do NŠZ doplnených opäť na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
201 najviac odborných vedomostí bolo do NŠZ doplnených taktiež na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
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▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie202 a  

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku203. 

Každej odbornej vedomosti, ktorú autori priraďovali k NŠZ, stanovovali aj perspektívu: aktuálnu alebo 

budúcu. Autori z vyššie uvedených sektorových rád spolu určili 11 násobne viac perspektívu 

„aktuálna“. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najvyužívanejších sektorových odborných 

vedomostí, pričom je zrejmé, že najpoužívanejšou odbornou vedomosťou bola: „zásady a techniky 

profesionálnej komunikácie“ na úrovni SKKR 7, čo je zároveň aj najčastejšia úroveň, v ktorej boli 

predmetné odborné vedomosti nahodnotené autormi NŠZ.  

Vyšší počet sektorových odborných vedomostí súvisel s komunikáciou a so zásadami vedenia kolektívu, 

významnou mierou však boli využívané aj normy súvisiace s ochranou osobných údajov, využitie 

rôznych softvérov a odborných aplikácií. Početnosť použitia špecifických odborných vedomostí 

ovplyvnilo aj to, že najviac zverejnených NŠZ je zo zdravotníctva a zároveň viacero autorov NŠZ z iných 

sektorových rád identifikovalo dôležitosť vedomosti o  zásadách poskytovanie prvej pomoci. 

Zastúpenie tu mali aj sektorové odborné vedomosti týkajúce sa odpadov a ich vplyvu na životné 

prostredie a zároveň aj postupy pri reklamáciách a práva spotrebiteľov. 

Tabuľka č. 54 Top 10 najvyužívanejších sektorových odborných vedomostí vo zverejnených NŠZ 
podľa SKKR 

Názov sektorovej odbornej vedomosti 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

zásady a techniky profesionálnej komunikácie 5 19 100 14 66 179 2 385 

zásady vedenia pracovného kolektívu 3 6 58 11 40 149 9 276 

zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných 
údajov 

2 2 52 1 37 141  235 

spôsoby a metódy komunikácie 7 21 71 8 19 50 4 180 

softvéry a odborné aplikácie 1 12 61 10 21 69 1 175 

užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného 
systému "ezdravie" 

  7 2 25 115  149 

zásady poskytovania prvej pomoci 12 37 63  12 20  144 

druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie 21 36 49 2 2 28  138 

postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov 5 17 79 7 10 18  136 

telemedicínske technológie a princípy online komunikácie  3 9 2 19 100  133 

Celkový súčet 56 153 549 57 251 869 16 1 951 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
202 najviac odborných vedomostí bolo do NŠZ doplnených na úrovni SKKR 4 – úplné všeobecné/odborné vzdelanie 
203 najviac odborných vedomostí bolo do NŠZ doplnených opäť na úrovni SKKR 4 – úplné všeobecné/odborné vzdelanie 
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Nasledujúca tabuľka uvádza počet sektorových odborných vedomostí, využívaných v hlavných 

kategóriách. V najvyužívanejšej hlavnej kategórii „Spoločenské a humanitné náuky a ich aplikácie“ 

vyberali autori NŠZ predmetné sektorové odborné vedomosti najmä v nasledujúcich 5-tich 

sektorových radách: 

1. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel, 

2. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

3. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

4. Sektorová rada pre verejné služby a správu a  

5. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo. 

V druhej najpoužívanejšej hlavnej kategórii „Technika a spracovanie materiálov“ využívali autori NŠZ 

sektorové odborné vedomosti najmä v nasledujúcich 5-tich sektorových radách: 

1. Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu, 

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

3. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

4. Sektorová rada pre elektrotechniku a  

5. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. 

Tabuľka č. 55 Početnosť sektorových odborných vedomostí podľa hlavných kategórií vo 
zverejnených NŠZ podľa SKKR 

Hlavné kategórie sektorových odborných 
vedomostí 

Úroveň SKKR 
Spolu 

2 3 4 5 6 7 8 

Spoločenské a humanitné náuky a ich aplikácie 19 105 447 67 304 845 28 1815 

Technika a spracovanie materiálov 
56 294 559 41 91 390 35 1466 

Ekonomika a administratíva 9 52 344 52 168 527 7 1159 

Matematické náuky a informatika 32 78 333 54 173 454 14 1138 

Zdravotníctvo, sociálne veci a zamestnanosť 19 57 190 10 135 678 4 1093 

Prírodovedné náuky a ich aplikácie 
33 216 276 33 68 264 8 898 

Poľnohospodárstvo, príroda, zvieratá, životné 
prostredie 

64 175 296 17 52 245 1 850 

Služby 
52 195 349 31 53 87 1 768 

Stavebníctvo a ťažba surovín 22 163 190 13 55 146 1 590 

Vojsko, bezpečnosť, šport 9 94 174 9 43 141  470 
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Hlavné kategórie sektorových odborných 
vedomostí 

Úroveň SKKR 
Spolu 

2 3 4 5 6 7 8 

Umenie a média 24 54 114 34 75 64  365 

Celkový súčet 339 1483 3272 361 1217 3841 99 10612 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Špecifické odborné vedomosti predstavujú vedomosti typické len pre vybrané zamestnania. Aj 

v tomto prípade je možné konštatovať, že 3,5 násobne častejšie sa používali príznaky „aktuálne“, ako 

„budúce“. Autori priradili aktuálne špecifické odborné vedomosti najviac na úrovni SKKR 7, pri 

špecifických odborných vedomostiach s príznakom „budúca“ to bolo najčastejšie na úrovni SKKR 4. 

3.5.1.12 Vyhodnotenie odborných zručností vo zverejnených NŠZ 

Odborné zručnosti predstavujú konkrétny praktický výkon činností, ktoré zamestnávateľ vyžaduje 

v jednotlivých zamestnaniach. Pôvodná databáza (2012 – 2015) bola taktiež priebežne aktualizovaná 

a dopĺňaná o nové položky a za sledované obdobie pribudlo do databázy 3 338 položiek, pričom najviac 

ich pribudlo opäť v roku 2021 (1 804 položiek). Celkovo má databáza ku koncu októbra 2022 spolu 17 

190 položiek, čo je 1,75 krát viac, ako u odborných  - vedomostí. Odborné zručnosti je možné rozdeliť 

do troch kategórií: 

▪ prierezové, 

▪ sektorové,  

▪ špecifické. 

Prierezové odborné zručnosti sú využívané naprieč sektormi vo vyššom počte zamestnaní. 

Nasledujúca tabuľka uvádza 10 najčastejšie používaných prierezových odborných zručností 

sektorovými radami na rôznych úrovniach SKKR. Najviac bola využívaná prierezová odborná zručnosť: 

„ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, 

zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov“, ktorá bola využitá na 

každej kvalifikačnej úrovni, pričom mala iba v dvoch prípadoch perspektívu ako „budúca“, v ostatných 

prípadoch išlo o perspektívu „aktuálna“. Najviac boli predmetné prierezové odborné zručnosti 

využívané na úrovni SKKR 7. 
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Najviac sektorových odborných zručností z databázy využili nasledujúce sektorové rady204:  

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby205, 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment206, 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie207, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku 208 a  

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo209. 

  

 
204 bez ohľadu na stanovenie perspektívy odbornej zručnosti: aktuálna/budúca 
205 najviac odborných zručností bolo do NŠZ doplnených na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
206 najviac odborných zručností bolo do NŠZ doplnených opäť na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
207 najviac odborných zručností bolo do NŠZ doplnených taktiež na úrovni SKKR 7 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
208 najviac odborných zručností bolo do NŠZ doplnených na úrovni SKKR 4 – úplné všeobecné/odborné vzdelanie 
209 najviac odborných zručností bolo do NŠZ doplnených na úrovni SKKR 3 – stredné odborné vzdelanie 
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Tabuľka č. 56 Top 10 najvyužívanejších prierezových odborných zručností vo zverejnených NŠZ podľa SKKR 

Prierezová odborná zručnosť 

Perspektíva „aktuálna“/Úroveň SKKR 
Spolu 

Perspektíva „budúca“/Úroveň SKKR 
Spolu Celkovo 

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 

82 321 885 76 252 789 10 2415  2      2 2417 

ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 
verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej 
práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného 
správania na pracovisku a bezpečných pracovných 
postupov 

75 274 625 53 160 466 7 1660         1660 

komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi 
organizácie 

3 14 59 8 20 97  201         201 

orientácia v dokumentácii, metódach, normách, 
právnych a ďalších predpisoch v organizácii 

1 1 35 3 18 59 1 118         118 

kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, 
požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, používania ochranných pracovných prostriedkov 
a pomôcok 

 3 41 4 10 53  111         111 

vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, 
agend, evidencie, štatistík a pod. 

2 14 48 2 14 25  105  1      1 106 

orientácia v normách, technických podkladoch a 
prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie 
technologických procesov 

1 6 27 2 5 18  59         59 

poskytovanie informačného a konzultačného servisu  2 10 1 12 22 1 48         48 

komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi 
organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a 
zákazníkmi 

 3 13 1 4 17 1 39         39 

sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.   7 2 9 20  38         38 

orientácia v predpisoch a v technických normách v 
oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany 

 4 20   12  36  1      1 37 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najvyužívanejších sektorových odborných zručností, a to 

podľa kvalifikačných úrovní SKKR. Zručnosti úzko súviseli s najvyužívanejšími odbornými vedomosťami, 

a preto sa do prvej desiatky najvyužívanejších sektorových odborných zručností dostali tie týkajúce sa 

rešpektovania pravidiel ochrany osobných údajov, využívania rôznych techník a spôsobov 

komunikácie, využívania rôznych softvérových aplikácií a výrazný podiel malo aj využívanie nástrojov 

big data managementu. Ostatné sektorové odborné zručnosti sa týkali najmä sektora zdravotníctva, 

nakoľko je to sektor s najvyšším počtom garantovaných NŠZ. 

Tabuľka č. 57 Top 10 najvyužívanejších sektorových odborných zručností vo zverejnených NŠZ 
podľa SKKR 

Názov sektorovej odbornej zručnosti 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v 
súlade s platnou legislatívou 

 8 30  19 54  111 

využívanie techník efektívnej komunikácie v 
zdravotníctve 

 1 5  11 92  109 

využívanie IT zručností na používanie aplikácií 
národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta 

  4  21 81  106 

využívanie odborných softvérových aplikácií  2 17 5 14 64 1 103 

používanie nástrojov big data management (BDM)  2 21 3 15 55  96 

telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia 
vhodných komunikačných techník na efektívne 
získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu 
terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí 

  3  15 77  95 

uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s 
osobnými údajmi 

2 1 27 2 13 50  95 

ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku  1 22 2 7 61  93 

dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v 
zdravotníckych zariadeniach 

  3   84  87 

usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a 
ochrane zdravých životných podmienok 

    10 77  87 

používanie online telekomunikačných technológií a 
mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, 
dokumentácii a liečbe ochorení 

  3  13 71  87 

Celkový súčet 2 15 135 12 138 766 1 1069 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Nasledujúca tabuľka uvádza počet sektorových odborných zručností, využívaných v jednotlivých 

kategóriách. V najvyužívanejšej kategórii „Činnosti s prevahou duševnej, prípadne administratívne 

práce“ boli používané odborné zručnosti týkajúce sa „Orientácie v dokumentoch210“ a činnosti týkajúce 

 
210 najvyužívanejšie autormi za Sektorovú radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorovú radu pre zdravotníctvo, 
sociálne služby a za Sektorovú radu pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
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sa „Posudzovania, kontroly211“. V druhej najvyužívanejšej kategórii odborných zručností – „Činnosti 

prevažne manuálne“ išlo najčastejšie o: „Manipuláciu s predmetmi a materiálmi212“ a o 

„Nastavovanie, oživovanie, opravy a údržbu213“. 

Tabuľka č. 58 Početnosť sektorových odborných zručností podľa kategórií vo  zverejnených NŠZ 
podľa SKKR 

Kategórie sektorových odborných zručností 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

Činnosti s prevahou "duševnej", príp. 
administratívnej práce 

164 987 2733 324 1195 4172 147 9722 

Činnosti prevažne "manuálne" 386 1441 1166 32 135 216 4 3380 

Činnosti s ľuďmi 54 251 920 104 385 1379 11 3104 

Riadenie 16 87 717 94 298 1346 37 2595 

Obsluha a riadenie strojov, zariadení a 
technických procesov 

139 702 792 72 192 667 15 2579 

Činnosti obranné, ochranné, záchranné, šport 14 73 163 3 17 42  312 

Umelecká tvorba a interpretácia, verejné 
vystupovanie, moderovanie 

  33 62 63 64  222 

Celkový súčet 773 3541 6524 691 2285 7886 214 21914 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Poslednou kategóriou sú špecifické odborné zručnosti. Na začiatku realizácie NP SRI neboli v databáze 

evidované žiadne odborné zručnosti s týmto príznakom. V priebehu projektového obdobia boli do 

databázy doplnené dve položky, a to: zavádzanie technologických inovácií priemyslu 4.0; praktické 

uplatnenie metódy QFD – House of Quality. V aktuálnej perspektíve boli použité autormi na úrovni 

SKKR 4  a v perspektíve „budúca“ bola autormi použitá iba prvá, a to na úrovni SKKR 4, 6214 a aj SKKR 

7.  

3.5.1.13 Vyhodnotenie inovácií vo zverejnených NŠZ 

V rámci skúmania vplyvu inovácií a trendov vývoja v sektoroch národného hospodárstva na NŠZ bola 

postupne dopĺňaná databáza inovácií, z ktorej autori vyberali jednotlivé inovácie a priraďovali ich 

k vybraným odborným vedomostiam a odborným zručnostiam. Jednotlivé inovácie boli zoskupené do  

kategórií a členovia sektorových rád postupne kreovali ich znenia. Stratégiou niektorých sektorových 

rád bolo identifikovať a popísať všeobecnejšiu inováciu, iné sektorové rady inovácie konkretizovali 

 
211 najvyužívanejšie autormi za Sektorovú radu pre Zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorovú radu pre potravinárstvo a za 
Sektorovú radu pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
212 najvyužívanejšie autormi za Sektorovú radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorovú radu pre remeslá a osobné 
služby a za Sektorovú radu pre potravinárstvo 
213 najvyužívanejšie autormi za Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby, Sektorovú radu pre automobilový priemysel 
a strojárstvo a za Sektorovú radu pre elektrotechniku 
214 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
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omnoho podrobnejšie. Všeobecne je možné konštatovať, že všetky sektorové rady sa intenzívne 

zaoberali inováciami, monitorovali a zaznamenávali ich vplyv do NŠZ, konkrétne do charakteristík 

zamestnaní, odborných vedomostí a odborných zručností. Bez ohľadu na perspektívu odbornej 

vedomosti/zručnosti, najväčší počet inovácií priradili autori do zverejnených NŠZ zo Sektorovej rady 

pre verejné služby a správu. Najčastejšími inováciami, s predpokladaným vplyvom na charakteristiku, 

či odborné vedomosti alebo zručnosti boli: Rozvoj informačných technológií, Digitalizácia, Nové 

metódy, Informačná a kybernetická bezpečnosť, Big Data, Inovácie ako reakcia na pandémiu, 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie, Smart technológie, Komunikačné siete 

novej generácie a Automatizácia. 

Najviac inovácií priradených k NŠZ bolo zaznamenaných aj autormi zo Sektorovej rady pre vzdelávanie, 

výchovu a šport a zo Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby. V rámci Sektorovej rady pre 

vzdelávanie, výchovu a šport išlo o priradenie nasledujúcich inovácií k zverejneným NŠZ s možným 

vplyvom na charakteristiku, či odborné vedomosti alebo zručnosti: Digitalizácia, Rozvoj informačných 

technológií, Komunikačné siete novej generácie, Informačná a kybernetická bezpečnosť, Nové metódy, 

Gamifikácia, Smart technológie, Virtuálna a rozšírená realita, Internet vecí a Big Data. Sektorová rada 

pre zdravotníctvo, sociálne služby mala najviac priradené, k zverejneným NŠZ, tieto inovácie: 

Digitalizácia, Big Data, Smart technológie, Nové metódy, Inovácie ako reakcia na pandémiu, Rozvoj 

informačných technológií, Robotizácia, Umelá inteligencia, Informačná a kybernetická bezpečnosť 

a Nové materiály. 

Najmenej priradených inovácií bolo zaznamenaných autormi za Sektorovú radu pre celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel. Išlo o nasledujúce inovácie: Digitalizácia, Nové materiály, 

Automatizácia, Umelá inteligencia, Zelená ekonomika, Smart technológie, Nové metódy, Robotizácia, 

3D technológie a materiály a Big Data. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že najmenej inovácií 

bolo priradených k NŠZ na úrovni SKKR 2215 a 5216. Naopak, najviac inovácií bolo priradených na úrovni 

SKKR 7. 

Tabuľka č. 59 Početnosť priradenia inovácií vo zverejnených NŠZ podľa SKKR a podľa sektorových 
rád 

Sektorová rada pre 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

verejné služby a správu 6 31 252  255 537  1081 

vzdelávanie, výchovu a šport  10 174 29 120 359 111 803 

zdravotníctvo, sociálne služby 5 5 59 4 100 558  731 

 
215 nižšie stredné vzdelanie 
216 vyššie odborné vzdelanie 
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Sektorová rada pre 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

administratívu, ekonomiku, manažment  11 178  44 409  642 

sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 

14 70 249   215 44 592 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože 40 185 126 8 30 159 36 584 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  4 120 6 82 228  440 

energetiku, plyn a elektrinu  16 158 14 27 161 55 431 

kultúru a kreatívny priemysel 2 1 94 24 76 210  407 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 3 79 125  21 134 9 371 

informačné technológie a telekomunikácie   72 26 57 177 16 348 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 23 34 137  17 136  347 

automobilový priemysel a strojárstvo 5 93 119 5 22 87  331 

potravinárstvo 4 173 89  21 29 14 330 

obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 15 28 151 14 54 34  296 

elektrotechniku 2 2 118  15 130 24 291 

dopravu, logistiku a poštové služby 18 33 80  20 138  289 

vodu, odpad a životné prostredie 6 13 133  6 128  286 

remeslá a osobné služby 41 110 93 6 2 26  278 

ťažbu a úpravu surovín, geológiu 4 55 76  8 133  276 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 1 33 71  24 136  265 

chémiu a farmáciu 7 30 72 57  77  243 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 7 34 101 13 18 67  240 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  2 37   53  92 

Celkový súčet 203 1052 2884 206 1019 4321 309 9994 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Bezkonkurenčne najväčší predpokladaný vplyv inovácie na rôzne zamestnania v národnom 

hospodárstve predstavuje „Digitalizácia“. Najčastejšie bola priraďovaná zamestnaniam  na úrovni 

SKKR 7 (viď nasledujúca tabuľka). Digitalizácia sa týka každej oblasti nášho osobného i pracovného 

života. Ide jednak o transformáciu nedigitálneho obsahu na formu, ktorú môžu spracovať počítače, ale 

tiež predstavuje digitálnu transformáciu spoločnosti a hospodárstva217. Predstavuje o transformáciu 

procesov218 týkajúcich sa dokumentov a činností osôb s cieľom ich dodatočného spracovania na 

získanie väčšieho úžitku z existujúcich informácií pri transformácii na procesy riadené počítačom. Ide 

o implementáciu rôznych digitálnych technológií219 do podnikových procesov s cieľom vytvoriť 

digitálne prostredie220. Digitálna transformácia v podnikaní je neustále pokračujúci proces. Výsledkami 

digitálnych riešení je zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Digitalizácia predstavuje 

 
217 ako napr. 4. priemyselná revolúcia v priemysle 
218 výsledkom je digitalizácia procesov 
219 mobilné zariadenia, komunikačné a riadiace platformy, zber a vyhodnocovanie dát zo strojov, monitorovanie a simulácia 
procesov, integrácia viacerých systémov a technológií 
220 digitálny obchod a spoluprácu  
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v súčasnosti nosný inovačný nástroj, ktoré nespája iba množstvo technológií a procesov, ale aj 

prístupov a stratégií, a to podľa aktuálnych trendov. 

Tabuľka č. 60 Počty zverejnených NŠZ podľa priradených kategórií top 10 inovácií a podľa SKKR 

Názov hlavnej kategórie inovácie 
Úroveň SKKR 

Spolu 
2 3 4 5 6 7 8 

Digitalizácia 28 105 356 21 198 729 19 1456 

Smart technológie 18 90 200 9 49 200 12 578 

Rozvoj informačných technológií 1 12 138 9 95 301 12 568 

Nové metódy 4 30 143 6 78 272 7 540 

Umelá inteligencia 8 40 155 9 40 261 17 530 

Big Data 1 27 115 4 67 296 16 526 

Robotizácia 24 101 168 9 20 144 12 478 

Internet vecí 6 37 127 6 24 143 16 359 

Zelená ekonomika 18 80 111 9 18 103 9 348 

Automatizácia 18 112 100 1 16 70 8 325 

Celkový súčet 126 634 1613 83 605 2519 128 5708 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

V kategórii Digitalizácia je 10 najvýznamnejších inovácií, ktoré boli priradené k zverejneným NŠZ za 

všetky sektorové rady (viď graf nižšie). Z grafu vyplýva, že prvé tri inovácie ako: „Digitalizácia, 

softverizácia“, „Elektronizácia dokumentov“ a „Online interná a externá komunikácia“ výraznejšie 

prevládali nad ostatnými inováciami v tejto kategórii. 
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Graf č. 62 Počet NŠZ ovplyvnených 10-timi najvýznamnejšími inováciami z  kategórie 
„Digitalizácia“ 

Zdroj:  Realizačný tím SRI 

Druhou najvýznamnejšou kategóriou inovácií boli „Smart technológie“, pričom 10 najvýznamnejších 

inovácií, ktoré boli priradené k zverejneným NŠZ za všetky sektorové rady, je uvedených 

v nasledujúcom grafe. 
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Graf č. 63 Počet NŠZ ovplyvnených 10-timi najvýznamnejšími inováciami z  kategórie „Smart 
technológie“ 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Smart221 technológie sú technológie, ktoré dokážu vďaka prepojeniu222 s okolím vykonávať rôzne 

funkcie s vyššou mierou autonómnosti, ako tomu bolo u ich predchodcov. Svoju činnosť vykonávajú 

cez rôzne aplikácie223 a umožňujú ovládať alebo sledovať jednotlivé zariadenia za účelom úspory času, 

energií, zdrojov, zefektívniť rutinné činnosti a pod. Z vyššie uvedeného grafu je vidno, že výrazne 

najvýznamnejšou kategóriou boli samotné „Smart zariadenia a technológie“, ostatné inovácie v tejto 

kategórii boli omnoho zriedkavejšie. 

Treťou najvýznamnejšou inováciou, u ktorej sa predpokladá vplyv na výkon zamestnaní bol „Rozvoj 

informačných technológií“. Ako vidno z nasledujúceho grafu, prvé tri inovácie z tejto kategórie výrazne 

prevládali oproti ostatným. 

  

 
221 z anglického slova SMART – bystrý/inteligentný 
222 na vlastné fungovanie vyžadujú pripojenie k iným technológiám – prostredníctvom internetu a primárne bezdrôtovo 
223 Väčšinou z mobilných telefónov, alebo napr. aj z tabletov 
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Graf č. 64 Počet NŠZ ovplyvnených 10-timi najvýznamnejšími inováciami z  kategórie „Rozvoj 
informačných technológií“ 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.5.1.14 Vyhodnotenie určenia povolaní vo zverejnených NŠZ 

Aktualizácia sústavy povolaní je jednou z významných činností Aktivity č. 3 a je priamo naviazaná na 

vývoj garantovaných NŠZ a ich charakter/charakteristiku práce. Pod jednotlivé povolania sú 

priraďované zamestnania na rovnakej alebo podobnej kvalifikačnej úrovni, s podobnými požiadavkami 

na odborné zručnosti, aby bolo možné identifikovať, širšie možnosti kvalifikovanej pracovnej sily 

uplatniť sa na trhu práce (v sektore) a kde to už nie je až také jednoduché (vzhľadom na špecifickosť 

zamestnania a iné požadované odborné zručnosti). 

K 20. 10.2022 bolo v IS NSP/SRI zverejnených 1 642 NŠZ. Ostatné z garantovaných NŠZ boli buď v stave 

„Schvaľovanie Alianciou“ alebo v nejakom ďalšom stave rozpracovania (týkalo sa to iba tvorby NŠZ, 

revízie boli ukončené a sú zverejnené všetky). Tieto NŠZ boli zaradené do 582224 povolaní.  

Najmenší počet povolaní potrebných na zaradenie zamestnaní do sústavy potrebovala Sektorová rada 

pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

kde do jedného povolania bolo zaradených 5 – 6 NŠZ. Znamená to vysokú granularitu zamestnaní, ktoré 

 
224 k 20. 10. 2022 je v sústave povolaní 460 jedinečných povolaní 



   
 

328 

ale vyžadujú podobné odborné zručnosti. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby patrí 

v tomto medzi výnimky, nakoľko napr. medik po vyštudovaní lekárstva225 si robí atestácie a tým sa ďalej 

špecializuje. Preto povolanie „Lekár špecialista“ v tejto sektorovej rade obsahuje až 73 NŠZ, vzhľadom 

na to, že príznačné povolania podľa atestácií neboli vytvárané. Na a druhej strane, veľmi osobitým 

sektorom sú napr. remeslá a osobné služby226, kde bolo do jedného povolania väčšinou priradené iba 

jedno zamestnanie, maximálne dve.  

Najnižší počet (12) povolaní, ku ktorým boli priradené NŠZ, mali nasledujúce sektorové rady: 

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel227, 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo228 , 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu229.  

Tabuľka č. 61 Počet  zverejnených NŠZ priradených k povolaniam 

Sektorová rada pre: 
Počet 

zverejnených 
NŠZ  

Počet 
priradených 

povolaní 

Počet NŠZ na 
jedno povolanie 

(interval) 

administratívu, ekonomiku, manažment 99 36 2 - 3 

automobilový priemysel a strojárstvo 58 26 2 - 3 

bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 74 14 5 - 6 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 32 12 2 - 3 

dopravu, logistiku a poštové služby 93 37 2 - 3 

elektrotechniku 35 15 2 - 3 

energetiku, plyn a elektrinu 72 21 3 - 4 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 46 12 3 - 4 

chémiu a farmáciu 34 12 2 - 3 

informačné technológie a telekomunikácie 41 13 3 - 4 

kultúru a kreatívny priemysel 121 47 2 - 3 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 65 21 3 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 73 27 2 - 3 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 67 23 3 

potravinárstvo 53 20 2 - 3 

remeslá a osobné služby 78 48 1 - 2 

sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 
materiály 45 14 3 - 4 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 62 32 2 

ťažbu a úpravu surovín, geológiu 46 15 3 

 
225 vtedy by ho bolo možné zaradiť pod povolanie Lekár 
226 v predmetnej sektorovej rade bolo vytvorených najviac povolaní – 48, druhou najpočetnejšou v rámci priradenia povolaní 
bola Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel, nakoľko však má aj vysoký počet garantovaných NŠZ (zverejnených) 
tak v nej pod jedno povolanie boli priradené 2 -3 NŠZ 
227 vzhľadom na nízky počet garantovaných NŠZ (zverejnených) boli pod povolanie priradené dva až tri NŠZ 
228 v tomto prípade boli pod jedno povolanie priradených 3 – 4 NŠZ 
229 vzhľadom na nízky počet garantovaných NŠZ (zverejnených) boli pod povolanie priradené dva až tri NŠZ 
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Sektorová rada pre: 
Počet 

zverejnených 
NŠZ  

Počet 
priradených 

povolaní 

Počet NŠZ na 
jedno povolanie 

(interval) 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože 52 20 2 - 3 

verejné služby a správu 116 33 3 - 4 

vodu, odpad a životné prostredie 36 14 2 - 3 

vzdelávanie, výchovu a šport 66 34 2 

zdravotníctvo, sociálne služby 178 36 5 - 6 

Celkový súčet 1642 582  - 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10 .2022 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet povolaní, ku ktorým boli priradené zamestnania podľa SKKR. 

Z nej je vidno, že relatívne vysoký počet povolaní bol vytvorený pre priradenie NŠZ na úrovni SKKR 4 - 

7230. Výhodou identifikácie povolania je zoskupenie tých zamestnaní, ktoré predstavujú spoločný 

kvalifikačný základ, resp. rozsah obdobných vedomostí a zručností. Tento nástroj následne umožňuje 

účastníkovi trhu práce vidieť uplatnenie na širších súvislostiach.  

Tabuľka č. 62 Počet povolaní podľa kvalifikačnej úrovne SKKR vo zverejnených NŠZ 

Úroveň SKKR (vrátane rozpätia) Počet povolaní  

2 7 

2 – 3 10 

3 68 

3 – 4 40 

4 84 

4 – 5 28 

5 10 

5 – 6 27 

6 18 

6 – 7 45 

7 71 

7 – 8 7 

8 1 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

Zmeny v sústave povolaní (za celé projektové obdobie) boli viaceré, išlo o: 

▪ premenovania názvov povolaní231, 

▪ vyradenie povolaní232 zo sústavy povolaní, 

 
230 oproti úrovni SKKR 5 
231 premenovanie súviselo najmä s doplnením príbuzných zamestnaní pod jedno povolanie, kedy bolo následne potrebné 
upraviť jeho názov, aby poskytol lepšiu informáciu o tom, aké zamestnania sú pod ním zahrnuté 
232 po odstránení NŠZ z garancie sektorových rád, ktorý bol/boli priradené pod jedno povolanie – toto povolanie stratilo 
význam, nakoľko všetky NŠZ, ktoré boli k nemu priradené, už neexistovali 
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▪ zlúčenie povolaní233 a 

▪ doplnenie povolaní234 do sústavy povolaní. 

Konkrétnejšie informácie poskytuje nasledujúca tabuľka. Spolu išlo o 33 zmien. 

Tabuľka č. 63 Zmeny v sústave povolaní 

Názov povolania Zmena v sústave povolaní 

Čistič stavieb Premenované na Kvalifikovaný čistič stavieb 

Finančný manažér Premenované na Ekonomický manažér 

Kaskadér, dablér, komparzista Vyradené povolanie 

Laborant biochemik Vyradené povolanie 

Mechanik leteckých motorov a zariadení 
Premenované na Mechanik, údržbár leteckých motorov a 
zariadení 

Montér jednoduchých stavieb Premenované na Stavebný montážnik 

Odborný administratívny asistent Vyradené povolanie 

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva 
Premenované na Odborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní 
a pohľadávok 

Operátor spracovania vlákien Zlúčené na Operátor výroby textilu a spracovania vlákien 

Operátor výroby celulózy Premenované na Operátor celulózo-papierenskej výroby 

Operátor výroby textilu Zlúčené na Operátor výroby textilu a spracovania vlákien 

Pomocný pracovník vo vodárenstve, 
vodnom hospodárstve 

Premenované na Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom 
hospodárstve a životnom prostredí 

Pracovník kľúčovej služby Vyradené povolanie 

Pracovník s mládežou Vyradené povolanie 

Predavač cez telefón (internet)  Zlúčené do povolania Predavač 

Predavač jedál  Zlúčené do povolania Predavač 

Predavač v obchode  Zlúčené do povolania Predavač 

Predavač v stánku, na trhu, na ulici Zlúčené do povolania Predavač 

Stolár Zlúčené na Stolár, tesár 

Strelmajster   Premenované na Pracovník s výbušninami 

Špecialista ekológ  Vyradené povolanie 

Špecialista ekonóm  Premenované na Ekonóm 

Špecialista politiky zamestnanosti Premenované na Špecialista sociálnej politiky a zamestnanosti 

Technik astronóm Vyradené povolanie 

Technik meteorológ   Vyradené povolanie 

Technik sklárskej, keramickej výroby 
Premenované na Technik sklárskej výroby a výroby stavebných 
materiálov 

Tesár Zlúčené na Stolár, tesár 

Výtvarný umelec Premenované na Výtvarný umelec a sochár 

Zvárač Premenované na Zvárač, rezač 

Robotik Doplnené povolanie 

Pracovník wellness Doplnené povolanie 

 
233 v súvislosti so zmenou v garantovaných NŠZ prišlo aj k tomu, že sa viaceré garantované NŠZ zlučovali do jedného 
a následne prirodzene bolo žiadúce, aby sa povolania, ktoré ich mali predtým priradené, taktiež zlúčili 
234 vzhľadom na vznik nových zamestnaní a ich zaradenie do zoznamu garantovaných NŠZ bolo nutné vytvoriť aj nové 
povolania – ak nebolo možné zaradiť tieto zamestnania do stávajúcich povolaní 
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Názov povolania Zmena v sústave povolaní 

Pracovník 3D tlače Doplnené povolanie 

Grafik, ilustrátor Doplnené povolanie 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 10. 2022 

Sústava povolaní sa počas projektového obdobia postupne formovala a v nadväznosti na neustály 

vývoj na trhu práce je predpoklad, že sa bude formovať aj naďalej. Zmeny na trhu práce, nové 

i zanikajúce zamestnania rozšíria/zúžia sústavu povolaní. Rovnako je tiež predpoklad, že budú 

zlučované alebo premenovávané samotné povolania v databáze. Sústava povolaní by mala byť jednou 

z inšpirácií pri kariérovom poradenstve pre žiakov, absolventov i nezamestnaných a taktiež podkladom 

na tvorbu sektorových zručností pre podobné zamestnania. 

3.6 Sumárne vyhodnotenie Implementácie výsledkov výskumu do 

kompetenčného modelu so zámermi maximalizácie výkonnosti 

zamestnancov, ich efektívneho využívania a dlhšieho pracovného 

uplatnenia, minimalizácie úrazovosti a chorobnosti v sektorovej 

štruktúre SRI 

V období realizácie NP SRI sa preukázali priority výskumu v oblasti vplyvu inovačných procesov na 

zdravotné aspekty sektorovo špecifických pracovných činností. Inovácie sú dôležitým činiteľom 

efektívneho uplatňovania ľudského činiteľa v produktívnej práci, minimalizácie úrazovosti, chorobnosti 

a maximalizácie dlhodobo udržateľnej výkonnosti zamestnancov. V súlade s medzinárodnou 

metodikou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“)235 

boli vybrané faktory ovplyvňujúce výkon pracovných úloh na pracovných miestach. Jedná sa  konkrétne 

o nasledujúce faktory: 

▪ fyzikálne, 

▪ chemické, 

▪ biologické, 

▪ fyziologické, 

▪ psychologické a 

▪ sociologické. 

 
235 EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK. Themes. Emerging risks. [online]. 2022. [cit. 2022-07-29]. 
Dostupné na internete: <https://osha.europa.eu/en> . 



   
 

332 

V jednotlivých sektoroch boli identifikované segmenty trhu práce s najvyššou početnosťou 

pracovných úrazov na úrovni tried zamestnaní SK ISCO-08, pričom nevyhnutným zdrojom údajov na 

účely realizácie projektových úloh boli aktuálne databázy Národného inšpektorátu práce (ďalej len 

„NIP“), poskytujúce komplexný prehľad špecifických informácií o pracovných úrazoch v SR. Sumárne 

vyhodnotenie výsledkov je štruktúrované v členení podľa 24 sektorov. 

Vo všeobecnosti je možné práce, týkajúce dodržiavania BOZP, v priemyselnej výrobe, rozdeliť na tri 

hlavné skupiny, a to:  

▪ práca s pracovnými prostriedkami, ktorú upravuje Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov, resp. Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, 

▪ manuálna práca pri zdvíhaní bremien, ktorou sa zaoberá Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami (mimoriadnu dôležitosť majú princípy dvíhania podľa zásad školy chrbtice, 

taktiež je dôležité dodržiavanie zásad školy chrbtice pri realizácii stereotypných, opakujúcich 

sa pohybov počas práce v pásovej výrobe, ako napr. konzervovanie, fľaškovanie, etiketovanie 

a i.), 

▪ práca s výpočtovou technikou, ktorá zohráva významnú úlohu vo všetkých sektoroch, 

priemyselnú výrobu nevynímajúc. Zo zdravotnej stránky sa ňou zaoberá Nariadenie vlády SR č. 

276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 

zobrazovacími jednotkami. Osobitnú dôležitosť majú princípy sedenia a práce s počítačom 

podľa zásad školy chrbtice. 

Všeobecné informácie vyplývajúce z vyššie uvedených právnych noriem v oblasti BOZP236 pre 

priemyselné sektory sú nasledovné (viď nižšie). 

Základné povinnosti zamestnávateľov sú: 

▪ Systém všeobecnej prevencie 

- Vyhľadávať, hodnotiť a prijímať opatrenia na obmedzenie vplyvu rizík. 

- Činnosť v prevencii rizík vykonávať odborne spôsobilým zamestnancom. 

 
236 ÚRAD VLÁDY SR. Slov-Lex. Právny a informačný portál. [online]. 2022. [cit. 2022-07-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.slov-lex.sk/domov> . 
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- Na základe zhodnotenia rizík na pracoviskách zabezpečovať používanie a kontrolu 

osobných ochranných pracovných prostriedkov a aj samotných pracovných prostriedkov. 

- Prijímať opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí, ako sú havárie, požiare. 

- Zabezpečiť, aby zamestnanci nevykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam 

a zdravotnej spôsobilosti. 

- Vykonávať potrebné školenia a overovať vedomosti zamestnancov (tak odborné, ako aj 

zásady školy chrbtice). 

- Zákaz fajčenia v pracovných miestnostiach, kde sú účinkom fajčenia vystavení nefajčiari. 

- Viesť dokumentáciu o školeniach, informáciách a pokynoch. 

▪ Systém prevencie u technických zariadení 

- Používať vhodné zariadenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

- Vybaviť pracoviská funkčnými ochrannými zariadeniami, resp. ich upraviť tak, aby 

zamestnanci neboli vystavení najmä nepohodlnej pracovnej polohe a nežiaducim účinkom 

hluku a vibrácií (zásady školy chrbtice pri prevencii statického preťaženia). 

- Zariadenia pravidelne udržiavať, kontrolovať a revidovať. 

- Zariadenia, ktoré predstavujú zvýšenú mieru ohrozenia života a zdravia, môžu obsluhovať 

len zdravotne a zvlášť odborne spôsobilí zamestnanci. 

- Prácu, ktorá jednotvárne a jednostranne zaťažuje organizmus, je potrebné vylúčiť alebo 

prerušovať stanovenými prestávkami a taktiež viesť o nich evidenciu. 

- Prácu so zvýšeným rizikom nevykonávať osamotene (bez dohľadu ďalších zamestnancov), 

pokiaľ nie je ochrana zaručená iným spôsobom. 

- Minimalizovať ručnú manipuláciu s bremenami, ktorá vytvára možnosť poškodenia 

zdravia, a to najmä chrbtice (samotná hmotnosť bremena a poučenie o technikách a 

zásadách jeho dvíhania a prenášania). 

▪ Pracovisko 

- Pre danú činnosť priestorovo a konštrukčne usporiadať pracovisko, podrobovať ho 

pravidelnej údržbe, upratovaniu a čisteniu. 

- Pracoviská s výskytom rizikových faktorov podrobovať kontrolným meraniam a 

zabezpečovať, aby boli tieto faktory vylúčené alebo obmedzené na najmenšiu rozumne 

dosiahnuteľnú mieru. 

- Vyznačiť únikové komunikácie a núdzové východy a zabezpečiť ich voľne priechodné. 

- Priestory, kde je to účelné, opatriť vhodnými bezpečnostnými značkami. 
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- Pracovné nástroje a pomôcky musia zodpovedať aj zásadám školy chrbtice. 

Základné povinnosti zamestnancov sú: 

▪ Pracovať iba so zariadením a vykonávať len činnosti, na ktoré majú osobné kvalifikačné 

predpoklady. 

▪ Dodržiavať požiadavky predpisov, zásady bezpečného správania sa na pracovisku, 

nerozptyľovať svoju pozornosť, sústrediť sa na prácu, nepripustiť nevhodné správanie sa na 

pracovisku. 

▪ Dodržiavať stanovené technologické postupy. 

▪ Riadiť sa pokynmi, inštrukciami a prevádzkovými predpismi, dodržiavať stanovený pracovný 

režim. 

▪ Používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky, účinné proti riziku ohrozenia 

zdravia. 

▪ Dodržiavať hygienické predpisy (obleky, okuliare, umývanie, sprchovanie a i.). 

▪ Absolvovať lekárske prehliadky a chrániť sa pred chorobami z povolania. 

▪ Zoznámiť sa so zásadami poskytovania prvej pomoci, pri úraze poskytnúť postihnutému pomoc 

a úraz ohlásiť nadriadenému. 

▪ Nepožívať alkoholické nápoje a návykové látky počas pracovného času a pred nástupom do 

práce. 

▪ Nepoužívať zariadenie bez oboznámenia sa s návodom na bezpečnú prevádzku, obsluhu 

a údržbu. 

▪ Skontrolovať technický stav zariadenia pred jeho použitím, zistené chyby ohrozujúce 

bezpečnosť, ktoré nemôžu odstrániť sami oznámiť svojmu nadriadenému. 

▪ Neotvárať ochrany pohyblivých častí na stroji počas chodu stroja, nevyraďovať ochranné 

zariadenia z funkcie a akékoľvek zásahy na stroji vykonávať iba pri vypnutí elektrického prúdu. 

▪ Nikdy nevykonávať čistenie a umývanie stroja, ktorý je pod elektrickým prúdom. 

▪ Osobitnú starostlivosť venovať čisteniu a údržbe strojov a zariadeniam v prašnom prostredí, 

kde je významné riziko výbuchu prachu. 

▪ Do nádrží, cisterien a zásobníkov nevstupovať bez zaistenia ďalšou osobou. 

▪ Na pracoviskách s výskytom škodlivín, ako sú hluk, vibrácie, prach, nepriaznivá mikroklíma 

a pod. dbať na pokyny príslušného orgánu hygienickej služby. 

▪ Dodržiavať zásady školy chrbtice a správne zaťaženie.   
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Základné zásady bezpečnosti práce a bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia, ich obsluhu 

a údržbu sú: 

▪ Stroje musia byť zabezpečené vhodným ochranným zariadením tak, aby časti strojov, resp. 

materiál nimi spracovávaný, neohrozovali bezpečnosť obsluhy, pričom ochranné zariadenia 

musia byť v prevádzkyschopnom stave. 

▪ Stroj smie obsluhovať len pracovník, ktorý je oboznámený s návodom na obsluhu, čistenie, 

údržbu a opravy od výrobcu, pričom návod musí byť k dispozícii v slovenskom jazyku. 

▪ Čistenie, údržbu a opravu stroja je možné vykonávať iba pri vypnutom hlavnom elektrickom 

vypínači, resp. po odpojení vidlice pohyblivého prívodu od siete. 

▪ Je potrebné informovať pracujúcich o vlastnostiach chemických prostriedkov používaných pri 

umývaní a dezinfekcii strojov, ako aj o potrebných opatreniach na ochranu zdravia. 

▪ Za chodu stroja nemožno akýmkoľvek spôsobom zasahovať do pracovného priestoru stroja, 

resp. otvárať ochrany pohyblivých častí stroja. 

▪ Je zakázané vykonávať akýkoľvek zásah do elektrickej časti stroja v prípade, ak obsluha nemá 

potrebnú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. 

▪ Stroje, ktoré obsluhuje viac osôb, napr. výrobné linky, musia byť opatrené STOP ovládačom 

tak, aby bola zaistená možnosť vypnutia celého stroja alebo jeho časti z každého stanovišťa 

obsluhy. 

▪ Používanie strojov a zariadení inštalovaných v prostredí so špecifickými rizikami (napr. 

v prašnom, vlhkom prostredí) musí byť obmedzené len na osoby poverené obsluhou a 

oboznámené s rizikom úrazu elektrickým prúdom, výbuchom a pod. Údržbu týchto strojov a 

zariadení môžu zabezpečovať len špeciálne určení zamestnanci. 

▪ Stroje, pomocou ktorých a na ktorých pracujú osoby, musia spĺňať ergonomické požiadavky 

podľa zásad školy chrbtice. 

Riadiace zložky: 

Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového aparátu 

v riadiacich zložkách priemyslu je už pri plánovaní administratívnych prevádzok nevyhnutné správne 

vyberať pracovné pomôcky (stoličky, stoly, vankúše s nestabilnou plochou a pod.), pracovné prístroje 

(počítače s veľkou obrazovkou a pod.) a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného 

statického preťaženia pohybového aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu, 

ako aj prevencie úrazových dejov. 
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3.6.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Moderné poľnohospodárske technológie sú spojené s vysokou optimalizáciou pracovných procesov, 

mechanizáciou, automatizáciou, ako aj s využívaním špecifických chemických látok. S tým súvisí aj 

používanie adekvátnych pracovných prostriedkov, ktoré sa primárne členia na pracovné prostriedky 

používané pri:  

▪ pestovaní rastlín a starostlivosti o ne, 

▪ chove zvierat a súvisiacich činnostiach, 

▪ organizačno-riadiacej činnosti. 

Bezpečné používanie vyššie uvedených kľúčových skupín pracovných prostriedkov upravuje Vyhláška 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, a to prostredníctvom taxatívneho 

vymedzenia povinností, zákazov, resp. preventívnych bezpečnostných opatrení, akými sú napr.:  

▪ „Hydraulické zariadenie pracovného prostriedku možno opravovať po jeho zabezpečení proti 

klesnutiu a pri vypnutom tlakovom čerpadle. 

▪ Ak sa jazdí traktorom v teréne, je potrebné zabezpečiť, aby zaťaženie prednej nápravy traktora 

bolo aspoň 20 % z celkovej hmotnosti používaného traktora. 

▪ Traktor nemožno používať na tlačenie vozov alebo strojov.“237 

Pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktoré je v širšom kontexte súčasťou primárneho 

sektora národného hospodárstva, sú z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 typické najmä riziká 

pri výkone pracovných úloh zamestnancov v rámci hlavnej triedy zamestnaní: 

▪ 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. 

Najvyšší počet pracovných úrazov bol identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej 

úrovni zamestnancov, a to najmä v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 61 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní), 

▪ 83 - Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, 

 
237 ÚRAD VLÁDY SR. Slov-Lex. Právny a informačný portál. Vyhláška č. 45/2010 Z. z. [online]. 2022. [cit. 2022-07-29]. Dostupné 
na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/45/> . 
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▪ 92 - Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. 

V sektore sa používajú rôzne chemické látky, t. j. pesticídy, herbicídy, hnojivá a pod., pričom pracovníci 

sú vystavení najmä nasledovným rizikám: 

▪ senzibilizátorom kože, 

▪ senzibilizátorom dýchacích orgánov, ako aj 

▪ otrave, ktorej možno predchádzať striktným dodržiavaním návodov na použitie chemických 

látok a zabránením zámeny chemických látok s inou požívatinou (napr.: odloženie si zbytku 

tekutiny na chemické ošetrenie rastlín do malinovkovej fľaše a pod.). 

Senzibilizátormi kože sú najviac ohrozené ľudské ruky, keďže veľká časť činností, ktoré sektorovo 

špecifickí pracovníci vykonávajú, je manuálnej povahy. Riziko poškodenia kože zvyšuje taktiež častá 

práca vo vlhkom prostredí, veľmi vysoké, resp. veľmi nízke teploty vonkajšieho prostredia a priamy 

pobyt na slnečnom svetle. Niektoré látky z rastlín, ako aj z liekov, môžu v kombinácii s priamym 

pobytom pracovníkov na slnečnom svetle spôsobiť fotoalergické reakcie a taktiež môžu vyprovokovať 

kožné reakcie pri kombinácii s alkoholom (vrátane piva). Riziko alergickej reakcie predstavujú taktiež  

živočíšne proteíny z moču a lupín, niektoré druhy zeleniny a rastlín.  

Senzibilizátory dýchacích orgánov dráždia a narušujú dýchacie sliznice. V praxi sa najčastejšie vyskytujú 

najmä tuhé prachové častice, ktoré sa ukladajú v dýchacej sústave, ďalej tiež chemické látky a prírodné 

alergény rozptýlené vo vzduchu. Oproti minulosti sú oveľa lepšie zmapované alergény spôsobujúce 

chronické problémy, ktoré predtým neboli odhalené. Riziko predstavuje najmä vystavenie pracujúcich 

nasledovným senzibilizátorom dýchacích orgánov: 

▪ prachu z obilia, pôdy, zberového ovocia, zeleniny, vaječných proteínov a pod., 

▪ roztočom v skladoch, 

▪ tkanivu zo zvierat a zvieraciemu moču, 

▪ kvitnúcim rastlinám, 

▪ chemickým látkam, 

▪ rôznym druhom plesní, 

▪ niektorým druhom drevného prachu a odpadu, 

▪ textilným vláknam. 
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Okrem senzibilizácie treba v poľnohospodárstve počítať aj priamo s infekčným agensom, ktorým sú 

najmä: 

▪ plesne (moniliáza a i.), 

▪ baktérie (mykobactérium tuberculosis, clostridium tetani, brucella suis, antrax a i.), 

▪ vírusy (encefalitída, besnota a i.), 

a preto je nevyhnutné dodržiavať preventívne opatrenia, vrátane očkovania a hygienické opatrenia 

zamerané na dezinfekciu a prípadne sterilizáciu (vrátane úpravy produktov, ako sú: kozie, ovčie 

a kravské mlieko). 

Medzi hlavné faktory eliminácie úrazovosti a chorobnosti v sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov patria: 

▪ odborná príprava ľudských zdrojov v oblasti potenciálnych rizík a opatrení na bezpečné 

používanie pracovných prostriedkov, 

▪ zabezpečenie kvalitných osobných ochranných prostriedkov a systematická kontrola spôsobu 

ich správneho používania, 

▪ pravidelný monitoring emisií pri zdroji na prevenciu expozície pracujúcich senzibilizátormi, 

▪ prevencia vzniku aerosólov a ďalších škodlivých látok v procesoch rastlinnej a živočíšnej 

výroby, 

▪ kontrola preočkovanosti, 

▪ dodržiavanie zásad školy chrbtice, čo je vedomý nácvik správneho zaťaženia tela a pravidelné 

vedomé cvičenie (ďalej len „zásady školy chrbtice“) pri potrebe fyzických pracovných úkonov 

spojených s dvíhaním a nosením bremena.238 

V rámci organizácie a riadenia výroby v sektore je nevyhnutné, na prevenciu chorôb z pohybovej 

chudoby a preťažovania statickej časti pohybového aparátu, už pri plánovaní administratívnych 

prevádzok správne vyberať: pracovné pomôcky (stoličky, stoly, vankúše s nestabilnou plochou), 

pracovné prístroje (počítače s veľkou obrazovkou) a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska 

prevencie možného statického preťaženia pohybového aparátu, nedostatočného tréningu 

kardiovaskulárneho aparátu a úrazových dejov. 

 
238 GÚTH, A. 2015. Bolesť a škola chrbtice. Liečreh Gúth. Bratislava, 2015. 128 s. ISBN 978-80-8893-235-2 
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3.6.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Ťažba a úprava surovín, geológia patrí k najnebezpečnejším sektorom, pričom najmä pri ťažobných 

prácach je podstatne vyššia pravdepodobnosť úmrtia pri úrazoch, ako napr. v priemysle. Hlavné riziká 

sa prejavujú v nasledovných oblastiach: 

▪ práce na lomových stenách, kde sú špecifickým rizikom technické poruchy vozidiel,  

▪ prevádzka vozidiel, pri ktorej z dôvodu nesprávneho odhadu vodiča prichádza k nehodám, 

▪ veľmi vysoká úrazovosť býva evidovaná v súvislosti so strojným zariadením, pričom veľkú časť 

úrazov spôsobujú pásové dopravníky, 

▪ vibrácie spôsobované používaním ručnej techniky a nedodržiavanie zásad školy chrbtice pri 

práci s vibračnou technikou, 

▪ plyn (metán, CO2) a prach vo vzduchu (kremík, uhlie, azbest a pod.), znečistenie pracovného 

prostredia chemickými látkami, 

▪ nedostatočná automatizácia ťažby pri porovnaní so svetovými technologickými lídrami, 

▪ sektorovo špecifickí zamestnanci v dôsledku charakteru práce často pracujú mimo 

štandardného pracovného času, resp. pod značným časovým tlakom, čo taktiež exponenciálne 

zvyšuje riziko vzniku úrazov. 

V ťažbe a úprave surovín, geológii, ktorá je v širšom kontexte súčasťou primárneho sektora národného 

hospodárstva, je zaisťovaniu BOZP venovaná mimoriadna pozornosť, čo sa prejavuje najmä pri výkone 

sektorovo špecifických zamestnaní - v rámci nasledovných hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08:  

▪ 2 - Špecialisti, 

▪ 3 - Technici a odborní pracovníci, 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

Opatrenia na zvládanie bezpečnostných a zdravotných rizík sa v ťažbe a úprave surovín, geológii 

úspešne uplatňujú najmä pri výkone pracovných úloh s vyššími požiadavkami na sektorovo-

kompetenčnú úroveň zamestnancov. Výraznejšia úrazovosť a chorobnosť sa prejavuje na nízkej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni, pričom najvyšší počet pracovných úrazov bol zaznamenaný v hlavnej 

triede zamestnaní SK ISCO-08: 

▪  9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 
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- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle zahrňuje 

najmä nasledovné oblasti: 

▪ automatizáciu práce, 

▪ dozor, systém bezpečnostných certifikátov a cvičenia bezpečnosti, 

▪ starostlivosť o dobrý stav techniky, mechanické a elektrické vybavenie a zariadenie, pravidelné 

kontroly vozidiel, 

▪ dopravu, únikové cesty a východy, prostriedky na evakuáciu a únik, 

▪ osvetlenie, hygienickú výbavu, respirátory, zariadenia pre prvú pomoc, 

▪ ochranu pred rizikami výbuchu, znečisteným ovzduším a nebezpečenstvom požiaru, 

▪ skrátenie expozičného času pri práci v prašnom prostredí (kremík, uhlie, azbest a pod.), 

▪ starostlivosť o nebezpečné priestory, miesta na skladovanie odpadového materiálu, výbušnín, 

roznecovadiel, ako aj o pomocné povrchové zariadenia, 

▪ diagnostické a signalizačné zariadenia, ktoré prostredníctvom vyhodnocovania aktuálnej 

situácie na pracovisku upozorňujú na vznikajúce riziká a umožňujú automatizované prerušenie 

pracovnej činnosti, 

▪ dodržiavanie zásad školy chrbtice pri práci, kompenzačné cvičenia na uvoľnenie namáhaných 

svalových skupín a posilňovanie oslabených svalových skupín. 

3.6.3 Sektor potravinárstvo 

Sektor potravinárstvo z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 patrí do 

priemyselných činností. Najvýznamnejšie ohrozenia ľudí pracujúcich v potravinárskej výrobe 

spôsobujú baktérie, ako napr.: salmonella, listeria monocytogenes, bacillus cereus, campylobacter 

a pod. Preto je nevyhnutné dodržiavať hygienické zásady, vrátane starostlivého čistenia a dezinfekcie. 

V dôsledku technologických inovácií v sektore sa zvyšuje početnosť aj funkcionality diagnostických 

zariadení na vyhodnocovanie vzoriek komodít v rôznych fázach skladovania, výroby a distribúcie 

potravinárskych výrobkov. 

V potravinárstve, ktoré je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, 

je trvalo venovaná mimoriadna pozornosť hygienickým opatreniam, a to najmä pri výkone pracovných 

úloh zamestnancov na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni v rámci hlavne triedy zamestnaní SK 

ISCO-08: 
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▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

Najvyšší počet pracovných úrazov sa v potravinárstve vyskytuje v rámci nasledovných tried zamestnaní 

SK ISCO-08: 

▪ 75 - Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, 

▪ 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Pri analýze chorôb v sektore potravinárstvo bol za ostatné tri desaťročia zaznamenaný značný nárast 

astmatických ochorení u pekárov. Príčinou sú používané enzýmy, ale aj pšenica, ryža a múka. Keďže 

pekári pracujú v teplom a vlhkom prostredí, vznikajú na týchto komoditách nebezpečné plesne, a preto 

je dôležité zabraňovať prašnosti a šíreniu plesní v priestoroch potravinárskej výroby. 

3.6.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože vznikajú zdravotné ohrozenia biologickými látkami, 

ako sú napríklad: kože, kožušina, srsť alebo bavlna. Tieto látky často obsahujú rôzne baktérie, plesne 

a roztoče. Je preto nevyhnutné používať vhodné konzervačné látky a taktiež prijať opatrenia na 

zníženie prachu a aerosólov na pracoviskách.  

V súčasnosti už v sektore existuje množstvo technologických opatrení, ktoré vo významnej miere 

znižujú riziko alergií. Napríklad v prípade organických prachov, ktoré dráždia dýchacie sliznice, sa 

využíva možnosť automatizácie prác, pri ktorých dochádza k nadmernej prašnosti. Taktiež je možné 

pomocou ventilačných zariadení riadených automatickými senzormi zabezpečiť v prevádzkach 

odsávanie prachových častíc. Zdravotné riziká znižujú aj kvalitné respirátory s nanovláknami, avšak 

systematická údržba a upratovanie prevádzkových priestorov je bazálna nevyhnutnosť. Významná je 

aj aktívna prevencia, a to s cieľom na základe vyšetrení identifikovať osoby, u ktorých je riziko 

rozvinutia sa niektorého typu alergie. 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože - v širšom kontexte ako súčasť sekundárneho sektora 

národného hospodárstva, sa vyznačuje prepracovaným systémom zaisťovania BOZP pre vysoký počet 

zamestnancov na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni, a to najmä v rámci hlavných tried 

zamestnaní SK ISCO-08: 
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▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

Najvyšší počet pracovných úrazov, ktoré vznikli v danom segmente trhu práce, bol identifikovaný 

v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 75 - Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, 

▪ 73 - Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari. 

Medzi najpočetnejšie zamestnania v sektore patria šičky, ktoré sú vystavené viacerým rizikám 

súvisiacim s prácou na stroji v neprirodzenej polohe. Majú prevažne sedavé zamestnanie a vykonávajú 

monotónne pohyby, keďže často musia používať ovládací pedál, ktorý je umiestnený na zemi pod 

stolom. Z tohto dôvodu je do monotónneho pohybu zapojené celé telo - od chrbtice, cez ruky až po 

prácu nohy s pedálom. Po výrobný materiál sa často musia ohýbať, čo sú všetko faktory súvisiace so 

zvýšeným zdravotným rizikom. Tieto problémy sú riešené systematickým výskumom a vývojom, 

ktorého výsledkom sú pracovné stanovištia vybavené kvalitným sedadlom prispôsobeným potrebám 

vykonávanej práce, s optimálnou výškou pracovného stola a používaného zariadenia, ako aj s 

regulovateľnou vzdialenosťou ovládacieho pedálu. Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a 

preťažovania statickej časti pohybového aparátu je potrebné už pri plánovaní prevádzok správne 

vyberať pracovné pomôcky, pracovné prístroje a náležite vzdelávať pracovníkov. 

Riziko poranenia ihlou je možné eliminovať prostredníctvom senzorov na ľudský pohyb, ktoré 

znemožňujú v takomto prípade stroju pokračovať v práci. V tomto kontexte je možné spomenúť taktiež 

lis, ktorý môže spôsobiť rozdrvenie horných končatín. Aj tu problém úspešne rieši elektronický senzor, 

ktorý v prípade ohrozenia zamedzí stroju dokončiť devastačný pohyb, rovnako ako aj spúšťací vypínač 

stroja, ktorý sa musí zapnúť z dvoch vzdialených bodov súčasne, čo núti pracovníka použiť pritom 

obidve ruky naraz a stroj nemôže poraniť jednu z nich. Z vyššie uvedeného vyplýva dôležitosť a prínosy 

automatizácie a mechanizácie výroby s osobitným zameraním na BOZP.  

Z hľadiska ergonómie ešte možno spomenúť nové metódy vývoja, vizualizácie a tvarovania nástrojov, 

ako sú nože alebo nožnice, s ktorými pri hrubých látkach alebo koži pracujú zamestnanci s vyvinutím 

väčšej sily. Časté a monotónne opakovanie takýchto pohybov môže postupne viesť k poškodeniu dlane 

a následným bolestiam, čomu sa dá zamedziť práve používaním ergonomicky tvarovaného náradia. 
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Chemické riziká sa v sektore vyskytujú najmä pri rôznych farbiarskych prácach, či už ide o textilné alebo 

kožené materiály. Zvýšené riziko predstavujú farbivá, resp. ďalšie chemikálie, ako napríklad 

formaldehyd, ktorý sa nachádza v permanentných lisoch alebo rôzne rozpúšťadlá, pomocou ktorých sa 

z materiálov odstraňujú neželané škvrny. Výroba spojená s chemickými prostriedkami si vyžaduje 

odvetrávanie a klimatizáciu, pričom treba predchádzať situáciám, keď je vynútená pozícia pracovníka 

priamo pod nesprávne nastavenou klimatizačnou jednotkou a potom môže dochádzať k podchladeniu.  

3.6.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí medzi sektory s vysokým rizikom pracovných 

úrazov. Ide často o prácu v náročnom teréne, sú tu využívané ťažké mechanizmy a zamestnanci sú 

veľkú časť pracovného času vystavení pôsobeniu klimatických vplyvov. Nehody vznikajú aj pri využívaní 

ostrých pracovných nástrojov, ako sú motorové píly, krovinorezy, vyžínače a pod. Nemenej náročná je 

aj realizácia pracovných úloh v interiéroch v drevospracujúcom priemysle. Osobitné riziko tvoria 

procesy ťažby a spracovávania dreva spojené s kumuláciou vibrácií a nevhodnej pozície tela z hľadiska 

preťažovania statického aparátu. Riziko taktiež vzniká aj pri aplikácii pesticídov, keďže tieto môžu 

potenciálne predstavovať karcinogénne alebo mutagénne látky.  

Pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel - v širšom kontexte ako súčasť primárneho sektora 

národného hospodárstva, sú charakteristické osobitné riziká najmä pri výkone pracovných úloh 

zamestnancov v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. 

Zvýšenú pozornosť je nevyhnutné venovať zamestnancom vykonávajúcim spracovanie drevnej 

suroviny, resp. pomocné a nekvalifikované práce. Najvyšší počet pracovných úrazov bol v danom 

segmente trhu práce identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni 

zamestnancov, a to najmä v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 62 - Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní), 

▪ 75 - Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, 

▪ 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Používanie nových a výkonných mechanizmov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle 

zvyšuje riziko poranenia z dôvodu ich vysokého výkonu a ostrosti, a preto vývoj v tejto oblasti smeruje 
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k zabezpečeniu ľahkých a súčasne odolných krytov, ako aj samočinných brzdiacich systémov. Taktiež 

je vedená digitálna evidencia a diaľková signalizácia zabezpečujúca, aby mali tieto zariadenia pri 

manipulácii na ostrí nasadený kryt a boli vybavené ergonomickou ochrannou lištou, ktorá sa nachádza 

medzi ostrím zariadenia a obsluhujúcim pracovníkom.  

Podobne ako v ostatných sektoroch SRI, kde ľudia pracujú veľkú časť času v exteriéroch, je aj v sektore 

lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel veľmi dôležitý pracovný odev pre kvalifikovaných aj 

pomocných pracovníkov, ktorý musí spĺňať niekoľko funkcií, a to: 

▪ poskytovať komfort pri nízkych aj vysokých teplotách, 

▪ ochrániť pracovníkov pred mechanickým poškodením ostrými pracovnými nástrojmi, a to 

prostredníctvom pevných a odolných materiálov, 

▪ zabezpečiť priedušnosť, ľahkosť, vodeodolnosť, ako aj viditeľnosť pracujúceho v náročných 

meteorologických podmienkach. 

Z aspektu ergonómie je dôležité dodržiavať odporúčania v oblasti doby trvania práce s motorovým 

ručným náradím, úrovne hlučnosti, ako aj vibrácií. Bezpečnostné opatrenia platia aj pri zvážaní alebo 

pri zhromažďovaní dreva, kde je vysoké riziko výskytu pracovných úrazov s vážnymi, až tragickými 

následkami. 

Najmä pri zbere semien ihličnatých drevín sú v čoraz väčšom rozsahu využívané mechanické 

hydraulické zariadenia, a to s cieľom prevencie pracovných úrazov spôsobených pádom z výšky. 

Značným prínosom pre sektor sú taktiež moderné navigačné a monitorovacie systémy, predikčné 

modely a včasné varovania pred rizikami vznikajúcimi v dôsledku prudkých výkyvov počasia, vrátane 

lavínového nebezpečenstva a prívalových dažďov. 

Taktiež využívanie dronov a diaľkové ovládanie ťažkých drevospracujúcich strojov je pozitívom pri 

predchádzaní vzniku úrazov. 

3.6.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Činnosti celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu predstavujú značné riziká, ktoré sa okrem 

ekológie týkajú aj BOZP osôb pracujúcich v sektore. Najväčšie riziko tu predstavujú chemikálie, ktoré 

sa používajú pri spracovaní a bielení papiera, celulózy, pri výrobe a spracovaní buničiny, resp. pri 

tlačiarenských prácach. V polygrafii už v súčasnosti tvorí významný podiel digitálna tlač, ktorá 
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neprekračuje stanovené limity emisií z tlačiarenských strojov, aj tak však predstavuje určitú biologickú 

záťaž. 

Pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, ktorý je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho 

sektora národného hospodárstva, sú typické osobitné riziká vzniku úrazov zamestnancov pri obsluhe 

technických prostriedkov v rámci hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

Zvýšenú pozornosť je nevyhnutné venovať zamestnancom vykonávajúcim tlačiarske práce, ako aj 

pomocné a nekvalifikované práce. Najvyšší počet pracovných úrazov bol v danom segmente trhu práce 

identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov, a to najmä 

v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 73 - Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari, 

▪ 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Pri sulfátovej výrobe buničiny spôsobuje značné riziko používanie chlóru, ktorý má silné dráždivé, ako 

aj dusivé účinky. Pôsobí dráždivo na oči, kožu, dýchacie ústrojenstvo. Pri nadýchaní sa chlóru v plynnom 

skupenstve spôsobuje poškodenie pľúc, bolesť v krku, kašeľ, zhoršenie dýchania, dusenie, zvracanie, 

opuchy dýchacej sústavy, ktoré sa môžu prejaviť až po 24 a viac hodinách. Kontakt s chlórom 

v kvapalnom skupenstve spôsobuje popáleniny a pľuzgiere. Riziko pri výrobe predstavujú taktiež 

emisné látky, ktoré produkujú regeneračné kotly, pece na pálenie vápna a pod. 

Druhým typom výroby buničiny je sulfitová výroba, pri ktorej predstavujú riziko najmä úniky plynov 

obsahujúcich koncentrovaný, resp. rozptýlený oxid siričitý. Prípustné limity expozície majú byť neustále 

sledované modernými zariadeniami a rovnako musí byť zabezpečené účinné odvetrávanie pracovných 

priestorov.  

Pri výrobe buničiny mechanickou a chemicko-mechanickou metódou je zvýšené riziko úrazov v rámci 

procesov: 

▪ tlačenia kmeňov stromov naprieč brúsnemu kameňu, ktorý rotuje za pomoci vody, 
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▪ tvorby rafinovanej drevoviny, ktorá sa získava z drevených triesok ich odvlákňovaním 

diskovými rafinátormi. 

Požiare sú v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel mimoriadnym veľkým rizikom, 

pretože kombinácia papierov a produktov z drevenej biomasy v kombinácii s horľavými chemikáliami 

vytvára priam ideálne štartovacie podmienky pre neriadené samovoľné horenie, ktoré sa 

nekontrolovane šíri v čase i priestore. Horenie môže v kombinácii s chemickými látkami pôsobiť veľmi 

toxicky a v kombinácii s buničitým prachom môže spôsobiť výbuch. Preto je v sektore nevyhnutné 

vybavenie kvalitnými technologickými prostriedkami na včasnú identifikáciu a likvidáciu 

požiaru. Rovnako je dôležité venovať špeciálnu pozornosť protipožiarnemu plánu, únikovým cestám 

a systematickému školeniu zamestnancov. 

3.6.7 Sektor chémia a farmácia 

Špecifikom chemického a farmaceutického priemyslu je neustála prítomnosť chemických látok, ako aj 

vývoj a produkcia látok s novými vlastnosťami, či už ide o látky syntetickej alebo biologickej povahy. 

Všetky tieto substancie môžu predstavovať potenciálne riziko pre ľudí, ktorí s nimi pracujú, pričom ide 

najmä o: 

▪ dráždivé látky a zmesi, 

▪ žieravé látky a zmesi, 

▪ škodlivé látky a zmesi, 

▪ oxidujúce látky a zmesi, 

▪ výbušné látky a zmesi, 

▪ jedovaté, resp. veľmi jedovaté látky a zmesi, 

▪ horľavé, veľmi horľavé, resp. mimoriadne horľavé látky a zmesi, 

▪ karcinogénne látky a zmesi, 

▪ senzibilizujúce látky a zmesi, 

▪ mutagénne látky a zmesi, 

▪ látky a zmesi nebezpečné pre životné prostredie, 

▪ látky a zmesi poškodzujúce reprodukciu a 

▪ látky urýchľujúce procesy starnutia jednotlivých tkanív, ako aj organizmu ako celku. 
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V chémii a farmácii - v širšom kontexte ako súčasti sekundárneho sektora národného hospodárstva, 

dochádza často k úrazom pri obsluhe výrobných prostriedkov zamestnancami v rámci hlavnej triedy 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

Zvýšená úrazovosť je taktiež príznačná pre zamestnancov vykonávajúcich pomocné a nekvalifikované 

práce. Najvyšší počet pracovných úrazov bol v danom segmente trhu práce identifikovaný na strednej, 

resp. nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov, a to najmä v nasledovných triedach 

zamestnaní SK ISCO-08: 

▪ 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, 

▪ 82 - Montážni pracovníci. 

V chémii a farmácii je veľmi dôležité správne označovanie nebezpečných látok, a to buď formou 

použitých znakov, resp. slovných označení, ktoré sú známe ako tzv. R-vety alebo S-vety. 

Nevyhnutnosťou pri manipulácii s nimi sú vhodné ochranné prostriedky, ktoré sa vplyvom rýchleho 

vedecko-technologického pokroku sústavne zlepšujú. Vznikajú odolnejšie materiály, ktoré poskytujú 

efektívnejšiu ochranu. 

Súčasne je nutné poznamenať, že vývoj materiálov so špeciálnymi vlastnosťami, ako aj rôznych 

ochranných látok, sa aktívne podieľa na zlepšovaní BOZP aj v ďalších sektoroch SRI. Osobitosti nových 

technologických postupov vo výrobe a službách sa premietajú priamo do rastúcich požiadaviek na nové 

chemikálie a materiály s požadovanými vlastnosťami, do metód ich prípravy, ako aj do nákladovosti 

výroby a recyklovateľnosti. Do budúcnosti sa veľmi progresívne javí intenzívnejšie využívanie 

nanotechnológií. 

Zamestnanci vykonávajúci pracovné úlohy na pracovisku, ktoré možno označiť ako chemicky škodlivé, 

by mali mať skrátený pracovný čas a nárok na lepšie mzdové ohodnotenie, rekondičné pobyty alebo 

dlhšiu dovolenku (opatrenia musia byť kontrolovateľné). 
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3.6.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo možno zo zdravotného aspektu charakterizovať ako veľmi rizikový 

sektor, keďže sektorovo špecifická produkcia prebieha za veľmi náročných podmienok, pri vysokej 

teplote, nárazoch, vibráciách a pod. V hutníctve, zlievarenstve, kováčstve, ktoré je v širšom kontexte 

súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov 

identifikovaný na strednej, resp. nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných 

hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, 

▪  8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Aby sa predišlo úrazom na pracovisku, strojové vybavenie a ochranné pomôcky v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo musia byť extrémne pevné, spoľahlivé a odolné. Záťaž teplom a neionizujúcim 

žiarením je veľmi významná, preto je potrebné zabezpečiť také ochranné pomôcky, ktoré čo najlepšie 

odolávajú týmto ohrozeniam. V minulosti sa využívali azbestové ochranné odevy. Typickou vlastnosťou 

azbestu je nehorľavosť, ďalej čiastočná žiaruvzdornosť, pevnosť a ohybnosť, vďaka čomu sa z neho dajú 

vyrábať tkaniny. Rovnako je zlým tepelným vodičom, a preto sa používa na výrobu tkanín určených do 

horľavého prostredia. Avšak pri poškodení materiálov z azbestu sa drobné úlomky dostávajú do 

vzduchu a následne vdýchnutím do pľúcnych mechúrikov, kde môžu zapríčiniť rozbehnutie 

rakovinového bujnenia pľúcneho tkaniva. Používanie azbestu sa preto eliminuje a vďaka vedecko-

technologickému rozvoju vznikajú nové nehorľavé materiály, ktoré sú všeobecne označované ako 

„high-tech vlákna“, a to napríklad: 

▪ viskózové vlákno FR, 

▪ polyoxadiazolové vlákno, 

▪ modakrylové vlákno FR, 
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▪ polyvinylchloridové vlákno, 

▪ polyamid-imidové vlákno a 

▪ melaminové vlákno. 

Nové materiály častokrát predstavujú nielen nevyhnutnú ochranu pred popálením, ale zabezpečujú aj 

komfortnú teplotu tela v horúcom prostredí, ľahkosť a pružnosť, zdravotnú neškodnosť, a tak 

zabraňujú ďalším zdravotným ťažkostiam spojeným s nadmerným teplom. Popáleninové zdravotnícke 

jednotky sú aktuálne v SR lokalizované v Košiciach a Bratislave, treba zvážiť ich budovanie podľa 

aktuálneho rozvoja priemyslu, ktorý využíva vysokoteplotné technologické postupy. 

Veľmi často sa v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo vyskytuje škodlivý vplyv vibrácií. Vibrácie 

v ľudskom organizme spôsobujú poškodenia ciev rúk, pohybového aparátu, nervového systému 

a ďalších orgánov, na ktoré sa vibrácie z pracovných nástrojov a zariadení prenášajú, a to najmä 

v prípade nedodržiavania zásad školy chrbtice. Negatívny vplyv vibrácií znižuje najmä pokrok vo vývoji 

strojov s nižšou úrovňou kmitania, prestávky na odpočinok, antivibračné osobné ochranné pomôcky, 

pravidelná údržba náradia a diaľkové ovládanie zariadení pracujúcich s vibráciami. 

3.6.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Faktory úrazovosti a chorobnosti ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály, ako aj vplyv technologickej inovácie na ne, sú značne rôznorodé. Produkčné 

činnosti v sektore sa totiž vyznačujú značne odlišnými technologickými postupmi, pre ktoré je spoločná 

pomerne vysoká náročnosť na energie a vstupné suroviny. 

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou 

sekundárneho sektora národného hospodárstva, mali najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný 

na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní 

SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach 

zamestnaní: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, 
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- 71 - Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

V sklárňach sa využívajú priemyselné pece, v ktorých za pomoci vysokej teploty procesom tavenia 

vzniká sklo. Teplota pri homogenizácii skloviny dosahuje až 1 450 ˚C, čo zásadným spôsobom 

ovplyvňuje okolie pece. V súčasnosti sa v sklárstve používajú dva základné typy pecí, a to: 

▪ panvové pece a 

▪ vaňové pece. 

Rizikovejšia práca je s panvovými pecami, ktoré vyžadujú pre svoju činnosť vyšší podiel ľudskej obsluhy, 

na rozdiel od vaňových pecí, v ktorých je výroba vo väčšom rozsahu automatizovaná, umožňuje taktiež 

nepretržitú prevádzku a znižuje riziká spojené s popálením. Pre dostatočne bezpečné pracovné 

podmienky v blízkosti zdrojov extrémneho tepla sú dôležité kvalitné materiály, pomocou ktorých sa pri 

vysokej teplote manipuluje so sklovinou, resp. so sklom. Veľký dôraz je nutné klásť na ochranu pred 

popálením, ako aj na automatizáciu výrobného procesu, aby pracovník nedochádzal do styku 

s roztavenou matériou. 

Pri výrobe stavebných materiálov vzniká značné riziko pri premiestňovaní surovín a pri manipulácii 

s nimi (napr. nakládka, vykládka, váženie, triedenie). Ide o značné objemy materiálov s vysokou 

hustotou (t. j. špecifickou hmotnosťou), ktoré sú zložené z menších častí, a preto sa na sektorovo 

špecifických pracoviskách nachádza množstvo prepravných pásov, plošín, dopravníkov a žeriavov, 

ktoré s týmito materiálmi manipulujú. Moderné zariadenia využívajú systémy senzorov, ktoré dokážu 

včas identifikovať riziko preťaženia, ako aj pohyb ľudí v nebezpečnom priestore. Trendom v oblasti 

BOZP je: 

▪ ergonomicky upraviť zdvíhacie vozíky a zariadenia tak, aby nepoškodzovali pohybový aparát 

z hľadiska zásad školy chrbtice, 

▪ vylúčiť akýkoľvek fyzický kontakt s presunom materiálu rukami pracovníkov, všetko robiť 

výlučne strojovo. 

Pri výrobe cementu sú taktiež dosahované vysoké teploty, a to až 1 500 ˚C, takže aj tu platia 

bezpečnostné opatrenia súvisiace s prácou so žeravými materiálmi. Cement môže vďaka svojmu 
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chemickému zloženiu spôsobovať aj popáleniny alebo dermatitídy. Rovnako je nebezpečné aj jeho 

vdýchnutie, a to v prípade, keď sa vo veľkej koncentrácii nachádza rozptýlený vo vzduchu. Vdýchnutie 

cementu spôsobuje poškodenie hrtanu a nosnej dutiny. Podobne ako cement môže poškodenie 

zdravia spôsobiť aj priamy kontakt s vápnom. Preto je dôležité používať pri práci kvalitné respirátory, 

pomocou ochranných textílií zabrániť kontaktu dráždivých látok s kožou a monitorovať koncentráciu 

potenciálne nebezpečných látok v pracovnom prostredí. Pri výrobe cementu medzi moderné 

zariadenia vybavené digitálnymi senzormi patria: 

▪ chladič slinku, 

▪ drviareň suroviny, 

▪ mlynica uhlia, 

▪ rotačná pec s päťstupňovým cyklónovým výmenníkom tepla a kalcinačným kanálom, 

▪ predhomogenizačná skládka, 

▪ homogenizačné silo. 

3.6.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo možno charakterizovať ako jeden zo základných sektorov, 

ktorý determinuje úroveň BOZP v sektorovej štruktúre SRI. Napríklad bezpečnosť v sektore doprava, 

logistika, poštové služby závisí primárne od bezpečnosti a ergonómie dopravných prostriedkov, pričom 

prakticky všetky sektory, v ktorých sa využívajú strojné zariadenia, sú determinované ich 

bezpečnostnými parametrami. Ide o jeden z najvýznamnejších sektorov v hospodárstve SR, 

technologicky vyspelý, inovatívny a vysoko automatizovaný segment trhu práce. Sektorovým trendom 

je agilná výroba v konkurenčnom prostredí kontinuálnych a nepredvídateľných zmien, ktorých 

kľúčovými znakmi sú: 

▪ produktový dizajn a simulačné inžinierstvo v predvýrobných etapách produkcie výrobkov, 

resp. poskytovania zákazníckych služieb, 

▪ virtuálna výroba, výrobné plánovanie a riadenie, 

▪ inteligentné procesy a podniková integrácia. 

Uvedené znaky technologických trendov ilustrujú kvalitatívnu zmenu pôsobenia ľudského činiteľa 

v strojárskej, resp. automobilovej výrobe, čím sa menia aj možnosti ohrozenia zdravia mechanickou 

formou. V sektore sa zavádzajú inteligentné robotické výrobné systémy, ktoré disponujú vyššou 

bezpečnosťou, vrátane podporných systémov elektrického napájania, chladenia a komplexného 



   
 

352 

monitorovania procesov. Strojárske technológie v kombinácii s elektrotechnikou a informatikou 

vytvárajú prakticky všetky moderné robotické systémy a predstavujú hlavný motor priemyselnej 

automatizácie. 

Automobilový priemysel a strojárstvo, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora 

národného hospodárstva, mali najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo 

najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 82 - Montážni pracovníci, 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Automatizácia pracovných postupov síce znížila možnosti priameho mechanického poškodenia zdravia 

zamestnancov v automobilovom priemysle a strojárstve, avšak zvyšuje sa podiel sekundárneho 

poškodenia z hľadiska ergonómie, pričom ide najmä o poškodenia, ktoré sú typické pre sektory 

s výraznejším využívaním pokročilých technológií, ako sú napríklad: 

▪ informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ elektrotechnika, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment. 

Príslušné zdravotné riziká sú charakterizované v rámci vyššie uvedených sektorov, pričom ide najmä 

o ergonomické riziká súvisiace s dlhodobou prácou na počítači, resp. statickým preťažením 

pohybového aparátu, ako aj stereotypným dynamickým preťažením pohybového aparátu pri pásovej 

výrobe, ktoré je nevyhnutné eliminovať dôsledným dodržiavaním zásad školy chrbtice. Z hľadiska 

pohybového aparátu zamestnanca je totiž podstatné rozdelenie výrobných liniek na plne 

automatizované - robotizované a pásovú výrobu, kde je hlavnou výrobnou zložkou stále ľudská sila. 
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3.6.11 Sektor elektrotechnika 

Sektor elektrotechnika má zásadný význam pre bezpečnosť a ochranu zdravia v celej sektorovej 

štruktúre SRI. Moderné elektrotechnické prístroje napríklad signalizujú riziká vzniku požiarov 

a priemyselných havárií, kamerové systémy sú aplikované v náročných fyzikálno-chemických 

podmienkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni, používanie priemyselných robotov je podstatne 

bezpečnejšie, ako klasická manuálna práca. 

Robotizácia procesov podstatne znižuje náročnosť a rizikovosť pracovných úkonov realizovaných 

človekom vo všetkých fázach výroby a enormne znižuje chybovosť produkcie, pričom elektrotechnika 

je súčasťou priemyselných robotov s nasledujúcimi vlastnosťami: 

▪ Automatická činnosť: Postupnosť pracovných úkonov je realizovaná automaticky podľa vopred 

zadaného programu, a to bez nevyhnutnosti ďalšieho zásahu človeka, spojeného so 

zdravotným rizikom. 

▪ Jednoduchá zmena riadiaceho programu: Program nie je pevne daný, ale je zadávaný 

človekom a je možné ho priebežne zmeniť. 

▪ Univerzálnosť: Jedno zariadenie môže slúžiť na viaceré rozmanité účely. 

▪ Spätná väzba: Spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti je zabezpečená 

prostredníctvom dotykových, tlakových, elektromagnetických, vizuálnych a ďalších snímačov, 

najčastejšie s cieľom riadenia alebo udržania výkonu zariadenia. 

▪ Manipulačná schopnosť: Pomocou jedného, resp. viacerých manipulačných ramien možno 

vykonávať rôzne montážne úkony, premiestňovanie a úpravu predmetov. 

Elektrotechnika, ktorá je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, 

mala najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej 

úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov 

zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

- 82 - Montážni pracovníci, 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, 
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- 74 - Elektrikári a elektronici, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Typickým ohrozením života a zdravia v sektore elektrotechnika je zasiahnutie elektrickým prúdom, 

pričom vhodná ochrana má preventívny (vzdelávanie), aktívny aj pasívny charakter. 

Medzi pasívnu ochranu možno zaradiť ochranné poistky, ističe, prúdové chrániče a pod., ktoré 

rešpektujú fyziologické účinky prúdu na ľudský organizmus, pričom hraničná krivka „L“ určuje 

maximálnu dovolenú dobu pôsobenia elektrického prúdu bez nebezpečných účinkov. 

Medzi aktívne ochranné opatrenia sa radí: 

▪ výber kvalitného meracieho zariadenia, testovacieho prístroja, ochranných pomôcok (izolačné 

materiály, podložky, nehorľavé textílie a pod.), 

▪ zachovávanie bezpečnostných predpisov, ako napr. napríklad zásada nepracovať na 

zapojenom zariadení. 

3.6.12 Sektor energetika, plyn a elektrina 

Rizikovou činnosťou v sektore energetika, plyn, elektrina je oprava a údržba elektrickej prenosovej 

sústavy, pričom ochranu pred úrazom elektrickým prúdom zabezpečujú najmä nasledovné 

technologické prvky: 

▪ ochrana na zamedzenie dotyku so živými časťami, a to: izoláciou živých častí, krytom alebo 

priečkou, formou zábrany, pomocou prúdových chráničov, 

▪ ochrana na obmedzenie telového prúdu na bezpečnú hodnotu, a to: ochrana bezpečným 

malým napätím a ochranným malým napätím, ochrana obmedzením ustáleného dotykového 

prúdu a náboja, 

▪ ochrana pred dotykom neživých častí v prípade poruchy, a to: ochrana samočinným odpojením 

napájania, ochrana použitím izolácie, ochrana neuzemneným miestnym pospájaním a pod. 

Energetika, plyn a elektrina, ktorá je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného 

hospodárstva, mala najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej sektorovo-
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kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac 

pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, 

- 74 - Elektrikári a elektronici, 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení, 

▪ 3 - Technici a odborní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 31 - Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky. 

Špecifickou kategóriou energetiky sú jadrové elektrárne, kde je bezpečnosť zdravia zamestnancov 

ohrozovaná vplyvom radiácie. Nad jadrovou bezpečnosťou v SR dohliada Úrad jadrového dozoru SR. 

Z hľadiska dopravy sa jadrové palivo prepravuje po železnici v určených prepravných kontajneroch, 

ktoré umožňujú znižovať nebezpečenstvo úniku rádioaktivity, odvod zostatkového výkonu a tienenie. 

Z hľadiska ochrany pred rádioaktivitou sa uplatňujú špeciálne textílie, ktorá obmedzujú rádioaktívne 

častice, alebo obleky na báze olova, ktoré eliminujú aj samotné žiarenie. Ochranu predstavuje taktiež 

užívanie jódových tabliet, ako prevencia vstrebávania rádioaktívneho jódu do organizmu. 

V oblasti distribúcie plynu majú veľký význam merače, ktoré sú často spojené s funkciou signalizačných 

zariadení, resp. detektorov s alarmom. Systémy varujú pred vznikom koncentrácie plynu, ktorá môže 

byť nebezpečná, vďaka čomu poskytujú časový priestor na včasnú reakciu a na zamedzenie väčším 

škodám. Na ochranu pred únikom plynných látok, vrátane toxického oxidu uhoľnatého, je potrebné 

používať kvalitné potrubia, spájacie a izolačné materiály, ktorých testovanie je súčasťou komplexného 

korózneho monitoringu nízkotlakových i vysokotlakových potrubných systémov. Potrubia s izoláciou 

na báze nanotechnológií majú nízke tepelné straty už pri tenkej ochrannej vrstve, ktorá súčasne 

eliminuje koróziu, a to pri dodržaní maximálnej ochrany životného prostredia. 

3.6.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Na minimalizáciu chorobnosti ľudských zdrojov má mimoriadny význam vodné hospodárstvo, keďže 

zdravotne vyhovujúca (nezávadná) voda je veľmi dôležitá pre samotnú existenciu ľudskej spoločnosti. 



   
 

356 

Preto je dôležitý permanentný monitoring a kontrola kvality pivnej vody, a to s osobitným zreteľom na 

kontrolu jej kvality priamo u spotrebiteľa, ktorú zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR. 

Medzi najmodernejšie metódy čistenia vody patrí používanie špecializovaných zariadení, ktoré 

najčastejšie pracujú na princípe reverznej osmózy, adsorpcie na aktívnom uhlí, prípadne iónovej 

výmeny. Trendom je taktiež eliminácia používania azbestu a jeho náhrada plastmi, napríklad 

v potrubiach. 

Značná časť aktivít v sektore voda, odpad a životné prostredie prebieha vo vonkajšom prostredí, a to  

s rizikom vystavenia ľudských zdrojov náročným poveternostných podmienkam, slnečnému 

žiareniu, rôznym prírodným senzibilizátorom a pri odpadových vodách taktiež chemickým, 

biologických a fyzikálnym faktorom prímesí, ktoré sa dostávajú do splaškov (napr.: lieky, biologicky 

znečistené sekréty). Výstavba kanalizácie by preto mala byť povinná z každej domácnosti. Osobitné 

riziko predstavujú taktiež úniky rádioaktivity. 

Pre vodu, odpad a životné prostredie - v širšom kontexte ako súčasť sekundárneho sektora národného 

hospodárstva, bol príznačný dominantný počet pracovných úrazov na nízkej sektorovo-kompetenčnej 

úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 išlo najmä o zamestnania v rámci 

hlavnej triedy zamestnaní: 

▪  9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, 

- 96 - Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci. 

Pomerne výrazný počet pracovných úrazov bol zaznamenaný taktiež v hlavnej triede zamestnaní SK 

ISCO-08: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 83 - Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení. 

V odpadovom hospodárstve na skládkach končia rôzne nebezpečné látky a je potrebné zabezpečiť ich 

ekologickú a bezpečnú likvidáciu. Nebezpečné látky možno definovať ako látky na prírodnej, resp. 

syntetickej báze, ktoré kvôli špecifickým chemickým, fyzikálnym, toxikologickým alebo biologickým 

vlastnostiam môžu samostatne, resp. v rôznych kombináciách, spôsobovať ohrozenie na živote, zdraví 
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alebo majetku. Pred nebezpečnými látkami je možné chrániť sa aktívne aj pasívne, pričom osobitne 

významné je používanie: 

▪ ochranných rukavíc a ďalších osobných ochranných prostriedkov z odolných materiálov, a to 

najmä pri manipulácii a triedení odpadov, 

▪ aerosólových respirátorov pri práci s nebezpečnými odpadmi, prípadne iných respiračných 

zariadení a masiek na pracoviskách, kde vznikajú rozličné spaliny alebo toxický prach, 

▪ nehorľavých ochranných materiálov pri spaľovaní odpadov, 

▪ monitorovacích senzorov a signalizačných zariadení, ako prostriedkov prevencie pred 

zvýšenou koncentráciou nebezpečných látok, 

▪ vhodného spôsobu prepravy nebezpečných látok, resp. odpadov, 

▪ výstražných označení nebezpečných látok, resp. odpadov pri akejkoľvek manipulácii s nimi. 

3.6.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Stavebníctvo všeobecne patrí medzi najviac úrazové sektory. Hlavné riziká pracovného úrazu v sektore 

stavebníctvo, geodézia a kartografia predstavujú: 

▪ pád z výšky, 

▪ nehoda dopravného prostriedku, 

▪ elektrický šok, 

▪ zasypanie pri výkopových prácach, 

▪ zásah padajúceho materiálu, 

▪ vdýchnutie azbestových vlákien, 

▪ bolesti chrbtice z dvíhania a prenášania ťažkých predmetov, 

▪ styk s dráždivými látkami a 

▪ poškodenie sluchu následkom hluku. 

V stavebníctve, ktoré je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, 

bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej 

úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov 

zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 72 - Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov, 
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▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 82 - Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 93 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. 

Eliminácia rizika ohrozenia zdravia v sektore je akcentovaná najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na stavenisku, osobitne pri búracích, zemných, betonárskych, murárskych, 

rekonštrukčných a montážnych prácach. Ďalej je mimoriadne dôležité zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, ako aj pri práci so strojmi. Veľmi dôležité je na 

pracovisku používať osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú: prilby, pevná, protišmyková obuv, 

odevy z reflexných materiálov a pod. Ich hlavnými vlastnosťami musia byť funkčnosť, pohodlnosť 

a odolnosť. 

Na prevenciu bolestí chrbtice je dôležité využívať tzv. zdvíhací index, ktorý poskytuje kvalifikovaný 

odhad hodnoty fyzického stresu spojeného s konkrétnym manuálnym zdvíhaním. Index je definovaný 

ako podiel zdvíhanej váhy bremena a optimálneho váhového limitu. Prevencia je taktiež 

determinovaná znalosťami správnej realizácie výkonu dvíhania pri samotnej pracovnej činnosti. Ide 

najmä o oboznámenie sa pracovníkov so zásadami školy chrbtice. 

Riziko z používania vibračného náradia vyvoláva syndróm kmitania sústavy ruka - rameno. Dôležité 

atribúty, ktoré pomáhajú znížiť ohrozenie jedinca prostredníctvom vibrácií, sú napríklad: 

▪ používanie ručného náradia s nízkou úrovňou kmitania, 

▪ realizácia prestávok na odpočinok, 

▪ možnosť cyklovania zariadenia, 

▪ používanie antivibračných rukavíc, 

▪ povinné využívanie zdvíhacích zariadení, kde sa pracuje s bremenom, 

▪ diaľkové ovládanie prístrojov pracujúcich s vibráciami, 

▪ znalosť zásad školy chrbtice a 

▪ pravidelná údržba náradia. 
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3.6.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

V obchode, marketingu, gastronómii a cestovnom ruchu, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou 

terciárneho sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na 

strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK 

ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach 

zamestnaní: 

▪ 5 - Pracovníci v službách a obchode, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 52 - Predavači, 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 82 - Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 94 - Pomocní pracovníci pri príprave jedla. 

V prípade pokladníkov v obchodnej prevádzke ide o prevažne sedavé pracovné úlohy, čo sa prejavuje 

v nevyhnutnosti vhodnej ergonómie sedadla. Ručná manipulácia pri práci v pokladni je spojená s 

opakovanými pohybmi. Pre prácu s drobnými predmetmi, ktoré vyžadujú väčšie požiadavky na zrak, je 

potrebné použiť zvýšené stoličky s možnosťou nastavenia tak, aby bolo možné zvoliť vhodnú 

výšku. Taktiež by mali stoličky obsahovať oporný rám pre nohy. Manipulačný priestor by mal byť 

dosiahnuteľný stredom dlane a ohraničený polomerom funkčnej dĺžky rúk, pričom horná hranica 

prechádza vo výške pliec. 

V gastronomických službách sú hlavnými rizikami pošmyknutie, pád a popálenie. Pády a pošmyknutia 

sú časté aj u predavačov v obchodnej prevádzke. Tomu sa dá predísť prostredníctvom kvalitnej obuvi 

s protišmykovou podrážkou. Ohrozením je taktiež jednostranné zaťaženie chrbtice dvíhaním bremena 

nad úroveň pliec. Problém môže nastať taktiež v prípade častej práce cez víkendy a v noci, ktorá môže 

narušiť súkromný život. U kuchárov je riziko najmä porezania, popálenia a dermatitídy z používania 

čistiacich prostriedkov. Riešením je aplikácia ochranných prostriedkov, ako sú napríklad rukavice 

certifikované na nepriereznosť alebo nitrilové rukavice, ktoré na rozdiel od latexových nespôsobujú 

alergické reakcie. 
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U zamestnaní v cestovnom ruchu majú zvýšenú rizikovosť adrenalínové aktivity, pričom ide o podobné 

ohrozenia, ako v športe. Pri výletoch loďou, alebo inými prostriedkami, ide o riziká rovnaké ako v 

doprave. Špecifikum predstavujú delegáti a sprievodcovia, ktorí sú vystavení pôsobeniu 

poveternostných vplyvov a náročného prostredia. Horskí vodcovia a horskí nosiči realizujú veľmi 

náročné fyzické aktivity v horskom prostredí. Pripája sa aj psychická záťaž vo forme zodpovednosti za 

ľudí, resp. nosenie ťažkých bremien. Progresívne sa uplatňuje výstroj s ergonomickými, 

protišmykovými a vode odolnými vlastnosťami, digitálne navigačné systémy a lokalizačné zariadenia 

na lepšiu orientáciu v teréne. 

3.6.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor doprava, logistika, poštové služby je vysoko konkurenčný, pričom značný tlak na ľudské zdroje 

vytvárajú aj zákazníci, ktorí chcú svoj tovar, resp. službu získať čo najrýchlejšie a najlacnejšie. 

Technologický rozvoj, digitalizácia a automatizácia procesov zásadne pretvárajú plánovanie a 

monitorovanie všetkých druhov dopravy, palubné počítače umožňujú znižovať nehodovosť, 

optimalizovať a zaznamenávať doručenie tovaru zákazníkovi. 

V doprave, logistike, poštových službách, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora 

národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo 

najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 82 - Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, 

▪ 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 94 - Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, 

▪ 4 - Administratívni pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 44 - Ostatní pomocní administratívni pracovníci. 

Pri sektorovo špecifických zamestnaniach predstavujú nebezpečenstvo najmä: 

▪ statické preťaženie, 

▪ hluk, 
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▪ vibrácie, 

▪ nebezpečné látky, 

▪ organizácia práce spôsobujúca stres, 

▪ neštandardný pracovný čas, resp. práca ďaleko od domova a pracoviska, 

▪ neštandardné pracovné podmienky, nedostatok hygienických zariadení a vzdialené 

monitorovanie. 

Hlavné nebezpečenstvá a riziká v sektore doprava, logistika, poštové služby sa znižujú nasledovne: 

▪ hluk - prostriedky na ochranu sluchu, izolácia kabíny od motorového priestoru vozidla, zníženie 

aerodynamického hluku, 

▪ vibrácie a dlhé sedenie - tvar sedadla, dizajn kabíny a vybavenia, diaľkové ovládanie prístrojov 

spôsobujúcich vibrácie,   

▪ vdychovanie výparov, splodín - používanie respirátorov,  

▪ ručná manipulácia s prepravovaným tovarom - používanie paletových posuvných strojov 

s motorovým pohonom a iných zdvíhacích zariadení, 

▪ zásah do zdravého životného štýlu - častejšia dovolenka, zdravotné prehliadky a vykonávanie 

cvikov na chrbticu, 

▪ únava - pravidelné povinné odpočívanie je hlavným riešením problému. Kontrolu odpočinku je 

možné robiť i na diaľku, vrátane počítačového vyhodnotenia. 

Nové technológie v BOZP predstavujú rôzne výstražné a zabezpečovacie zariadenia, vrátane vybavenia 

vysokozdvižných vozíkov. Senzory na neprehľadných miestach upozorňujú vodičov aj ostatných 

pracovníkov na možný vznik kolízie. Infračervený senzor s možnosťou umiestnenia na drone je schopný 

identifikovať pohyb a prítomnosť vozidiel alebo pracovníkov v logistických uzloch a v prípade 

nebezpečenstva vyslať správu a zabrániť kolízii. 

V skladových priestoroch majú byť dostatočne široké priechody medzi skladovými regálmi, resp. voľne 

uloženými materiálmi. Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi má byť prinajmenšom 80 cm. Šírka uličky 

na prejazd prepravných vozíkov musí byť aspoň o 40 cm širšia, ako maximálna šírka vozíkov. 

Umiestnenie sedacej plochy pre obsluhu vozíkov nemá byť provokačným momentom pre vznik ťažkostí 

zo strany pohybového aparátu preťaženého staticky. Je neprípustné umiestňovať predmety do 

východov a manipulačných uličiek. 
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3.6.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie má kľúčový vplyv na využívanie pokročilej 

výpočtovej techniky, informačných a komunikačných prostriedkov v celej sektorovej štruktúre SRI. 

Dlhodobá práca so zobrazovacími jednotkami, ktorá je sprievodným javom digitálnej transformácie 

ekonomiky a spoločnosti, je všeobecne veľmi náročná na oči, čím spôsobuje komplikácie z dôvodu 

únavy zraku. Základné typy zrakových problémov sú: suchosť očí, resp. zvýšenie slzenia z očí, únava 

očí, podráždenie spojoviek očí, pálenie a tlak v očiach, čo býva sprevádzané aj bolesťami hlavy. Pri 

zrakovej funkcii býva zdravotným problémom pomalé, resp. zhoršené zaostrenie obrazu, rozmazané 

alebo dvojité videnie. Uvedené problémy sú spojené s častou prácou pri zobrazovacej jednotke, ako aj 

s individuálnymi predispozíciami zraku pracovníka. 

Monitor počítača má byť situovaný na pracovnom stole v uhle 90° k zdroju denného svetla, ktoré je 

potrebné tieniť vhodnými prostriedkami. Monitor má smerovať kolmo voči pohľadu pracovníka na 

monitor. Vzdialenosť očí od monitora má byť 50 až 70 cm, pričom táto vzdialenosť má byť úmerná 

veľkosti zobrazovaných znakov na obrazovke. V optimálnom prípade má byť horný okraj monitora vo 

výške očí sediaceho pracovníka. Znaky zobrazované na monitore majú byť zreteľne viditeľné 

a čitateľné. Nesprávne umiestnenie monitora, držiaku na dokumenty, resp. klávesnice, spôsobuje 

značnú záťaž očí neustálym zaostrovaním. Dôležitým je zistenie, že dioptrické okuliare, ktoré sú 

používané na bežné čítanie, sa pre prácu s monitorom nehodia, keďže ostré videnie zabezpečujú na 

vzdialenosť približne 25 až 30 cm. Okrem zrakových záležitostí je zobrazovacia jednotka aj zdrojom 

elektromagnetického žiarenia, ktoré však v súčasnosti eliminuje rozšírené používanie kvalitných 

monitorov. 

Dlhodobá práca s počítačom môže spôsobiť aj problémy z hľadiska podporno-pohybového systému 

pracovníka. Najčastejšími zdravotnými problémami sú ťažkosti v oblasti chrbtice (driekovej a krčnej). 

Trpia najmä svaly okolo krčnej chrbtice,  pliec, ramien, predlaktí, zápästí,  prstov oboch rúk, svaly okolo 

driekovej chrbtice a v oblasti panvy. Uvedené zdravotné komplikácie spôsobuje najmä dlhé 

a nesprávne sedenie, avšak tieto komplikácie spôsobuje aj práca s klávesnicou a myšou, ktorá je 

spojená s veľkým množstvom monotónnych pohybov rúk, zápästí a prstov. Stav periodického, 

intenzívneho, monotónneho, statického zaťaženia vyššie uvedených svalov a predlaktí výrazne 

ovplyvňuje aj nevhodne usporiadané pracovisko. Medzi najčastejšie ochorenia vznikajúce pri práci v IT 

sa radia syndrómy preťaženia zápästia, lakťa a šliach ruky, bolesť chrbtice v krčnej a driekovej oblasti 

a rôzne poškodenia nervovej sústavy v oblasti zápästia a prstov ruky, t. j. syndróm karpálneho tunela. 

Klávesnica má z hľadiska minimalizácie zdravotných rizík zodpovedať aktuálnym poznatkom v oblasti 
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ergonómie, má mať zodpovedajúci tvar, veľkosť, sklon a možnosť posunu na pracovnom stole. Pri práci 

s klávesnicou je dôležitá aj opora predlaktia ruky. Vhodná je taktiež ergonomická opora zápästia ruky, 

ktorá zabraňuje jeho preťažovaniu pri práci s myšou. 

Okrem zrakovej záťaže, nedostatku pohybu a statického zaťaženia chrbtice, ktoré pôsobia na zdravie 

dlhodobo, predstavuje v sektore informačné technológie a telekomunikácie vysoké zdravotné riziko 

s okamžitým účinkom na ľudský organizmus zásah elektrickým prúdom, podobne ako je tomu v sektore 

elektrotechnika, resp. energetika, plyn, elektrina. 

V informačných technológiách a telekomunikáciách, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou kvartérneho 

sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo 

najviac pracovných úrazov zaznamenaných v dvoch hlavných triedach zamestnaní, a to: 

▪ 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 74 - Elektrikári a elektronici, 

▪ 3 - Technici a odborní pracovníci, najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 31 - Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky, 

- 35 - Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

Všetky komponenty sektorovo špecifickej techniky sa vyznačujú rýchlymi zmenami vo výkonnosti, 

cenovej dostupnosti aj v parametroch BOZP. Výrobcovia sústavne zvyšujú ergonomické parametre 

hardvéru, ako aj softvéru. Príkladom je inteligentný softvér, ktorý včas zistí únavu zraku, resp. 

pohybového aparátu a po vyslaní niekoľkých upozornení zabezpečí pracujúcemu povinnú prestávku 

v práci. Taktiež je potrebné striedať stabilný sed s nestabilným sedom (lopta, vankúš, stolička 

s nestabilnou plochou na sedenie), a to s náležitým poučením pracovníka. 

3.6.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa z hľadiska BOZP, okrem ergonomických 

problémov, charakterizovaných v texte vyššie, vyskytujú aj priame ohrozenia osobnej bezpečnosti 

vplyvom kriminality (lúpeží, prepadov), a to z dôvodu častého výskytu veľkých súm peňažnej hotovosti. 

K poškodeniu zdravia zamestnancov však dochádza najmä v zamestnaniach kancelárskeho charakteru. 

V bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou kvartérneho 
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sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej 

a vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-

08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v dvoch hlavných triedach zamestnaní, a to: 

▪ 4 - Administratívni pracovníci, najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08: 

- 42 - Administratívni pracovníci v zákazníckych službách, 

- 44 - Ostatní pomocní administratívni pracovníci, 

▪ 2 - Špecialisti, najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 24 - Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností. 

Už pri plánovaní prevádzok finančných inštitúcií treba brať do úvahy normy súvisiace s BOZP, ktoré by 

mali byť nadradené estetickému hľadisku. Prevádzka má byť v prvom rade funkčná. Keď pracovník 

pracuje osem hodín pred obrazovkou počítača, musí mať túto obrazovku postavenú kolmo pred sebou 

a nie šikmo, „aby to bolo estetické“ pri pohľade do veľkej miestnosti, alebo aby pozeral priamo do očí 

klienta, s ktorým problém vyrieši za niekoľko minút. 

Dôležité sú inovácie v oblasti bezpečnostných systémov, ktoré pomáhajú chrániť nielen majetok 

finančných inštitúcií, ale aj životy a zdravie pracovníkov v bankovníctve, finančných službách 

a poisťovníctve. Základné členenie bezpečnostných systémov na ochranu zdravia a života pracovníkov 

vo finančných inštitúciách možno rozdeliť na: 

▪ zabezpečovacie signalizácie, 

▪ kamerové systémy, 

▪ napojenie na systémy centralizovanej ochrany, 

▪ mechanické zábranné systémy, 

▪ vstupné systémy, 

▪ výstupné systémy, 

▪ pracovné pomôcky (stoličky, stoly a pod.), 

▪ pracovné prístroje (zobrazovacie jednotky, klávesnice a pod.) a 

▪ vedomosti pracovníkov z hľadiska možného statického preťaženia pohybového aparátu, 

nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu a prevencie úrazových dejov. 

Zabezpečovacie signalizácie tvoria komplexný reťazec. Prepojenie snímačov s ústredňou môže byť 

realizované prostredníctvom elektrických káblov alebo bezdrôtovo, t. j. pomocou rádiových vĺn. 
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Prenos informácií o stave systému, resp. narušení objektu, je sprostredkovaný majiteľovi, strážnej 

službe alebo polícii. V odôvodnených prípadoch je žiaduce používať dve nezávislé prenosové cesty, 

napríklad kombináciu telefónnej linky a rádiovej siete. 

Z dôvodu kriminality je nevyhnutné vyvíjať stále pevnejšie materiály a zvyšovať sofistikovanosť 

mechanických zábranných systémov, ktoré možno definovať ako prostriedky na ohraničenie priestorov 

(napr. múry a ploty), vstupné bezpečnostné prvky (napr. brány, dvere, okná, mreže, špeciálne 

bezpečnostné sklá a fólie, uzamykacie systémy), ako aj prostriedky individuálnej ochrany (napr. 

trezory, trezorové skrine, ohňovzdorné skrine, pokladne, prenosné kontajnery, kufre). Úlohou 

mechanických zábranných systémov je vytvoriť pevnú prekážku proti násilnému vniknutiu osôb, 

ohrozeniu pracovníkov, resp. majetku. 

Kamerové systémy a vstupné systémy sú zamerané na monitorovacie a bezpečnostné účely, vrátane 

prevencie vzniku nehôd. Monitorovacie systémy tvoria kamery, videoprepínače, monitory, 

videomatice, záznamové zariadenia, detektory pohybu a pod. Príslušenstvom sú kamerové 

poveternostné kryty, držiaky, otočné hlavice, osvetlenie. Systémy vstupu a výstupu riadia prístup osôb, 

resp. dopravných prostriedkov do chránených priestorov, pričom využívajú koncové akčné prvky, ako 

napr. elektrické zámky, turnikety, priepusty, kde sa využívajú aj biometrické informácie (odtlačky 

prstov, zobrazenia očnej dúhovky, sietnice, tváre a pod.). 

Okrem zabezpečenia predmetov, vrátane peňazí, treba pamätať aj na zdravie vlastných pracovníkov. 

Každý pracovník musí vybavovať pravidelne najmenej v hodinových intervaloch svoju agendu priamo, 

chôdzou po schodoch do inej kancelárie a nie len telefónom, to je základný podklad k dosiahnutiu 10 

tisíc krokov za deň, ako prevencie kardiovaskulárnych ochorení a ochorení v oblasti pohybového 

aparátu. 

Domácka práca a telepráca okrem pozitívnych vecí prináša aj niekoľko negatív, a to napr. odlúčenie od 

pracovného kolektívu a narušenie sociálnych väzieb, čo môže vyústiť do problémov v medziľudských 

vzťahoch - jednak na pracovisku a na druhej strane i v rodine. Na pracovisku sa vytvárajú väzby v rámci 

tímu, ktoré nemožno dosiahnuť ani tým najlepším softvérom cez internet. Podobne na pracovisku, keď 

sa monotónna práca pravidelne neprerušuje, napr. odchodom do jedálne, tam popri jedení a 

komunikáciou s inými pracovníkmi, vzrastá individualizmus a možný nástup vyhorenia u takýchto 

pracovníkov (obedovanie nie v jedálni, ale donášanie jedla v škatuľkách priamo na pracovisko, kde sa 

potom „po kútoch“ konzumuje individuálne). V domácnosti sa naopak narúšajú väzby na manželského 

partnera, keď sa pracovník venuje počítaču nielen počas samotných ôsmich hodín práce, ale aj predtým 
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a aj potom. Obdobne sa nabúrava väzba s dieťaťom, ktoré nechápe, že rodič má práve teraz 

„neodkladné sedenie s nadriadeným“, v čase, kedy by sa mal venovať jemu. 

Počas práce z domu nemá často pracovník s počítačom ani poriadne miesto na sedenie, ani veľký 

počítač s riadnou obrazovkou, ale pracuje z postele s notebookom na bruchu. Takáto zostava je dobrá 

na krátkodobú zábavu v trvaní do jednej hodiny, je však zničujúca pri každodennej profesionálnej práci. 

Nastupujú ťažkosti s krčnou chrbticou, driekovou chrbticou, problémy podobné s infarktom, dýchacie 

problémy a pod. Záverom je potrebné poznamenať, že rastúce náklady na BOZP v sektore v značnej 

časti smerovali na klimatizačné zariadenia, ktoré na jednej strane uľahčujú prácu v horúcom počasí, 

avšak predstavujú ďalšie ohrozenie dýchacích ciest, riziko vzniku alergií, reumatických ochorení a pod. 

Klimatizácia - okrem situácie, keď je vynútená pozícia pracovníka priamo pod nesprávne nastavenou 

klímou a môže dochádzať k podchladeniu zamestnanca, sa treba venovať aj normalizácii pohyblivosti 

chrbtice. Keď je totiž porucha pohyblivosti spojená s poškodením medzistavcovej platničky, dochádza 

aj k poškodeniu vegetatívnej vetvy medzistavcového nervu, tým sa mení potivosť v konkrétnom 

segmente, a potom človek vníma aj minimálny pohyb vzduchu ako nepríjemný. Je teda potrebné 

normalizovať pomery na chrbtici, dodržiavať zásady školy chrbtice a tým vedia zamestnanci tolerovať 

potrebný pohyb vzduchu spôsobený klimatizačným zariadením. 

3.6.19 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

Veľká časť aktivít spojených s kultúrou a kreatívnym priemyslom si vyžaduje dokumentovanie, 

výkazníctvo, písomnú autorskú tvorbu, resp. administratívu, čo je všetko dlhodobá práca v sede za 

počítačom. Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového 

aparátu je preto potrebné už pri plánovaní pracovných priestorov správne vyberať pracovné pomôcky 

(stoličky, stoly, vankúše s nestabilnou plochou), pracovné prístroje (počítače s veľkou obrazovkou) 

a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného statického preťaženia pohybového 

aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu a prevencie úrazových dejov. 

Digitalizácia kultúrnych pamiatok, počítačová 3D simulácia javiskových, resp. exteriérových vystúpení 

podstatne eliminuje výskyt nepredvídaných udalostí s rizikom poškodenia zdravia umelcov, divákov, 

resp. návštevníkov kultúrnych pamiatok. 

V kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora národného 

hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a vysokej sektorovo-
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kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac 

pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 2 - Špecialisti, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 26 - Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry, 

▪ 3 - Technici a odborní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 34 - Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci, 

▪ 4 - Administratívni pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 44 - Ostatní pomocní administratívni pracovníci. 

Už pri plánovaní spustenia kultúrnej prevádzky treba brať do úvahy normy súvisiace s BOZP, ktoré by 

mali byť nadradené estetickému hľadisku. Svetelné podmienky, nábytok a ďalšie zariadenie musia 

zodpovedať základným poznatkom vychádzajúcim zo školy chrbtice. Treba pamätať aj na prevenciu 

kardiovaskulárnych ochorení a ochorení v oblasti pohybového aparátu, ako to bolo spomenuté vyššie 

v sektore informačné technológie a telekomunikácie, resp. bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo. 

Vysokú rizikovosť majú pódiové a tanečné vystúpenia, resp. ich nácvik. Ide o veľmi zložité činnosti 

pripomínajúce športové aktivity. Ešte zaťažujúcejšie sú kultúrne výkony realizované v statickej polohe, 

napr. hranie na husliach a podobných nástrojoch, ktoré spôsobuje preťaženie krčnej chrbtice. Hranie 

na klavíri a podobných nástrojoch spôsobuje preťaženie driekovej chrbtice, hranie na bubon a podobné 

nástroje zase spôsobuje preťaženie plecového pletenca na dominantnej strane.  

Potenciálne ohrozenie predstavujú aj kulisy a technické zariadenia, ktoré môžu spadnúť a spôsobiť 

úrazy. Dodržiavanie zásad školy chrbtice pri dvíhaní ťažkých predmetov je elementárnym predpisom, 

ktorý by mal pracovník za každých okolností realizovať. 

V určitých zamestnaniach býva vysoké ohrozenie poveternostnými podmienkami, nosením ťažkých 

nákladov, cestovanie a pohyb v rizikových oblastiach (vojny, požiare, povodne), a to najmä 

u reportérov, kameramanov, zvukotechnikov a pod. Technologickým predpokladom zvyšovania BOZP 

sú komunikačné zariadenia, odevy a obuv, ktoré pomáhajú pracovníkom v rizikových oblastiach pri 

pohybe a orientácii v neznámom prostredí. Minimalizovať nosenie slúchadiel a počúvať potrebné 

informácie z okolitého prostredia je taktiež jeden z elementárnych spôsobov bezpečného pohybu. 
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3.6.20 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Významným rizikom pre pedagogických a výchovných pracovníkov sú psycho-sociálne spoločenské 

faktory. V poslednej dobe bola zaznamenaná aj výraznejšia agresivita žiakov, resp. rodičov. Tu je 

potrebné, aby bolo včas zachytené agresívne správanie jednotlivcov a zárodky šikany. Do popredia 

vystupuje úloha médií, ktoré zásadným spôsobom formujú názory a postoje detí a mládeže. Médiá 

často vychytávajú pre hlavné spravodajské programy skôr ojedinelé negatíva, ktoré opakovane 

nafúknu, a tak vzniká v spoločnosti obraz „zlého učiteľa“ a „dobrého žiaka“, pričom v skutočnosti je 

tomu skôr naopak. Keď sa systematicky pracuje na takomto modeli vzťahu, nemožno sa čudovať, že 

žiaci sú voči učiteľovi agresívni. Navyše býva škola veľakrát závislá na daroch sponzorov, ktorí sú 

rodičmi žiakov a takýto rodič má pri spore žiaka s učiteľom zásadnú výhodu. 

Pedagógovia, ktorí musia riešiť množstvo rôznych emočných situácií, patria medzi skupiny najviac 

ohrozené stresom a syndrómom vyhorenia. Ich pôvodné nadšenie a odhodlanie pre zvolené povolanie 

časom mizne a začne sa prejavovať vyčerpanie, apatia a depresia. Syndróm vyhorenia v ostatných 

rokoch podporuje aj učiteľská práca z domu. Na pracovisku sa vytvárajú väzby v rámci tímu, ktoré 

nemožno dosiahnuť ani tým najlepším programom cez internet. V domácnosti sa naopak narúšajú 

väzby na manželského partnera a negatívnym zmenám podlieha taktiež väzba s dieťaťom vo vlastnej 

domácnosti učiteľa, ktoré nechápe, že rodič má neodkladnú hodinu so svojimi žiakmi. Počas práce 

z domu pedagogický pracovník často pôsobí v stiesnených priestoroch, takže časom nastupujú ťažkosti 

s krčnou chrbticou, driekovou chrbticou, dýchacie problémy a pod. 

Najvyšší počet pracovných úrazov vo vzdelávaní, výchove a športe bol v širšom kontexte kvartérneho 

sektora národného hospodárstva identifikovaný na vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovni 

zamestnancov. Z hľadiska  klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 išlo najmä o hlavnú triedu zamestnaní 2 - 

Špecialisti a v rámci nej o triedu zamestnaní SK ISCO-08 23 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo 

výchove a vzdelávaní. Zdrojom úrazov sektorovo špecifických zamestnancov boli najmä: 

▪ vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne - pády zamestnancov 

na rovine, 

▪ schody, rebríky, výstupy -  pády zamestnancov na nich a z nich, 

▪ zábavné, športové, telocvičné náradie a zariadenie (vrátane mechanického), gymnastické, 

športové a tanečné výkony bez náradia, 

▪ úmyselné i neúmyselné poškodenie, násilie, zranenie inou osobou, živelné pohromy a iné 

prírodné vplyvy,  
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▪ materiál, predmety - pôsobenie napr. ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi  pri rôznej 

manipulácii, chôdzi a pohybe. 

Sektor vzdelávanie, výchova a šport taktiež zahrňuje široké spektrum činností v laboratóriách, pre 

ktorých bezpečnú prevádzku je zadefinovaných niekoľko základných podmienok, a to: 

▪ laboratórne stoly majú byť vyrobené z nehorľavého a chemicky odolného materiálu,  

▪ odsávače vzduchu majú byť vybavené samostatným odťahom splodín, 

▪ v prípade nebezpečenstva je potrebný spoľahlivý a rýchly únik osôb z laboratória, 

▪ zamestnanci musia byť vybavení účelnými ochrannými pomôckami, pričom tie musia 

zohľadňovať druh práce a druh používaných látok, 

▪ dôležitou časťou vybavenia sú pomôcky na poskytnutie prvej pomoci, 

▪ laboratóriá musia byť vyznačené príslušnými výstražnými tabuľkami podľa Nariadenia vlády SR 

č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 

BOZP, 

▪ zabezpečiť dostatočný počet špecifických typov hasiacich prístrojov, 

▪ dodržiavať zásady školy chrbtice, keďže dokumentovanie výskumnej, resp. pedagogickej 

činnosti prebieha prostredníctvom dlhodobej práce s počítačom. 

Laboratórne experimenty často spôsobujú značnú záťaž zraku, ktorú efektívne znižujú nové typy 

meracích prístrojov, rastrovacie mikroskopy, snímacie prístroje s viacerými zväzkami elektrónov a pod. 

Súčasťou komplexu laboratórnych prístrojov sa stávajú taktiež softvérové balíky, ktoré umožňujú 

efektívne procesovanie výskumu, spracovanie údajov, ako aj nastaviť metodiku skúmania špecifickým 

požiadavkám na BOZP. 

V sektore vzdelávanie, výchova a šport pôsobí taktiež vysoký počet športovcov. Šport si vyžaduje 

značnú fyzickú aj psychickú aktivitu. Telo býva často vyčerpané a práve šport predstavuje v súčasnosti 

jednu z činností, pri ktorých je zdravie ohrozené najviac. Riziká predstavujú najmä úrazy, kam patria 

pády, údery, prípadne rôzne tržné poranenia. Najdôležitejším ochranným prostriedkom je v tomto 

prípade prevencia a tréning. Športovec musí poznať svoje telesné predispozície, aplikovať správne 

pohyby a vhodné ochranné pomôcky. Všetky tieto aspekty sú pre každý druh športu špecifické. 

Počas tréningu a prípravy na športové výkony sa často nerešpektujú zásady vyváženosti medzi 

statickými a dynamickými svalmi. K tzv. svalovej nevyváženosti - dysbalancii dochádza u mladých 

jedincov hlavne počas školskej dochádzky. Keď potom na takýto terén nastúpi pravidelná dynamická 
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záťaž, tak sa svalová dysbalancia len prehlbuje. To má potom za následok možnosť vzniku poranení 

(zlomeniny končatín, poškodenia väzov, poškodenia meniskov a chrbtice). Neskôr sa u takto 

preťažovaných športovcov vyskytujú častejšie štrukturálne, tzv. degeneratívne zmeny, a tak sa musia 

podrobovať operačným výkonom s umelými náhradami na chrbtici, bedrovom kĺbe, kolennom kĺbe 

a plecovom kĺbe. 

3.6.21 Sektor verejné služby a správa 

V sektore verejné služby a správa ide o široké spektrum činností, ktoré je možné z hľadiska BOZP 

rozdeliť na nasledovné oblasti: 

▪ kancelárska práca, 

▪ práca s ľuďmi a 

▪ ochrana spoločnosti. 

Ako najrizikovejšie sa, spomedzi sledovaných činností, javí pôsobenie Policajného zboru a Hasičského 

a záchranného zboru. Primárne riziko pre policajtov predstavujú kriminálne živly, pre hasičov ide o 

prírodné živly. Rizikové faktory je možné rozčleniť na niekoľko skupín, a to: 

▪ Telesná (fyzická) záťaž so značnými požiadavkami na fyzickú silu a telesnú prípravu (napr. 

pacifikovanie agresora, pohyb v náročnom teréne, vynášanie vecí a pod.). Náležitú funkciu 

pohybové aparátu nemožno dosiahnuť jednoduchým posilňovaním svalov. Je potrebná 

koordinovaná akcia svalových skupín - teda skrátené svaly uvoľniť, oslabené posilniť a nakoniec 

obidve skupiny vyvážiť. 

▪ Fyziologická záťaž, najmä vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré pôsobí na biologické a 

nervové funkcie ľudského organizmu. Vysoké riziko predstavuje najmä ohrozenie teplom, 

splodinami, ktoré vznikajú pri horení, ako aj zasahovanie v extrémnych podmienkach letných 

horúčav, povodní, zimných mrazov a pod.  

▪ Psychická záťaž, najmä stres. Rôzne stresujúce situácie a stavy je možné nájsť ako v samotnej 

práci, tak aj v organizácii práce. V krízových situáciách sa pracuje bez ohľadu na miesto a čas, 

pričom poplach preruší všetky činnosti, vrátane spánku. Ako prevenciu psychického vyhorenia 

je potrebné pravidelne vyhodnocovať psychickú pohodu zamestnanca. Veľmi jednoduchým 

postupom je aspoň dočasné skrátenie pracovnej doby počas obdobia ohrozenia. Tým sa dá 

predísť dlhodobej pracovnej neschopnosti (aj jeden rok a výnimočne aj viac), keď sa už 

syndróm vyhorenia prejaví naplno. 
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Telesnú (fyzickú) a fyziologickú záťaž je možné eliminovať vhodným fyzickým tréningom a tréningom 

rôznych záťažových situácií, ako aj používaním moderných ochranných odevov a technologického 

vybavenia (rôzne ochranné materiály, vrátane nanovlákien, dýchacie prístroje a pod.). Psychický 

tréning umožňuje pripraviť organizmus na vypäté záťažové situácie. V náročných zásahových 

podmienkach, ktoré často a intenzívne kombinujú telesnú, fyziologickú aj psychickú záťaž, je osobitne 

dôležité dodržiavať zásady školy chrbtice tak, aby nedošlo ku poškodeniu medzistavcovej platničky. 

Najvyšší počet pracovných úrazov vo verejnej správe a službách bol v širšom kontexte terciárneho 

sektora národného hospodárstva identifikovaný na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni 

zamestnancov. Išlo najmä o zamestnania klasifikované v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 

5 - Pracovníci v službách a obchode, ktorá hierarchicky obsahuje triedu zamestnaní SK ISCO-08 

54 - Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb. 

Verejné služby a správa zohrávajú dôležitú úlohu taktiež pri prevencii požiarov, resp. priemyselných 

havárií, pričom okrem kontrolnej činnosti organizujú školenia a podujatia pre rôzne cieľové skupiny 

účastníkov. Verejný sektor je v rámci prevencie nenahraditeľný. Ak štát vydá zákon, podľa ktorého 

treba robiť pravidelnú technickú kontrolu, pokiaľ si neponechá v rukách kontrolný systém, vznikajú 

firmy, ktoré preberajú kontrolnú činnosť (napr. komín, elektrické rozvody, elektrické prístroje, 

bleskozvod, voda, odvod splaškov a pod). V prípade, že firmám nejde primárne o účinnú prevenciu, ale 

predovšetkým o zisk, je kontrola realizovaná len formálne, a to za finančným účelom. 

Dôležitosť prevencie je významná taktiež v prípade syndrómu chorých budov (bolesti hlavy, únava, 

svrbenie očí - angl. Sick Building Syndrom), ktorý sa dostáva do popredia vplyvom znečisťovania 

životného prostredia, všeobecným oslabovaním imunity jednotlivcov a zmenou stavebných postupov. 

Obdobne platia taktiež zistenia v oblasti domáckej práce a telepráce, rizika vyhorenia, narušenia 

medziľudských vzťahov, ako aj využívania klimatizácie. 

3.6.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment  

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je typickým predstaviteľom sektorov, v ktorých 

pracovné činnosti prebiehajú už takmer výlučne s využitím počítačov, pričom špecifikom je špeciálne 

ohrozenie vplyvom stresu. V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že rozhodnutia manažmentu 

majú významnú úlohu v rámci BOZP. Už pri plánovaní administratívnych prevádzok treba vychádzať 

z poznatkov školy chrbtice a nie z len estetického hľadiska architekta. 
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Najvyšší počet pracovných úrazov v administratíve, ekonomike, manažmente bol v širšom kontexte 

terciárneho sektora národného hospodárstva identifikovaný na strednej sektorovo-kompetenčnej 

úrovni zamestnancov. Išlo najmä o zamestnania klasifikované v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK 

ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, ktorá hierarchicky obsahuje triedu zamestnaní SK ISCO-08 

43 - Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov. 

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, aj v kancelárskom prostredí sa vyskytujú početné pracovné úrazy. 

Napríklad pracovné úrazy formou pádov zamestnancov majú v kanceláriách 2,5-krát vyššiu početnosť 

ako v inom prostredí. K väčšine zranení neprichádza z dôvodu nevyhovujúceho technického vybavenia, 

ale z dôvodu nedodržiavania jednoduchých preventívnych opatrení. Najčastejšou príčinou úrazov je 

zakopnutie, spôsobené neporiadkom, resp. rozmiestnením elektrických, telekomunikačných a iných 

káblov. Ďalšou významnou príčinou býva pád zo stoličky, napr. pri manipulácii s dokumentmi na vyšších 

policiach. Dobrým riešením je vybavenie kancelárie malými schodíkmi, na ktorých môže človek stáť 

stabilne. 

V archívoch je niekedy potrebný rýchly pohyb a značné množstvo osôb. V tomto prípade prichádza ku 

zrážkam, ktoré je možné eliminovať inštaláciou konvexných zrkadiel do križovatiek regálov. Ďalším 

rizikovým elementom je prach, ktorý spôsobuje dráždivé účinky na pokožku, resp. sliznice dýchacieho 

traktu. Efektívny manažment kladne ovplyvňuje fyzický aj psychický zdravotný stav pracovníkov. 

Dôležité je taktiež v tomto kontexte poznamenať, že pre zachovanie vysokej úrovne BOZP by mal 

manažment optimálne sledovať technologické inovácie, ako aj moderné postupy v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, aby predchádzal pracovným úrazom a chorobám z povolania. 

Svetelné podmienky na pracovisku, pracovné stoly, stoličky a obrazovky k počítačom musia 

zodpovedať základným poznatkom vychádzajúcim zo školy chrbtice, ako to je uvedené v rámci sektora 

bankovníctvom finančné služby, poisťovníctvo. Aj v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

platia zistenia vzťahujúce sa na prácu z domu (home office), ako aj na prácu v klimatizovaných 

priestoroch. Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového 

aparátu je potrebné už pri plánovaní administratívnych prevádzok správne vyberať pracovné pomôcky 

a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného statického preťaženia pohybového 

aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu a prevencie úrazových dejov, ako bolo 

spomenuté vyššie. 
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3.6.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby  

BOZP v sektore zdravotníctvo, sociálne služby výrazne ovplyvňujú sústavne inovované 

dezinfekčné, dezinsekčné, či deratizačné látky, zariadenia a pracovné prostriedky na zabezpečenie 

prevencie výskytu a šírenia chorôb, ako  aj vzniku materiálnych škôd. Riziká, ktorým čelia pracovníci 

v zdravotníctve, sociálnych službách, sú najmä nasledovné:  

▪ Ergonomické riziká, ako napr. manipulácia s pacientmi. Imobilného pacienta musí zdravotnícky 

personál dvíhať aj niekoľkokrát za deň, pričom ide najmä o zdravotníčky - ženy. V ostatnom 

hospodárstve môže žena dvíhať 15 kg bremeno, imobilný pacient môže mať aj 120 kg a keď ho 

musia hoci aj dve sestry polohovať každé tri hodiny, pripadá na jednu sestru hmotnosť až 60 

kg. Obchádza sa to administratívnym preformulovaním záťaže, a to tak, že pacient nie je 

bremeno, ale živý človek. V tejto súvislosti treba konštatovať, že vo výučbe na základných, 

stredných ako aj vysokých školách, nie je zaradená problematika chránenia pohybového 

aparátu, hlavne chrbtice, pred statickou a dynamickou záťažou. Chronicky známe je 

jednostranné statické preťaženie u zubárov. Zubárske kreslá a potom aj výučba je situovaná 

sprava, podstatne menší počet zubárov sa učí a pristupuje k pacientovi aj zhora, pritom by 

stačilo aplikovať zubárske kreslá, kde by sa mohlo pristupovať raz sprava a hneď druhýkrát 

zľava a k tomu ešte aj zhora. Jedná sa len o stoličku zubára, pult s nástrojmi a potom výučbu 

z oboch strán. V ostatných rokoch pribúda počet sonografistov, ktorí pristupujú k pacientovi 

len sprava, tu je to len o zostave k jednému sonografickému prístroju pripojiť dve lôžka, takže 

jedného pacienta by lekár vyšetroval sprava a druhého zľava. Existujú rôzne zdravotnícke 

profesie, kde musia byť už pri vzdelávaní adepti oboznámení s tým, že masáž sa dá robiť 

z oboch strán a nielen z jednej. Rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuti by mali byť 

oboznámení s tým, že terapeutický výkon so statickou zložkou sa dá urobiť aj z jednej aj 

z druhej strany a pod. 

▪ Psycho-sociálne riziká, ako napr. násilie v práci, práca na zmeny a i. Najzávažnejším ohrozením 

je syndróm vyhorenia, ktorý často postihuje pomáhajúce zamestnania. Ide o štádium postupne 

na seba nadväzujúcich a vnútorne vzájomne spojených javov, pri ktorom ľudia, ktorí sa svojou 

prácou hlboko emocionálne zaoberajú, strácajú svoje pôvodné nadšenie a motiváciu. Je to 

spojené s emocionálnou únavou, frustráciou a vyčerpaním. Syndróm vyhorenia treba 

rozlišovať na vyvíjajúci sa, vtedy postačuje skrátenie pracovnej doby na obmedzený čas a na 

dokončený syndróm, kedy je potrebné vysadenie z pracoviska a rodinného prostredia aj na dva 

roky. 
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Ďalšie psycho-sociálne riziko, a to fenomén útoku na zdravotníka, bol v minulosti nemysliteľný, ale 

vďaka nenávistnej dlhodobej propagande niektorých médií proti zdravotníkom (neschopnosť, lenivosť, 

úplatkárstvo) sa tento problém stáva čoraz vypuklejším. Kritika zdravotníckych pracovníkov býva 

používaná aj cielene zo strany vedúcich pracovníkov, keď sa cítia byť ohrození a snažia sa presunúť 

zodpovednosť za problémy podriadených. 

▪ Biologické riziká, ako napr. infekcia z poranení, ktoré sú spôsobené ihlou alebo ostrým 

predmetom, s rizikom nákazy patogénmi (vírusy, baktérie, plesne a ďalšie mikroorganizmy). 

V ohrození nie sú len lekárski špecialisti. Najvyššie riziko bolo identifikované u zdravotných 

sestier pracujúcich pri akútnych zdravotných prípadoch, avšak aj u mnohých ďalších 

pracovníkov existuje riziko takýchto javov. Napríklad to môžu byť pomocní zamestnanci, 

upratovačky alebo pracovníci práčovní. Preventívne  ochranné opatrenia zahrňujú: 

- elimináciu nadbytočného používania ostrých predmetov, 

- využívanie ochranných mechanizmov, bezpečných postupov používania a likvidácie 

ostrých predmetov, 

- využívanie moderných zdravotníckych zariadení a organizácie práce, 

- po použití zabezpečiť bezpečné uschovanie a odstránenie ihiel prostredníctvom postupov 

a pomôcok na to určených, a to bez opätovného nasadenia krytu ihly, 

- používanie osobných ochranných pomôcok, preventívne očkovania a 

- včasné a aktuálne informácie a školenia. 

▪ Chemické riziká, ako napr. lieky používané pri liečbe rakoviny a dezinfekčné potreby. Tu sa 

vykonal v ostatných rokoch veľký pokrok, keď sa zadefinovali podmienky, za ktorých možno 

aplikovať  takéto lieky (je vhodné direktívne sprísnenie zákonom, podobne ako sa urobil pokrok 

s možnosťami aplikácií dezinfekcií).  

▪ Fyzikálne riziká, ako napr. ionizačné žiarenia. Pokrok sa v tomto smere dosiahol, ale je potrebné 

zovšeobecniť poznatky, aby ich spoločnosť akceptovala ako samozrejmé. 

V zdravotníctve, sociálnych službách, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora 

národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a vysokej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo 

najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 3 - Technici a odborní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 
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- 32 - Odborní pracovníci v zdravotníctve, 

▪ 5 - Pracovníci v službách a obchode, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 53 - Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti, 

▪ 2 - Špecialisti, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 26 - Špecialisti v zdravotníctve. 

3.6.24 Sektor remeslá a osobné služby 

Remeslá a osobné služby vo veľkej miere dopĺňajú priemyselné sektory, pričom zásadným rozdielom 

je výrazne vyšší podiel manuálnej práce v tomto sektore, čo je logické vzhľadom ku nízkej automatizácii 

pracovných procesov. Jedným z hlavných dôvodov je nedostatok kapitálu remeselníkov, čo sa prejavuje 

aj v nižších nákladoch na BOZP. Osobitné riziká sú spojené so zabezpečovaním bezpečnostných 

a pátracích služieb, a to najmä situácie pri možnej konfrontácii s agresívnymi jedincami, častokrát pod 

vplyvom drog alebo alkoholu, pri ktorých existuje reálne riziko fyzickej potýčky spojenej so zdravotnými 

následkami. 

V remeslách a osobných službách, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora národného 

hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej sektorovo-

kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac 

pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 

▪ 5 - Pracovníci v službách a obchode, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 51 - Pracovníci v osobných službách, 

- 54 - Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb, 

▪ 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08: 

- 81 - Operátori stacionárnych strojov a zariadení. 

Veľkú časť činností sektora remeslá a osobné služby tvoria opravárske práce, ktoré sú spojené 

s ohrozeniami zdravia typickými pre ďalšie sektory. Napr. opravy elektroniky a elektrotechniky majú 

úzky súvis so sektorom elektrotechnika, opravy domácich zariadení sa viažu na strojárstvo, pri oprave 

obuvi ide o sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože.  
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Sektor remeslá a osobné služby zahŕňa širokú škálu činností spojených s vystavením pracovníkov 

statickému preťaženiu v neprimeranej polohe tela. Spoločným znakom sektora je veľký podiel 

manuálnej práce, pri ktorej vzniká veľké riziko zranení. Vyskytujú sa poškodenia opornej a pohybovej 

sústavy, čo obsahuje širokú škálu zdravotných problémov. Ide najmä o bolesti a zranenia chrbta, úrazy 

horných končatín a poškodenia z opakovaných pohybov. Hlavné fyzické príčiny poškodenia opornej 

a pohybovej sústavy sú: 

▪ manipulácia s bremenami, 

▪ nevhodná poloha, 

▪ vykonávanie opakovaných pohybov a 

▪ požadovaná rýchlosť a monotónnosť práce. 

Pred negatívnymi následkami vyplývajúcimi zo zdvíhania je možné chrániť sa správnymi technikami. 

Z aspektu ergonómie je nutné pred zdvihnutím bremena danú úlohu naplánovať a pripraviť. Existuje 

niekoľko základných zásad správneho dvíhania bremena: 

▪ mať nohy okolo predmetu a telo nad ním,  

▪ používať svaly nôh,  

▪ používať pohyb vo veľkých kĺboch končatín, 

▪ vystrieť chrbát,  

▪ predmet ťahať čo najbližšie pri tele,  

▪ predmet zdvíhať a prenášať s vystretými pažami.  

Obdobné zásady platia aj pri tlačení a ťahaní, pričom najdôležitejším je, aby tlačenie a ťahanie bolo 

vykonávané hmotnosťou vlastného tela. Zariadenia určené na manipuláciu majú byť dobre vybavené, 

kolieska plynulé, podlaha pevná, rovná, s odstránenými prekážkami. 

Technologický pokrok napreduje aj pri vyššie uvedených činnostiach prostredníctvom využívania 

inovatívnych manipulačných prostriedkov, dielenských zdvihákov, žeriavov, prepravníkov a pod., ktoré 

podstatne znižujú riziká poranení, resp. opotrebenia pohybového aparátu remeselníkov. 
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4. AKTIVITA Č. 4 TVORBA KOMPLEXNÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV PRE SEKTOROVÉ 

PARTNERSTVÁ, ROZŠIROVANIE A AKTUALIZÁCIA 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO 

KOMPATIBILITU KLASIFIKÁCIÍ A ČÍSELNÍKOV 

A RELEVANTNÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ PRE 

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU 

TRHU PRÁCE 

V rámci Aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti 

aktualizácie a správy štatistických klasifikácií, číselníkov, prevodníkov a budovania funkcionalít 

Informačného systému NSP/SRI (ďalej len „IS NSP/SRI“). Zámerne sú tieto dve oblasti zlúčené v rámci 

jednej aktivity, aby sa zabezpečilo správne nasadenie týchto systémových nástrojov. Čo je významným 

predpokladom na optimálne fungovanie IS NSP/SRI, a to nielen vo vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj 

v ďalších sférach, v ktorých môžu klasifikácie a číselníky zjednodušiť a skvalitniť ľudskú prácu. Jedná sa 

najmä o oblasti týkajúce sa manažmentu úloh expertov, tvorby stratégií, či budovanie sektorových 

partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1 

až č.15 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 Správa používateľov,  

- modul Správa sektorových rád, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ, 

- modul Nahrávanie strategických dokumentov, 

- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0), 

- modul Aktualizácia sektorových stratégií, 
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- modul Manuály, 

- modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk, 

- modul Správa číselníkov, 

- modul Inovácie: 

o  návrhy pre NŠZ, 

o  inovácie v sektore, 

o  prehľad inovácií, 

o  zoznam inovácií, 

- nový dizajn verejnej časti, 

- verejný portál – Inovácie, 

- verejný portál – zmena architektúry riešenia – WordPress, 

- verejný portál – stratégie. 

▪ 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. 16, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované 

nasledovné činnosti:  

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,  

▪ implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:  

- modul Správa číselníkov – sektorové partnerstvá, 

- verejný portál – dokončenie finálnej architektúry riešenia, 

- verejný portál – O sektore – sektorové partnerstvá 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Správa číselníkov – sektorové partnerstvá, 

- modul Správa číselníkov – typy sektorových partnerstiev, 

- verejný portál – O sektore – sektorové partnerstvá. 

Uvedené návrhy riešení sú finálne riešenia v rámci tohto projektu a do odovzdania IS NSP/SRI 

objednávateľovi budú realizované už len optimalizačné, kozmetické zmeny a príprava na odovzdanie. 

Malé a optimalizačné zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú z optimalizácie a spätných 
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väzieb od Realizačného tímu SRI a sektorových rád počas testovania a používania IS NSP/SRI. Menšie 

zmeny budú popísané v manuáloch k nasadeným verziám do produkčného prostredia.  

Významnou súčasťou práce Realizačného tímu SRI bolo počas celej realizácie NP SRI zabezpečovanie 

kompatibility klasifikácií a číselníkov, ako kľúčovej súčasti celého IS NSP/SRI a jeho hlavného 

komponentu NŠZ. Vychádzajúc z mnohých národných a medzinárodných odporúčaní, Realizačný tím 

SRI systematicky etabloval NŠZ do najvýznamnejších sociálno-ekonomických klasifikácií, čím vytvoril 

predpoklady na komparáciu a analýzu výstupov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Dôležitou 

súčasťou odborných prác bolo dôsledné sledovanie vývoja v medzinárodnom prostredí s cieľom sa 

riadne a včas pripraviť na implementáciu aktualizácií/revízií týchto systémových nástrojov.  

Klasifikácie poskytujú nenahraditeľný rámec na zber, spracovanie, analýzu a prezentáciu veľkého 

množstva štatistických údajov v robustných databázach. Len na základe ich expertného poznania bolo 

možné vyvinúť osobitý model monitorovania potrieb trhu práce, ktorý možno považovať za jedinečný, 

originálny a v súlade s najlepšími praktikami a prvkami používanými v iných krajinách.  

SR sa v tejto oblasti dostala na popredné miesta a určuje trend nielen v regióne strednej Európy, ale aj 

v iných častiach sveta. Bol vytvorený integrovaný systém štatistických klasifikácií, ich prepojení a 

prevodníkov, na základe ktorého možno poznať, štruktúrovať a pochopiť minulý a súčasný stav trhu 

práce a predikovať jeho vývoj. Integrovaný systém štatistických klasifikácií je spojený so systematickou, 

cyklickou a kontinuálnou analytickou prácou tímu štatistikov, prognostikov a ďalších expertov. 

Aj keď primárnym účelom NŠZ je sprostredkovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný 

výkon zamestnaní na trhu práce, klasifikácie a číselníky umožňujú internú aj externú komparáciu. 

Interná komparácia zabezpečuje vzájomnú porovnateľnosť kvalifikačne príbuzných NŠZ v danom 

sektore, resp. v rôznych sektoroch národného hospodárstva. Externá porovnateľnosť umožňuje 

komparáciu NŠZ v iných národných aj medzinárodných sústavách, z ktorých vyplývajú Realizačnému 

tímu SRI inšpiratívne poznatky, ktoré možno využiť pri kreovaní národného riešenia monitorovania 

potrieb trhu práce. Sumárne možno činnosť Realizačného tímu SRI v tejto oblasti diferencovať vecne 

a časovo.  

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 sedemnásteho 

zmluvného obdobia. Jednotlivé zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na úlohách projektu a 
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aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb) 

sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako administrácia verejnej 

a privátnej časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie. 

4.1.1 Sekcia Novinky a Médiá 

V sekcii Novinky boli za sledované obdobie doplnené články v poradí už z jedenástych rokovaní 

sektorových rád a doplnené ešte nepublikované články o výstupoch z rankingu škôl podľa sektorov. 

V sekcii Médiá bol v tomto sledovanom období publikovaný článok z Hospodárskych novín ku 

zdravotníctvu. V časti prehľad revidovaných a novovytvorených NŠZ boli aktualizované zoznamy NŠZ 

pre etapy XXXIII. až XXXVI. Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ aj zoznamy 

revidovaných a novovytvorených NŠZ pre jednotlivé sektorové rady. Do časti O sektore bol pridaný 

článok Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, 

minimalizácia úrazovosti a chorobnosti pre každú sektorovú radu. 

Zoznam pridaných článkov v sekcii Novinky: 

▪ Sumárne vyhodnotenie Implementácie výsledkov výskumu do kompetenčného modelu so 

zámermi maximalizácie výkonnosti zamestnancov, ich efektívneho využívania a dlhšieho 

pracovného uplatnenia, minimalizácie úrazovosti a chorobnosti v sektorovej štruktúre SRI, 

▪ Štyri roky práce elektrotechnikov v rámci NP SRI, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXVI. etape tvorby a revízie, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa obzrela za štyrmi rokmi svojej činnosti 

a nechce sa lúčiť nadlho, 

▪ Ako si poradila Sektorová rada s projektovými aktivitami?, 

▪ Quo vadis, lesnícko-drevárska sektorová rada?, 

▪ Sektorová rada je pripravená pokračovať v činnosti, 

▪ Bilancovanie a ďalšie uplatnenie pre Sektorovú radu administratíva, ekonomika, manažment, 

▪ Dobrá správa z trhu práce – Aliancia sektorových rád má opäť prezidenta!, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa rozlúčila s projektom 

SRI, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXV. etape tvorby a revízie, 

▪ Mlyny našťastie ešte melú slovenskú múku, 

▪ 11. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ Prichádza recesia – 11. rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 
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▪ Minulosť i budúcnosť Sektorovej rady pre „papier a polygrafiu“, 

▪ Etický kódex a problematika age-managementu – Sektorová rada pre verejné služby a správu 

definovala priority na poprojektové obdobie, 

▪ Sumarizačná bilancia činností v Sektorovej rade zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ Situácia v sektore je veľmi zložitá – 11. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, 

geológiu, 

▪ Sektorová rada by mala v činnosti pokračovať aj po skončení projektu SRI, 

▪ Sektorová rada ako fungujúca platforma, 

▪ Historický moment Sektorovej rady, 

▪ Rozlúčkové rokovanie spojené s prehliadkou ECCO Slovakia, 

▪ Chemici a farmaceuti bilancujú výstupy Národného projektu SRI aj vo svetle súčasných výziev, 

▪ Bilancovanie činnosti Sektorovej rady, 

▪ O tom, že Slováci sú šikovní a dokážu sa presadiť vo svete existuje mnoho príkladov, 

▪ Umelá inteligencia a roboty otvorili 11. rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie, 

▪ Fungovanie Sektorovej rady počas projektu NP SRI, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXIV. etape tvorby a revízie, 

▪ Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania v sektore IT a telekomunikácie, 

▪ Posúdenie kvality poskytovateľov vzdelávania v sektore obchod, marketing, gastronómia a 

cestovný ruch, 

▪ Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

▪ Kvalita vzdelávania pre sektor vody, odpadu a životného prostredia, 

▪ Možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií v chemickom a farmaceutickom sektore, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXIII. etape tvorby a revízie. 

Zoznam pridaných článkov v sekcii Médiá: 

▪ Kto vylieči slovenské zdravotníctvo?, 

▪ O investícii nerozhodne len pozemok, no i presné informácie. 

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 36 aj s obrázkami a odkazmi priamo na 

články. Posledné články budú doplnené v priebehu záverečnej etapy projektu. 
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4.1.2 Sekcia Sektorové rady 

Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia 

jednotlivých úloh danou sektorovou radou. V sledovanom období bola aktualizovaná aj sekcia 

Sektorové rady v časti O sektore. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných stránkach 

sektorových rád v sledovanom období. V sledovanom období prebiehali aj jedenáste rokovania, 

z ktorých nahrávky sa neverejne publikujú pre externých expertov, tieto činnosti sa v týchto tabuľkách 

neuvádzajú. Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 64 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 
členov 

Garantované 
NŠZ 

1 
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

1 1 1 1   
úpravy  

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 1 1 1     

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1     

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 2 1 1 1     

5 
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

1 1 1 1     

6 
pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

1 1 1 1     

7 pre chémiu a farmáciu 2 1 1 1   úpravy 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 1 1 1     

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

1 1 1 1     

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 1 1 1 1     

11 pre elektrotechniku 1 1 1 1  úpravy  

12 pre energetiku, plyn, elektrinu 1 1 1 1 úpravy   

13 pre vodu, odpad a životné prostredie 2 1 1 1   úpravy 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 1 1 1 1     

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

2 1 1 1     

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1   úpravy  

17 
pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

2 1 1 1     

18 
pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

1 1 1 1     

19 pre kultúru a vydavateľstvo 1 1 1 1 úpravy  úpravy 

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport 1 1 1 1 úpravy   

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   úpravy  
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P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 
členov 

Garantované 
NŠZ 

24 pre remeslá a osobné služby 1 1 1 1     

98 Riadiaci výbor SRI         úpravy   

99 Aliancia sektorových rád 6       úpravy   

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy v súvislosti so zmenami 

v zložení danej sektorovej rady a úpravy týkajúce sa zamestnávateľov, ako členov sektorových rád. 

Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na vyradenie, pridávanie 

nových, zlučovanie, zverejňovanie nových, rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. 

V sledovanom období prebiehali jedenáste rokovania sektorových rád a boli doplnené články 

o rankingu škôl za sektorové rady, ktoré neboli publikované do konca predchádzajúceho sledovaného 

obdobia. Súbežne boli dopĺňané stránky o nových etapách schvaľovania NŠZ Alianciou a následného 

zverejňovania nových a revidovaných NŠZ. Zároveň boli pridané články do časti O sektore v štruktúre 

sektorových rád. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh budú postupne dopĺňané nové informácie vo 

verejnej časti portálu IS NSP/SRI.  

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Aktualizované zoznamy členov sektorových rád sú uvedené na stránke www.sustavapovolani.sk. 

Konkrétne zmeny a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané 

v jednotlivých priebežných správach v Informáciách tajomníkov sektorových rád.  

4.2 Štatistiky používania IS NSP/SRI 

4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 1 004 používateľských účtov, z toho bolo 

832 zaregistrovaných používateľov a 172 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktorí 

preferujú prácu mimo IS NSP/SRI a ich práca je evidovaná a koordinovaná tajomníkom príslušnej 

sektorovej rady. 
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4.2.2 štatistiky používania portálu za sledované obdobie 

Z pohľadu štatistiky využívania privátnej aj verejnej časti portálu sa sledujú obidva systémy a 

vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Na jednoduchý prehľad používania oboch častí portálu sa 

vyhodnocujú údaje o počtoch zobrazení jednotlivých stránok. Priemerný počet stránok privátnej časti 

na jednu reláciu bol za sledované obdobie 19,6. Priemerné trvanie jednej relácie bolo 12 minút 25 

sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne 

nasledovný: 

▪ september 2022 – 42 577 zobrazení, 

▪ október 2022 – 30 615 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 73 192 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období sa 

trend zobrazení prepadol vzhľadom na ukončovanie prác a úloh v porovnaní so začiatkom roka o viac 

ako 50%. V októbri bol prepad ešte výraznejší vzhľadom na to, že nové aktivity sa už riešili mimo IS 

NSP/SRI.  

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu bol za sledované obdobie 1,54 a priemerné 

trvanie jednej relácie bolo 44 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS 

NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ september 2022 – 16 803 zobrazení, 

▪ október 2022 – 29 165 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 45 968 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke počas 

sledovaného obdobia mierne klesol počet zobrazení oproti priemernej úrovni z predchádzajúcich 

mesiacov. Tento pokles bol pravdepodobne spôsobený dovolenkovým obdobím a v nasledujúcom 

období sa očakáva opätovné zvýšenie počtu zobrazení.  

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 
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Tabuľka č. 65 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie september až 
október 2022 celkom 

Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. NŠZ 6 078 26,75% 

2. Správa výkazov 2 855 12,57% 

3. NSP/SRI 2 426 10,68% 

4. Záznamy za mesiac 9.2022 2 299 10,12% 

5. Domov 1 980 8,72% 

6. Správa používateľov 1 641 7,22% 

7. Vykázané záznamy 1 414 6,22% 

8. Záznamy za mesiac 8.2022 1 141 5,02% 

9. Pridať záznam 942 4,15% 

10. Rozsah využívania zručností 834 3,67% 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 66 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov september až 
október 2022 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  September Október 

NŠZ 2 895 3 183 6 078 

Správa výkazov 1 365 1 490 2 855 

NSP/SRI 1 416 1 010 2 426 

Záznamy za mesiac 9.2022 1 061 1 238 2 299 

Domov 1 038 942 1 980 

Správa používateľov 754 887 1 641 

Vykázané záznamy 779 635 1 414 

Záznamy za mesiac 8.2022 1 141 x 1 141 

Pridať záznam 484 458 942 

Rozsah využívania zručností x 834 834 

Záznamy za mesiac 10.2022 x 677 677 

Upraviť záznam 431 x 431 

Celkový súčet 11 364 11 354 22 718 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

september až október 2022, vyplýva jednoznačná dominancia činností súvisiacich s dokončovaním, 

dopĺňaním inovácií a ďalších novších častí do NŠZ. A zároveň je vidno, že v sledovanom období boli 

úlohy realizované aj mimo IS NSP/SRI ( hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád) čo 
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potvrdzuje aj trend návštevnosti stránky. V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu 

Výkazníctvo a správa používateľov, ktoré sa dostali na popredné miesta v rámci jednotlivých mesiacov. 

Tabuľka č. 67 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie september až 
október 2022 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 11 248 30,71% 

2. O sektore - Národná sústava povolaní 9 211 25,15% 

3. Inovácie - Národná sústava povolaní 4 860 13,27% 

4. Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava povolaní 2 532 6,91% 

5. Pracovná oblasť - Národná sústava povolaní 1 976 5,40% 

6. Register zamestnaní - Národná sústava povolaní 1 714 4,68% 

7. Pripomienky a otázky - Národná sústava povolaní 1 572 4,29% 

8. Oblasť pre CŽV - Národná sústava povolaní 1 522 4,16% 

9. Garancia - Národná sústava povolaní 1 195 3,26% 

10. Sektorové rady - Národná sústava povolaní 792 2,16% 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 68 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov september až 
október 

Zobrazenia stránky  Mesiac Celkový 

súčet Názov stránky  September Október 

Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 3 744 7 504 11 248 

O sektore - Národná sústava povolaní 4 102 5 109 9 211 

Inovácie - Národná sústava povolaní 1 619 3 241 4 860 

Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava povolaní 942 1 590 2 532 

Pracovná oblasť - Národná sústava povolaní 700 1 276 1 976 

Register zamestnaní - Národná sústava povolaní 710 1 004 1 714 

Pripomienky a otázky - Národná sústava povolaní 546 1 026 1 572 

Oblasť pre CŽV - Národná sústava povolaní 515 1 007 1 522 

Garancia - Národná sústava povolaní 406 789 1 195 

Sektorové rady - Národná sústava povolaní 289 503 792 

Celkový súčet 13 573 23 049 36 622 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

september až október 2022, možno vidieť, že najväčší záujem je o karty národných štandardov 

zamestnaní. Záujem o zobrazenie informácií publikovaných na stránkach o sektorových radách sa 
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presunul na druhé miesto v tomto období a zároveň je možné pozorovať záujem o stránky prehľadu 

inovácií. 

4.2.3 Štatistiky používania IS NSP/SRI počas trvania projektu 

Vzhľadom na blížiace sa ukončenie projektu pripravil Realizačný tím SRI prehľad zaujímavostí a štatistík 

používania verejnej a privátnej časti portálu počas aktívneho obdobia 6.2019 až 10.2022.  

Počas spomínaného obdobia bolo v privátnej časti portálu zobrazených 2 780 850 stránok, 

najúspešnejší mesiac bol január 2022 kedy bolo zaznamenaných 112 207 zobrazených stránok. 

Opačný, teda najnižší počet zobrazených stránok bol zaznamenali na začiatku projektu v júni 2019 a to 

20 331 čo je 5,5 násobne menej ako najúspešnejší mesiac. Zároveň sú zaujímavé aj čísla ktoré nám 

hovoria že priemerný počet stránok na jednu reláciu bol 21,82 a priemerné trvanie relácie vychádza na 

15,33 minút pri miere okamžitých odchodov 18,2%. Na nasledujúcom grafe sú zobrazené mesačné 

hodnoty zobrazení stránok privátnej časti portálu počas celého sledovaného obdobia od spustenia IS 

SRI/NSP. 

Graf č. 65 Štatistiky – privátny portál – zobrazenia stránok 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 69 Štatistiky – privátny portál – zobrazenia stránok podľa nových a opakujúcich sa 
používateľov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z pohľadu krajín a miest z ktorých pristupujú používatelia na privátny portál je štatistika zobrazená na 

nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č. 70 Štatistiky – privátny portál – krajiny 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 2 Štatistiky – privátna časť portálu – krajiny mapa 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 71 Štatistiky – privátna časť portálu – mesto 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Rovnako zaujímavé sú aj prehľady podľa systémových premenných. 
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Tabuľka č. 72 Štatistiky – privátna časť portálu – prehliadač 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 73 Štatistiky – privátna časť portálu – operačný systém 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 74 Štatistiky – privátna časť portálu – operačný systém mobilné zariadenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 75 Štatistiky – privátna časť portálu – najnavštevovanejšie stránky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Graf č. 66 Štatistiky – privátna časť portálu – prehľad rýchlosti stránok 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 76 Štatistiky – privátna časť portálu – prehľad rýchlosti stránok podľa krajiny 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Obrázok č. 3 Štatistiky – privátna časť portálu – prehľad podľa času v rámci dňa 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 4 Štatistiky – privátna časť portálu – podľa typu zariadenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počas uvedeného obdobia bolo vo verejnej časti portálu zobrazených 712 004 stránok, najúspešnejší 

mesiac bol február 2022, kedy bolo zaznamenaných 33 106 zobrazených stránok. Opačný, teda najnižší 
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počet zobrazených stránok bol zaznamenaný na začiatku projektu v júli 2020, a to 8 186 čo je 

štvornásobne menej, ako v porovnaní s najúspešnejším mesiacom. Zároveň sú zaujímavé aj čísla, ktoré 

hovoria, že priemerný počet stránok na jednu reláciu bol 2,8 a priemerné trvanie relácie vychádza na 

2,08 minút pri miere okamžitých odchodov 75,1%. Na nasledujúcom grafe sú zobrazené mesačné 

hodnoty zobrazení stránok verejnej časti portálu počas celého sledovaného obdobia od spustenia IS 

SRI/NSP. 

Z pohľadu krajín a miest, z ktorých pristupujú používatelia do verejnej časti portálu je štatistika 

zobrazená v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č. 77 Štatistiky – verejná časť portálu – krajiny 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 5 Štatistiky – verejná časť portálu – krajiny mapa 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 78 Štatistiky – verejná časť portálu – mesto 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 67 Štatistiky – verejná časť portálu – zobrazenia stránok 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 79 Štatistiky – verejná časť portálu – zobrazenia stránok podľa nových a opakujúcich sa 
používateľov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Rovnako zaujímavé sú aj prehľady podľa systémových premenných. 

Tabuľka č. 80 Štatistiky – verejná časť portálu – prehliadač 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 81 Štatistiky – verejná časť portálu – operačný systém 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

  



   
 

398 

Tabuľka č. 82 Štatistiky – verejná časť portálu – operačný systém mobilné zariadenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 83 Štatistiky – verejná časť portálu – najnavštevovanejšie stránky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 



   
 

399 
 

Graf č. 68 Štatistiky – verejná časť portálu – prehľad rýchlosti stránok 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 84 Štatistiky – verejná časť portálu – prehľad rýchlosti stránok podľa krajiny 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Obrázok č. 6 Štatistiky – verejná časť portálu – prehľad podľa času v rámci dňa 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 7 Štatistiky – verejná časť portálu – podľa typu zariadenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia 

V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období 

implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov 

a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté 

v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Nasledujúca kapitola popisuje 

realizované zmeny na moduloch alebo častiach systému. V sledovanom období boli do produkčného 

prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov. Ich popis je v jednotlivých podkapitolách. 

4.3.1 Verejná časť portálu – sektorové partnerstvá 

Vzhľadom na zabezpečenie dostupnosti prehľadu sektorových partnerstiev aj vo verejnej časti portálu 

bolo navrhnuté riešenie zobrazenia týchto informácií. Táto zmena pozostávala z vytvorenia novej 

stránky v časti O sektore pre jednotlivé sektorové rady a prepojenia privátnej časti portálu s verejnou 

cez API na načítavanie obsahu.  

4.3.1.1 Verejná časť portálu – úprava stránky O sektore 

Vzhľadom na rozšírenie verejnej časti portálu o novú časť Sektorové partnerstvá bolo potrebné pridať 

ďalšiu záložku ako samostatnú stránku pre ne. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich 

obrázkoch.  

Obrázok č. 8 Náhľad na nasadené riešenie Sektorové partnerstvá – verejná časť portálu – úprava 
stránky O sektore 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 
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4.3.1.2 Verejná časť portálu – stránka Sektorové partnerstvá  

Nová časť pre Sektorové partnerstvá bola zapracovaná do štruktúry portálu ako samostatná stránka 

s prehľadom definovaných partnerstiev a formulárom na návrhy nových alebo už vytvorených 

partnerstiev ako podklad na doplnenie do zoznamu. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 9 Náhľad na nové riešenie stránky Sektorové partnerstvá – verejná časť portálu – 
zoznam 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Jednotlivé partnerstvá sa dajú rozkliknúť, aby sa zobrazili ďalšie informácie o danom partnerstve. 

Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 10 Náhľad na nové riešenie stránky Sektorové partnerstvá – verejná časť portálu – 
detail partnerstva 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Pod zoznamom sektorových partnerstiev je dostupný formulár na návrhy nových partnerstiev. Náhľad 

na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 11 Náhľad na nové riešenie stránky Sektorové partnerstvá – verejná časť portálu – 
formulár 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2 Modul Správa číselníkov – sektorové partnerstvá 

Vzhľadom na zabezpečenie dostupnosti funkcionality na vytvorenie databázy sektorových partnerstiev 

v privátnej časti IS SRI/NSP bolo navrhnuté riešenie v module Správa číselníkov ako tri samostatné 

časti. Táto zmena pozostávala z vytvorenia dvoch nových častí/číselníkov a prepojenia na už existujúci 

číselník: 

▪ Typy sektorových partnerstiev, 

▪ Sektorové partnerstvá, 

▪ Organizácie. 
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Číselník organizácií už bol pripravený a naplnený pri príprave sektorových stratégií, a využitý pre túto 

časť vzhľadom na veľkú synergiu používaných organizácií. V tejto časti sa robili len prepojenia v rámci 

programátorských prác pre nové číselníky. Riešenia jednotlivých častí sú popísané v nasledujúcich 

podkapitolách. Ako prvá bola upravená domovská stránka Správy číselníkov, náhľad na nasadené 

riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 12 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Domovská stránka 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.1 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 

Na vytvorenie databázy sektorových partnerstiev bolo nutné vytvoriť aj číselník typov partnerstiev, aby 

bolo možné partnerstvá kategorizovať. Taktiež bola požiadavka aj na možnosť úpravy, rozšírenia 

a správy typov aj v budúcnosti. Preto bolo navrhnuté riešenie ako samostatný číselník. Náhľad na 

nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 13 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.2 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Pridať 

Na pridávanie nových typov sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Pridať typ sektorového 

partnerstva, ktoré vám sprostredkuje stránku pridania typu sektorového partnerstva. Náhľad na 

nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 14 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 
- Pridať 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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4.3.2.3 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Zobraziť 

Na zobrazenie typov sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Zobraziť, ktoré sprostredkuje 

stránku detail typu sektorového partnerstva. Na tejto stránke je dostupný okrem názvu a popisu typu 

aj zoznam priradených partnerstiev k tomuto typu. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 15 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 
– Zobraziť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.4 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Upraviť 

Na úpravu typov sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Upraviť, ktoré sprostredkuje stránku 

úpravy typu sektorového partnerstva. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 16 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 
– Pridať 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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4.3.2.5 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá 

Na vytvorenie databázy sektorových partnerstiev bolo nutné vytvoriť nástroj na vkladanie jednotlivých 

sektorových partnerstiev aj s potrebnými položkami pre budúce využitie. Požiadavka bola aj na 

možnosť úpravy, rozšírenia a správy sektorových partnerstiev aj v budúcnosti, ale len na úrovni 

realizačný tím projektu. Preto bolo navrhnuté riešenia ako samostatný číselník v module Správa 

číselníkov. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 17 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.6 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Pridať 

Na pridávanie nových sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Pridať sektorové partnerstvo, 

ktoré sprostredkuje stránku pridania sektorového partnerstva. Jednotlivé dostupné položky pre 

sektorové partnerstvo sú: 

▪ Sektorová rada, 

▪ Koordinátor partnerstva (partner prijímajúci službu), 

▪ Partneri, 

▪ Typ partnerstva, 

▪ Partnerstvo založené na zabezpečenie aktivity zo sektorových stratégií, 

- Sektorová rada, 
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- Vývojový trend v sektore, 

- Oblasť sektorového opatrenia, 

- Sektorové opatrenie, 

- Prepojenie na aktivitu, 

▪ Obsah partnerstva, 

▪ Príloha, 

▪ Financovanie partnerstva, 

▪ Link na informácie o partnerstve, 

▪ Doba platnosti partnerstva (do). 

Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 18 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Pridať 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Ak je sektorové partnerstvo vytvorené na účely plnenia úlohy z akčného plánu sektorovej stratégie 

rozvoja ľudských zdrojov, po zakliknutí check-boxu „Partnerstvo založené na zabezpečenie aktivity zo 

sektorových stratégií“ budú dostupné nové položky na spárovanie s danou aktivitou. Náhľad na 

nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 19 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Pridať 
- prepojenie na aktivitu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.7 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Zobraziť 

Na zobrazenie sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Zobraziť, ktoré sprostredkuje stránku 

detail sektorového partnerstva. Na tejto stránke sú dostupné vyplnené polia pri pridávaní alebo úprave 

sektorového partnerstva. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 20 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 
– Zobraziť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.2.8 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Upraviť 

Na úpravu sektorových partnerstiev je dostupné tlačidlo Upraviť, ktoré sprostredkuje stránku úpravy 

sektorového partnerstva. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

  



   
 

412 

Obrázok č. 21 Náhľad na nové riešenie – Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev 
– Upraviť/Pridať 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Aj na tejto stránke je možné prepojenie na aktivity zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, 

tak ako je to popísané pri pridávaní sektorového partnerstva. 
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4.3.3 Verejná časť portálu – dokončenie finálnej architektúry riešenia 

V priebehu sledovaného obdobia boli realizované aj aktivity spojené s finálnym oddelením verejnej 

časti portálu od pôvodnej stránky NSP (vytvorenej v rámci prvej etapy v roku 2010 a fungujúcej 

súbežne, využívanej najmä na zobrazovanie NŠZ vytvorených v období 2011 - 2015) a prepojenie jej 

posledných vzťahov s IS SRI/NSP. Momentálne sa už všetky karty zamestnania zverejňujú na základe 

stavu v privátnej časti IS SRI/NSP. Rovnako aj zoznamy garantovaných NŠZ pre jednotlivé sektorové 

rady systém načítava len z privátnej časti IS SRI/NSP. Zároveň aj zoznamy NŠZ podľa oblastí už sú 

načítavané len z privátnej časti IS SRI/NSP. A ďalšie menšie väzby a prepojenia boli preprogramované 

tak, aby súčasná stránka verejnej časti portálu už nebola závislá od predchádzajúcej verzie IS. 

Momentálne je už architektúra riešenia dokončená do finálnej a plánovanej podoby. Zmeny vo 

verejnej časti portálu sú na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 22 Náhľad na nové riešenie – modul O sektore – Zoznam garantovaných zamestnaní 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 23 Náhľad na nové riešenie – modul Register zamestnaní – Výber oblasti  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 24 Náhľad na nové riešenie – modul Register zamestnaní – Zoznam NŠZ danej oblasti 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
  



   
 

415 

Obrázok č. 25 Náhľad na nové riešenie – modul Register zamestnaní – Výsledky vyhľadávania 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.3.4 Verejná časť portálu www.sustavapovolani.sk – časť O sektore 

V rámci sledovaného obdobia boli pripravené nové články na doplnenie časti O sektore pre jednotlivé 

sektorové rady. V tomto období bol pripravený článok Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich 

efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti pre každú 

sektorovú radu a zároveň boli aj publikované.  

V sledovanom období boli aktualizované zoznamy vytvorených a zrevidovaných NŠZ podľa etáp 

projektu. Rovnako boli aktualizované zoznamy všetkých zverejnených NŠZ podľa sektorových rád. 

Zoznamy podľa etáp projektu s jednotlivými linkami sú popísané v Prílohe č. 36. V časti tvorba a revízia 

NŠZ podľa etáp projektu boli aktualizované (doplnené linky na jednotlivé NŠZ) a publikované tieto 

zoznamy: 

▪ XXXIII. etapa od 13. 7. 2022 do 28. 7. 2022 – 99 NŠZ, 

▪ XXXIV. etapa od 29. 7. 2022 do 7. 9. 2022 – 215 NŠZ, 

▪ XXXV. etapa od 8. 9. 2022 do 12. 10. 2022 – 260 NŠZ, 

▪ XXXVI. etapa od 13. 10. 2022 do 3. 11. 2022 – 303 NŠZ. 

V tomto sledovanom období boli robené doplnenie informácií do NŠZ z období projektu, kde ešte 

neboli dostupné funkcionality ako inovácie, znalecké činnosti a ďalšie, aby sa všetky publikované NŠZ 

v rámci tohto projektu dostali na rovnaký rozsah informácií. Zároveň s touto činnosťou prebiehali aj 

http://www.sustavapovolani.sk/
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aktualizácie NŠZ vzhľadom na zmeny v legislatíve, alebo inovačných trendoch. Z tohto dôvodu boli 

publikované rádovo vyššie počty NŠZ za sledované obdobie. 

4.4 Analýza a návrh riešenia – zmeny a nové funkcionality 

V tejto kapitole je uvedený popis navrhnutých zmien modulov už zapracovaných do produkčného 

prostredia a nových funkcionalít na dosiahnutie požadovaného výsledku. V prvej časti kapitoly sú 

popísané nové moduly a ich časti, respektíve ich nové funkcionality: 

▪ modul Správa číselníkov – sektorové partnerstvá, 

▪ modul Správa číselníkov – typy sektorových partnerstiev, 

▪ verejný portál – O sektore – sektorové partnerstvá, 

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z prevádzkových potrieb projektu, nutnosti 

dokončenia plánovaných projektových úloh a optimalizácie po nasadení do testovacieho a 

produkčného prostredia. Zároveň počas celého sledovaného obdobia prebiehali prípravy na 

odovzdanie IS NSP/SRI objednávateľovi. 

4.4.1 Analýza a návrh riešenia úpravy privátneho portálu – modul Správa číselníkov – 

sektorové partnerstvá 

Hlavná časť návrhu novej funkcionality sektorových partnerstiev bude zoznam jednotlivých 

partnerstiev v IS SRI/NSP. Vzhľadom na potrebu overenia a metodiky priraďovania nových partnerstiev 

bude táto časť vložená do priestoru prístupného len pre tajomníkov a realizačný tím projektu.  

4.4.1.1 Modul Správa číselníkov – Úprava domovskej stránky 

Domovská stránka číselníkov bude rozšírená o dve nové položky, každá bude samostatná časť potrebná 

na tvorbu sektorových partnerstiev: 

▪ Typy sektorových partnerstiev, 

▪ Sektorové partnerstvá. 

Nová funkcionalita bude využívať tiež číselník organizácií ako zdroj organizácií a pridávanie organizácií. 

Typy sektorových partnerstiev bude samostatný číselník na spravovanie typov partnerstiev na 
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jednoduchšie vyhodnocovanie a v prípade potreby filtrovanie alebo zobrazenie v budúcnosti. Číselník 

sektorové partnerstvá bude obsahovať databázu partnerstiev vytvorenú realizačným tímom. Návrh 

riešenia úpravy stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 26 Návrh úpravy riešenia modulu Správa číselníkov – Domovská stránka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Nové položky budú umiestnené na stránke rovnako ako je na návrhu riešenia. 

4.4.1.2 Modul Stratégie – Úprava stránky Strategické dokumenty 

Na zabezpečenie ukladania príloh ku strategickým partnerstvám bude upravený modul Stratégie – 

Strategické dokumenty, aby sa pomocou neho dali importovať potrebné dokumenty do IS SRI/NSP. 

Zmena bude spočívať v rozšírení typu dokumentov o sektorové partnerstvá. Po tejto úprave budú 

dostupné nasledujúce typy: 

▪ Medzinárodné dokumenty o stratégiách, 

▪ Národné dokumenty o stratégiách, 

▪ Informačné dokumenty, 

▪ Sektorové partnerstvá. 
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Funkcionalita modulu zostane rovnaká, nebude sa meniť. 

4.4.1.3 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Domovská stránka 

Domovská stránka sektorových partnerstiev bude slúžiť na prehľad vytvorených, pridávanie, úpravu 

a vyhľadávanie sektorových partnerstiev. Jednotlivé stránky tejto časti sú popísané v nasledujúcich 

kapitolách. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 27 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Domovská 
stránka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Domovská stránka Sektorové partnerstvá bude pozostávať z nadpisu Sektorové partnerstvá, pod 

ktorým budú umiestnené nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie zobrazeného zoznamu: 

▪ fulltextové vyhľadávanie v poli koordinátor, 

▪ filter podľa typu sektorového partnerstva, 

▪ filter podľa sektorovej rady, 

▪ tlačidlo Filtrovať – zobrazenie nastaveného vyhľadávania/filtrovania, 

▪ tlačidlo Reset – zrušenie zobrazeného vyhľadávania/filtrovania. 

Pod nástrojmi na vyhľadávanie bude dostupné tlačidlo Pridať sektorové partnerstvo, ktoré bude 

smerovať na samostatnú stránku pridania popísanú v nasledujúcej kapitole. Po pridaní partnerstva 

systém automaticky zobrazí domovskú stránku sektorových partnerstiev s obnoveným zoznamom. 
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Nasledovať bude samotný zoznam sektorových partnerstiev, ktorý bude obsahovať nasledujúce 

položky: 

▪ ID, 

▪ koordinátor, 

▪ partneri, 

▪ typ, 

▪ priradená aktivita, 

▪ akcie – tlačidlo Zobraziť a Upraviť. 

Texty v zozname budú skracované na lepšiu prehľadnosť, ale každá položka bude mať dostupný tooltip 

s celým názvom. Tlačidlá zobraziť a upraviť budú smerovať na samostatné stránky popísané v 

nasledujúcich kapitolách. 

4.4.1.4 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Pridať 

Stránka Pridať sektorové partnerstvo bude slúžiť na pridávanie jednotlivých nových partnerstiev do 

databázy sektorových partnerstiev. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 28 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Pridať 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka pridávania bude pozostávať z nadpisu Pridať sektorové partnerstvo, pod ktorým bude 

umiestnený formulár na pridanie partnerstva. Formulár sa bude skladať z nasledujúcich polí: 

▪ sektorová rada, 

▪ koordinátor partnerstva (partner prijímajúci službu), 

▪ partneri, 

▪ typ partnerstva, 

▪ check-box - partnerstvo založené na zabezpečenie aktivity zo sektorových stratégií, 

- sektorová rada, 

- vývojový trend v sektore, 
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- oblasť sektorového opatrenia, 

- sektorové opatrenie, 

- prepojenie na aktivitu, 

▪ obsah partnerstva, 

▪ príloha, 

▪ financovanie partnerstva, 

▪ link na informácie o partnerstve, 

▪ doba platnosti partnerstva (do), 

▪ tlačidlo Späť, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Pole sektorová rada bude výberové pole na výber zo zoznamu 24 sektorových rád. Koordinátor 

partnerstva bude výberové pole zo zoznamu organizácií. Pole partneri bude multi-výberové pole na 

výber sektorových partnerov podľa potreby. Typ partnerstva bude výberové pole na výber typu 

partnerstva zo zoznamu vytvorenom číselníkom Typy sektorových partnerstiev. Check-box bude slúžiť 

na možnosť prepojenia partnerstva s danou aktivitou zo sektorových stratégií. Vzhľadom na rozsah 

položiek v stratégiách sa jednotlivé polia na výber štruktúry aktivít budú zobrazovať postupne, aby 

používateľ mal jednoduchší výber konkrétnej aktivity. Po zakliknutí sa zobrazí prvé pole sektorová rada, 

všetky polia budú výberové polia na výber zo zoznamu filtrovanom podľa už vybraných nadradených 

polí až po posledné pole na prepojenie s konkrétnou aktivitou. Pole Obsah partnerstva bude textové 

pole na zadanie popisu na čo slúži, aký má cieľ dané partnerstvo. Pole príloha bude výberové pole zo 

zoznamu strategických dokumentov typu sektorové partnerstvo. Na pridanie prílohy do daného 

partnerstva, je nutné danú prílohu najskôr pridať do strategických dokumentov ako typ sektorové 

partnerstvo. Polia financovanie partnerstva a link na informácie o partnerstve budú textové polia 

a pole doba platnosti partnerstva bude dátumové pole na výber konkrétneho dátumu. 

Nasledujúce polia budú povinné, na stránke označené červenou hviezdičkou: 

▪ sektorová rada, 

▪ koordinátor partnerstva (partner prijímajúci službu), 

▪ partneri, 

▪ typ partnerstva. 
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Nasledujúce polia budú povinné v prípade zakliknutia check-boxu Partnerstvo založené na 

zabezpečenie aktivity zo sektorových stratégií: 

▪ sektorová rada, 

▪ vývojový trend v sektore, 

▪ oblasť sektorového opatrenia, 

▪ sektorové opatrenie, 

▪ prepojenie na aktivitu. 

Ostatné polia sú voliteľné. Tlačidlo Späť bude slúžiť na zrušenie vyplnenia dotazníka a načíta domovskú 

stránku sektorových partnerstiev bez uloženia zmien. Tlačidlo Uložiť bude slúžiť na kontrolu vyplnenia 

a uloženie dát do databázy, následne načíta domovskú stránku sektorových partnerstiev aj s pridaným 

sektorovým partnerstvom. 

4.4.1.5 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Zobraziť 

Stránka Zobraziť sektorové partnerstvo bude slúžiť na zobrazenie detailov zadaných k jednotlivým 

sektorovým partnerstvám. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 29 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Zobraziť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka zobrazenia detailov bude pozostávať z nadpisu Detail sektorového partnerstva, pod ktorým 

budú zobrazené všetky vyplnené polia daného sektorového partnerstva. Zobrazenie polí preto bude 

vždy závislé od toho či boli vyplnené, alebo nie. V prípade vyplnenia všetkých polí budú zobrazené 

nasledujúce informácie: 

▪ sektorová rada, 

▪ koordinátor partnerstva (partner prijímajúci službu), 

▪ partneri, 

▪ typ partnerstva, 

▪ obsah partnerstva, 

▪ prepojenie na SSRĽZ: 

- vývojový trend v sektore, 

- oblasť sektorového opatrenia, 

- sektorové opatrenie, 

- prepojenie na aktivitu, 

▪ prílohy, 

▪ financovanie partnerstva, 

▪ informácie na webe, 

▪ doba platnosti, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy, 

▪ tlačidlo Späť, 

▪ tlačidlo Odstrániť, 

▪ tlačidlo Upraviť. 

Ikony pre položky zo stratégií budú rovnaké ako sa používajú v module stratégie. Pre správne vyplnený 

link na informácie o sektorovom partnerstve bude zobrazený ako klikateľný link, rovnako to bude aj pri 

pridanej prílohe bude dostupný link na daný dokument. Tlačidlo späť bude presmerovanie na 

domovskú stránku sektorových partnerstiev. Tlačidlo Odstrániť bude slúžiť na zmazanie daného 

sektorového partnerstva, popis potvrdzujúcej stránky odstránenia je popísaný v nasledujúcej kapitole. 

Tlačidlo Upraviť bude slúžiť na úpravu polí daného sektorového partnerstva, popis stránky úpravy je 

popísaný v nasledujúcej kapitole. 
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4.4.1.6 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Upraviť 

Stránka Upraviť sektorové partnerstvo bude slúžiť na úpravu polí jednotlivých partnerstiev v databáze 

sektorových partnerstiev. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 30 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – upraviť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka úpravy bude pozostávať z nadpisu Upraviť sektorové partnerstvo, pod ktorým bude 

umiestnený vyplnený formulár daného partnerstva s načítanými dátami z databázy. Formulár sa bude 

skladať z nasledujúcich polí: 

▪ sektorová rada, 

▪ koordinátor partnerstva (partner prijímajúci službu), 
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▪ partneri, 

▪ typ partnerstva, 

▪ check-box - partnerstvo založené na zabezpečenie aktivity zo sektorových stratégií, 

- sektorová rada, 

- vývojový trend v sektore, 

- oblasť sektorového opatrenia, 

- sektorové opatrenie, 

- prepojenie na aktivitu, 

▪ obsah partnerstva, 

▪ príloha, 

▪ financovanie partnerstva, 

▪ link na informácie o partnerstve, 

▪ doba platnosti partnerstva (do), 

▪ tlačidlo Späť, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Jednotlivé polia budú rovnaké typy ako pri pridávaní partnerstva, ale v prípade úpravy už budú 

vyplnené a používateľ ich bude môcť upraviť podľa potreby alebo doplniť nevyplnené polia.  

Tlačidlo Späť bude slúžiť na zrušenie úprav a načíta domovskú stránku sektorových partnerstiev bez 

uloženia zmien. Tlačidlo Uložiť bude slúžiť na kontrolu vyplnenia a uloženie dát do databázy, následne 

načíta domovskú stránku sektorových partnerstiev. 

4.4.1.7 Modul Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Odstrániť 

Stránka Odstrániť sektorové partnerstvo bude slúžiť na potvrdenie alebo zrušenie odstránenia 

jednotlivých partnerstiev v databáze sektorových partnerstiev. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 31 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Sektorové partnerstvá – Odstrániť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka potvrdenia odstránenia bude pozostávať z nadpisu Odstrániť sektorové partnerstvo, pod 

ktorým budú zobrazené názvy koordinátora a partnerov daného sektorového partnerstva. Nasledovať 

bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod ňou budú tlačidlá Áno a Nie. 

Tlačidlo Nie bude zelené a bude slúžiť na zrušenie odstránenia, následne načíta domovskú stránku 

sektorových partnerstiev bez uloženia zmien. Tlačidlo Áno bude slúžiť na odstránenie daného 

partnerstva z databázy a následne načíta domovskú stránku sektorových partnerstiev s už 

odstráneným sektorovým partnerstvom. 

4.4.2 Analýza a návrh riešenia úpravy privátneho portálu – modul Správa číselníkov – 

Typy sektorových partnerstiev 

Druhá časť návrhu novej funkcionality sektorových partnerstiev bude číselník typov jednotlivých 

partnerstiev v IS SRI/NSP. Vzhľadom na potrebu overenia a metodiky priraďovania nových partnerstiev 

bude táto časť vložená tiež do priestoru prístupného len pre tajomníkov a realizačný tím projektu. 

Príprava číselníku typov sektorových partnerstiev bolo analyzované, metodicky spracované 

a importované do databázy, jednotlivé položky budú nasledovné: 

▪ Spolupráca s organizáciami zameraná na vzdelávanie dospelých, 

▪ Prepájanie trhu práce s odborným školstvom, 

▪ Rozvoj prierezových zručností, 

▪ Realizácia regionálnych informačných seminárov, 

▪ Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, 
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▪ Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, 

▪ Informačné semináre za účelom propagácie sektora, 

▪ Kariérové poradenstvo, 

▪ Úprava štátnych vzdelávacích programov, 

▪ Úprava školských vzdelávacích programov, 

▪ Rozšírenie a inovovanie študijných odborov, 

▪ Spolupráca s výskumnými inštitúciami, 

▪ Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie. 

Tento rozsah je základom na vytváranie sektorových partnerstiev a je možné ho upravovať podľa 

potrieb v budúcnosti. 

4.4.2.1 Modul Správa číselníkov – Úprava domovskej stránky 

Domovská stránka číselníkov bude rozšírená tak, ako bolo už popísané v predchádzajúcej kapitole. 

4.4.2.2 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Domovská stránka 

Domovská stránka číselníka Typov sektorových partnerstiev bude slúžiť na prehľad vytvorených, 

pridávanie, úpravu a odstraňovanie typov sektorových partnerstiev. Jednotlivé stránky tejto časti sú 

popísané v nasledujúcich kapitolách. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 32 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – 
Domovská stránka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Domovská stránka Typy sektorových partnerstiev bude pozostávať z nadpisu Typy sektorových 

partnerstiev, pod ktorým budú umiestnené nástroje na vyhľadávanie zobrazeného zoznamu: 

▪ fulltextové vyhľadávanie v názve, 

▪ fulltextové vyhľadávanie v popise, 

▪ tlačidlo Filtrovať – zobrazenie nastaveného vyhľadávania, 

▪ tlačidlo Reset – zrušenie zobrazeného vyhľadávania. 

Pod nástrojmi na vyhľadávanie bude dostupné tlačidlo Pridať typ sektorového partnerstva, ktoré bude 

smerovať na samostatnú stránku pridania popísanú v nasledujúcej kapitole. Po pridaní typu 

partnerstva systém automaticky zobrazí domovskú stránku Typy sektorových partnerstiev 

s obnoveným zoznamom. Nasledovať bude samotný zoznam typov sektorových partnerstiev, ktorý 

bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ ID, 

▪ názov, 

▪ popis, 

▪ vytvorené, 

▪ akcie – tlačidlo Zobraziť a Upraviť. 
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Texty v zozname budú skracované na lepšiu prehľadnosť, ale každá položka bude mať dostupný tooltip 

s celým názvom. Tlačidlá zobraziť a upraviť budú smerovať na samostatné stránky popísané v 

nasledujúcich kapitolách. 

4.4.2.3 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Pridať 

Stránka Pridať typ sektorových partnerstiev bude slúžiť na správu typov sektorových partnerstiev v 

databáze. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 33 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Pridať 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka pridávania bude pozostávať z nadpisu Pridať typ partnerstva, pod ktorým bude umiestnený 

formulár na pridanie partnerstva. Formulár sa bude skladať z nasledujúcich polí: 

▪ názov typu partnerstva, 

▪ popis typu partnerstva, 

▪ tlačidlo Späť, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Obidve polia budú textové polia a pole Názov typu partnerstva bude povinné pole na stránke bude 

označené červenou hviezdičkou. 
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Tlačidlo Späť bude slúžiť na zrušenie vyplnenia dotazníku a načíta domovskú stránku typov sektorových 

partnerstiev bez uloženia zmien. Tlačidlo Uložiť bude slúžiť na kontrolu vyplnenia a uloženie dát do 

databázy, následne načíta domovskú stránku typov sektorových partnerstiev aj s pridaným novým 

typom partnerstva. 

4.4.2.4 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Zobraziť 

Stránka Zobraziť typ sektorového partnerstva bude slúžiť na zobrazenie detailov daného typu 

partnerstva a zobrazenie zoznamu priradených partnerstiev k danému typu partnerstva. Návrh 

riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 34 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Zobraziť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka zobrazenia detailov bude pozostávať z nadpisu Typ partnerstva, pod ktorým budú zobrazené 

informácie o danom type sektorového partnerstva. Zobrazené budú nasledujúce informácie: 

▪ typ partnerstva, 

▪ popis, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy, 

▪ priradené sektorové partnerstvá, 

▪ tlačidlo Späť, 
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▪ tlačidlo Odstrániť, 

▪ tlačidlo Upraviť. 

Zoznam priradených sektorových partnerstiev bude zobrazený klasicky pomocou odrážok a názvu 

koordinátora plus názvov partnerov daného sektorového partnerstva. Zoznam bude vodíkom pre 

odstraňovanie typu sektorového partnerstva, pretože nebude možné vymazať typ partnerstva ak je 

použitý minimálne v jednom sektorovom partnerstve. V prípade potreby vymazania daného typu 

musia byť priradené sektorové partnerstvá odstránené alebo upravené na iný typ partnerstva. 

Jednotlivé sektorové partnerstvá v zozname budú aj s linkom na stránku zobrazenia detailu 

sektorového partnerstva, kde sa dá dané partnerstvo upraviť alebo odstrániť. Tlačidlo Späť bude 

presmerovanie na domovskú stránku typov sektorových partnerstiev. Tlačidlo Odstrániť bude slúžiť na 

zmazanie daného typu sektorového partnerstva, popis potvrdzujúcej stránky odstránenia je popísaný 

v nasledujúcej kapitole. Tlačidlo Upraviť bude slúžiť na úpravu polí daného typu sektorového 

partnerstva, popis stránky úpravy je v nasledujúcej kapitole. 

4.4.2.5 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Upraviť 

Stránka Upraviť typ sektorového partnerstva bude slúžiť na úpravu polí jednotlivých typov partnerstiev 

v databáze. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 35 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Upraviť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 



   
 

432 

Stránka úpravy bude pozostávať z nadpisu Upraviť typ partnerstva, pod ktorým bude umiestnený 

vyplnený formulár daného typu partnerstva s načítanými dátami z databázy. Formulár sa bude skladať 

z nasledujúcich položiek: 

▪ názov typu partnerstva, 

▪ popis typu partnerstva, 

▪ tlačidlo Späť, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Jednotlivé polia budú textové polia, ale v prípade úpravy už budú vyplnené a používateľ ich bude môcť 

upraviť podľa potreby, alebo doplniť nevyplnené pole.  

Tlačidlo Späť bude slúžiť na zrušenie úprav a načíta domovskú stránku typov sektorových partnerstiev 

bez uloženia zmien. Tlačidlo Uložiť bude slúžiť na kontrolu vyplnenia a uloženie dát do databázy, 

následne načíta domovskú stránku typov sektorových partnerstiev. 

4.4.2.6 Modul Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – odstrániť 

Stránka Odstrániť typ sektorového partnerstva bude slúžiť na potvrdenie alebo zrušenie odstránenia 

jednotlivých partnerstiev v databáze sektorových partnerstiev. Zároveň ako informácia o postupe pri 

pokuse o odstránenie použitého typu partnerstva na zachovanie konzistentnosti databázy. Návrhy 

riešenia sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 36 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Odstrániť 
1 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka zamietnutia odstránenia bude pozostávať z nadpisu Odstrániť typ sektorového partnerstva, 

pod ktorým bude zobrazené názov typu partnerstva a popis typu partnerstva. Nasledovať bude text 

„Nie je možné odstrániť typ sektorového partnerstva. Najskôr musíte odstrániť priradenia.“, ktorý 

bude zvýraznený oranžovým podfarbením. Nasledovať bude tlačidlo Späť, ktoré bude slúžiť na návrat 

na stránku zobrazenia typu partnerstva.  

Obrázok č. 37 Návrh riešenia modulu Správa číselníkov – Typy sektorových partnerstiev – Odstrániť 
2 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V prípade typu partnerstva bez priradenia bude stránka potvrdenia odstránenia pozostávať z nadpisu 

Odstrániť typ sektorového partnerstva, pod ktorým bude zobrazené názov typu partnerstva a popis 

typu partnerstva. Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod ňou budú 

tlačidlá Áno a Nie. 

Tlačidlo Nie bude zelené a bude slúžiť na zrušenie odstránenia, následne načíta domovskú stránku 

typov sektorových partnerstiev bez uloženia zmien. Tlačidlo Áno bude slúžiť na odstránenie daného 

typu partnerstva z databázy a následne načíta domovskú stránku typov sektorových partnerstiev s už 

odstráneným typom partnerstva. 
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4.4.3 Analýza a návrh riešenia úpravy verejného portálu – časť O sektore – Sektorové 

partnerstvá 

Tretia časť návrhu novej funkcionality sektorových partnerstiev bude zobrazenie jednotlivých 

partnerstiev na verejnom portáli v časti O sektore ako nová záložka pre každú sektorovú radu. Pre túto 

časť návrhu boli pripravené a analyzované návrhy pre dve funkcionality. Prvou je zobrazenie 

jednotlivých sektorových partnerstiev podľa sektorových rád a druhou je možnosť verejnosti dávať 

návrhy na pridanie partnerstiev do zoznamu.  

4.4.3.1 Časť O sektore – záložky – Úprava 

Domovská stránka O sektore pre každú sektorovú radu bude rozšírená o novú záložku – samostatnú 

stránku sektorové partnerstvá. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 38 Návrh riešenia úpravy stránky O sektore – záložky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.3.2 Časť O sektore – sektorové partnerstvá 

Stránka sektorových partnerstiev bude slúžiť na zobrazenie zoznamu sektorových partnerstiev, bude 

tu dostupný aj formulár na odoslanie návrhu na nové partnerstvo. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 39 Návrh riešenia stránky O sektore – sektorové partnerstvá 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka sektorové partnerstvá v časti O sektore bude pozostávať z troch blokov: 

▪ zoznam sektorových partnerstiev danej sektorovej rady, 

▪ formulár na odoslanie návrhu nového partnerstva, 

▪ novinky zo sektora – prehľad publikovaných článkov za danú sektorovú radu. 

Prvý blok stránky bude vytvorený dlaždicovým spôsobom ako prehľad zoznamu sektorových 

partnerstiev a zároveň sektorové partnerstvo bude prezentované ako spojenie týchto položiek: 

▪ názov koordinátora, 

▪ názov partnerov.  

Každá dlaždica bude predstavovať jedno sektorové partnerstvo, kliknutím na dlaždicu sa zobrazí detail 

sektorového partnerstva so zobrazením vyplnených polí z databázy sektorových partnerstiev. 

Jednotlivé zobrazované polia budú nasledovné (za predpokladu že budú vyplnené): 

▪ obsah partnerstva, 

▪ typ partnerstva, 

▪ prepojenie na SSRĽZ: 

-  názov vývojového trend, 

-  názov oblasti sektorového opatrenia, 

-  názov sektorového opatrenia, 

-  názov aktivity, 

▪ financovanie partnerstva, 

▪ odkaz na web, 

▪ doba platnosti partnerstva. 

K jednotlivým položkám bude dopracované aj API rozhranie na prenos daných informácií na verejnú 

časť portálu z privátnej časti IS SRI/NSP. V prípade väčšieho počtu sektorových partnerstiev bude 

dostupné stránkovanie zoznamu. 

Druhý blok sa bude skladať z formuláru a popisu sektorových partnerstiev a cieľ partnerstiev 

„Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora 
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a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov 

a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod. 

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného 

vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor. 

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej 

príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v 

organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a 

zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). 

Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor 

do roku 2030.“. Formulár bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ koordinátor partnerstva, 

▪ partneri, 

▪ popis partnerstva, 

▪ odkaz na informácie o partnerstve, 

▪ tlačidlo odoslať, 

▪ a overenie reCAPTCHA. 

Odoslané vyplnené formuláre budú odosielané mailom na dohodnutú adresu. Tlačidlo Odoslať bude 

slúžiť na spustenie kontroly vyplnenia formuláru a odoslanie správne vyplneného formulára.  

Tretí blok bude kópiou už používaného bloku v časti O sektore v záložke o sektore, je to zoznam 

článkov publikovaných vo verejnej časti portálu s filtrom podľa danej sektorovej rady. 

4.5 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa upravovali časti dátového modelu vzhľadom na úpravy a tvorbu sektorových 

partnerstiev. Prebiehala príprava na zmeny a rozšírenie dátového modelu pre nové moduly a časti. 

Zároveň sa vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhov riešenia, respektíve úprav a nasadení 

nových funkcionalít do IS NSP/SRI.  
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4.5.1 Relačný model – návrhy a úpravy implementovaných častí modulov 

Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby 

zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú vytvárané 

napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň na jednoznačné spojenie 

zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide o relačné modely, ktoré využívajú už 

pripravené dátové tabuľky a ich dáta. 

4.5.1.1 Úpravy dátového modelu v časti modulu Správa číselníkov – sektorové partnerstvá 

Na zaznamenávanie informácie o sektorových partnerstvách, typoch, organizáciách a dokumentoch 

bol upravený a rozšírený relačný model, ktorý zastrešuje proces tvorby databázy sektorových 

partnerstiev. Táto zmena si vyžiadala vytvorenie nových tabuliek aj prepojení na už existujúce tabuľky 

v relačnom modeli. Komplexnosť a prepojenosť týchto zmien je možné vidieť v nasledujúcich 

schémach. 

Schéma č. 10 Relačný model – Správa číselníkov – sektorové partnerstvá 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI   
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Schéma č. 11 Relačný model – Správa číselníkov – sektorové partnerstvá – organizácie 1 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

Schéma č. 12 Relačný model – Správa číselníkov – sektorové partnerstvá – organizácie 2 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Schéma č. 13 Relačný model – Správa číselníkov – sektorové partnerstvá – typy partnerstiev 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

Schéma č. 14 Relačný model – Správa číselníkov – sektorové partnerstvá – strategické dokumenty 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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4.6 Vecné vyhodnotenie klasifikačných aktivít 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné typy odborných prác, ktoré sa počas realizácie NP SRI 

zabezpečovali v členení podľa odovzdávaných správ.  

Tabuľka č. 85 Vecné vyhodnotenie aktivít podľa jednotlivých správ NP SRI 

  
ÚS 

PS 
1 

PS 
2 

PS 
3 

PS 
4 

PS 
5 

PS 
6 

PS 
7 

PS 
8 

PS 
9 

PS 
10 

PS 
11 

PS 
12 

PS 
13 

PS 
14 

PS 
15 

Koncepčné 
nastavenie  

x x               

Klasifikácia ESCO  x x     x   x x x x   

Klasifikácia CPA  x     x         x 

Klasifikácia NACE 
Rev. 2 

  x      x  x      

Klasifikácia SK ISCO-
08 (správa) 

  x     x        x 

Klasifikácia SK ISCO-
08 (aktualizácia) 

  x x x x x x x x       

Metodické 
usmerňovanie 
tvorby NŠZ 

    x  x  x x x x x x x x 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné identifikovať dve dominantné aktivity, ktoré sa najčastejšie 

reportovali v odovzdávaných hodnotiacich správach, a to aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 a 

metodické usmerňovanie tvorby a revízie NŠZ.  

4.6.1 Metodické usmerňovanie tvorby a revízie NŠZ 

NŠZ sú štruktúrované s presne metodicky vymedzeným obsahom na získavanie čo najrelevantnejších, 

vzájomne porovnateľných informácií. Okrem kompetenčného modelu sú jeho súčasťou klasifikácie 

a číselníky, do ktorých sa NŠZ zaraďujú. V rámci IS NSP/SRI sa používajú tieto klasifikácie a číselníky: 

▪ EKR, 

▪ SKKR, 

▪ ISCED 2011, 

▪ ESCO, 

▪ ISCO-08, 

▪ SK ISCO-08, 

▪ SK NACE Rev.2, 
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▪ CPA 2015, 

▪ povolania. 

Úlohou Realizačného tímu SRI bolo poskytovať podporu autorom NŠZ, resp. tajomníkom sektorových 

rád, a to rôznymi formami a metódami. Napríklad:  

▪ posudzovanie návrhov na doplnenie/vyradenie zamestnaní - Realizačný tím SRI poskytoval 

spätnú väzbu na tieto návrhy zväčša členov sektorových rád, ktorá mala odporúčací charakter 

a bola vždy odôvodnená, 

▪ zaraďovanie zamestnaní do klasifikácií a číselníkov - Realizačný tím SRI v prípade potreby 

určoval, resp. skontroloval príslušnú klasifikačnú kategóriu. Táto forma podpory sa 

koncentrovala najmä na klasifikácie SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev.2.  

4.6.2 Aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 

Jedným z merateľných ukazovateľov národného projektu je vydanie aktualizovanej verzie klasifikácie 

SK ISCO-08. Táto významná aktivita mala presne stanovený postup a harmonogram, ktorý sa priebežne 

reportoval v rámci ôsmich priebežných správ. Boli vytvorené nasledovné intelektuálne výstupy:  

▪ Metodický postup aktualizácie SK ISCO-08 - výstup exaktne popísal spôsob aktualizácie 

klasifikácie SK ISCO-08, kompetencie a úlohy jednotlivých zapojených aktérov a sekvenciu 

krokov,  

▪ Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí – formou desk research a online dotazníka boli zistené 

všetky významné skutočnosti spojené s aktualizáciou/revíziou klasifikácie zamestnaní 

v zahraničí so zámerom implementovať prvky dobrej praxe v národných podmienkach. 

Komparatívna analýza obsahovala informácie o 13 európskych aj mimoeurópskych krajinách 

štruktúrovaných do 11 tematických celkov.  

▪ Analýza potrieb používateľov štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 – klasifikáciu SK ISCO-08 

používajú mnohé organizácie, a to nielen na štatistické účely, ale významnú úlohu zohráva aj 

v iných oblastiach. Tento intelektuálny výstup identifikoval, porovnal a zhodnotil potreby 

a požiadavky hlavných používateľov klasifikácie SK ISCO-08 s akcentom na inštitúcie, ktoré 

systematicky používajú túto klasifikáciu na zabezpečovanie vlastných kompetencií.  

▪ Analýza informačných zdrojov – keďže aktualizácia klasifikácie zamestnaní spočíva 

v reflektovaní aktuálnej situácie na trhu práce, nemožno ju zabezpečiť bez hĺbkovej analýzy 

rôznych informačných zdrojov, v ktorých sú zaznamenané zamestnania (názvy, 
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charakteristiky), ktoré sa aktuálne využívajú zo strany orgánov verejnej správy, 

zamestnávateľmi, výchovnými poradcami a širokou verejnosťou. Tento výstup poskytoval 

významnú časť návrhov na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08.  

▪ Nové zamestnania na trhu práce – výstup obsahoval desiatky identifikovaných nových 

zamestnaní prevažne zo zahraničných a medzinárodných klasifikácií zamestnaní, ktoré boli 

zaslané na posúdenie členom jednotlivých sektorových rád.  

Vyššie uvedené intelektuálne výstupy je možné a žiadúce využiť aj v rámci nasledovných aktualizácií 

klasifikácie SK ISCO-08. Okrem prípravy intelektuálnych výstupov sa Realizačný tím SRI venoval aj 

mnohým ďalším činnostiam. 

Pomerne špecifickými aktivitami, ktoré nie sú štandardnou súčasťou procesu aktualizácie klasifikácií, 

boli audit priraďovania kódov klasifikácie SK ISCO-08 k zamestnaniam v štátnej a verejnej službe a audit 

regulovaných zamestnaní. V prvom prípade bol objektom auditu spôsob zaraďovania zamestnancov 

na štátnozamestnaneckých pracovných miestach, resp. zamestnancov pôsobiacich vo verejnom 

záujme do klasifikácie SK ISCO-08 v rámci štatistických zisťovaní. Realizačný tím SRI sa nezameral len 

na samotný audit, ale poskytol aj podklady a pomoc na korekciu prípadných nedostatkov.  

V druhom uvedenom audite sa prvý krát analyticky posúdili regulované zamestnania na Slovensku 

v kontexte klasifikácie SK ISCO-08. Cieľom bolo zistiť, či regulované zamestnania, resp. v niektorých 

prípadoch regulované činnosti, sú zachytené v klasifikácii SK ISCO-08. Aj z tejto aktivity vznikali impulzy 

na aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08.  

Rozhodujúcou zložkou aktualizácie SK ISCO-08 bol proces posudzovania návrhov zo strany Hodnotiacej 

komisie, ktorá v konečnom dôsledku rozhodovala o všetkých zmenách, ktoré spočívali v doplnení, 

vyradení, premenovaní, zlúčení, rozdelení či preradení zamestnaní. Návrhy boli z rôznych zdrojov 

a bolo nevyhnutné každý návrh posúdiť jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti s ostatnými návrhmi, resp. 

s aktuálnou verziou klasifikácie SK ISCO-08.  

Aktivita sa zavŕšila vydaním Vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 

zamestnaní. Realizačný tím SRI následne vytvoril prevodové vzťahy na predchádzajúcu verziu 

klasifikácie SK ISCO-08 a spracoval vzájomné súvzťažnosti na číselníky pracovných oblastí a povolaní.  
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4.6.3 Klasifikácia ESCO 

Realizačný tím SRI sa tejto klasifikácii venoval priebežne počas celej realizácie NP SRI. 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, klasifikácia ESCO je a bude hlavným komunikačným prostriedkom na trhu 

práce v EÚ. 

V rámci systémového riešenia NSP sa priamo využíva jeden z pilierov ESCO, a to povolania. Tento pilier 

usporadúva povolania do jednotnej štruktúry, pričom sa v ňom využívajú hierarchické vzťahy medzi 

pojmami, metaúdaje a má úzku súvislosť a nadväznosť na prvé 4 klasifikačné úrovne Medzinárodnej 

štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08. Každé jedno povolanie má vlastný profil (kartu), na 

ktorom sa uvádza opis, poznámky a definície konkrétneho povolania, rovnako ako aj 

vedomosti/znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré boli nahodnotené expertami tak, aby vyhovovali 

európskemu meradlu. Každé povolanie špecifikuje základné a nepovinné vedomosti/znalosti, zručnosti 

a kompetencie, ktoré sú dôležité pre osoby zaujímajúce sa o prácu v danom povolaní. 

Každý NŠZ je priradený k jednému, resp. k viacerým povolaniam ESCO. Nájdu sa však aj také NŠZ, ku 

ktorým neexistuje ekvivalent v klasifikácii ESCO. Úlohou Realizačného tímu SRI bolo identifikovať 

najvhodnejší, resp. najvhodnejšie ESCO povolania ku NŠZ. Týmto spôsobom sa používateľom IS 

NSP/SRI sprostredkoval európsky kompetenčný model odklikom pri NŠZ, ktoré je s ním v priamom 

vzťahu.  

V rámci tento oblasti sa analyzovala aj nová verzia klasifikácie ESCO s kódovým označením 1.1, ktorá 

bola vyhlásená na jar 2022. Nové prvky a špecifický focus tejto verzie klasifikácie ESCO bol zameraný 

najmä na: 

▪ zelenú transformáciu – určenie taxonómie zručností pre zelené hospodárstvo, 

▪ digitálnu transformáciu – vytvorenie nových konceptov spojených s digitálnymi technológiami,  

▪ nové technológie – určenie zamestnaní a zručností pre výskumníkov,  

▪ nový model transverzálnych zručností.  

Nepochybne inšpiratívnym prvkom bolo využitie umelej inteligencie na analýzu súčasného stavu 

štruktúry klasifikácie a možností jej optimalizácie v budúcnosti, čo by bolo v rámci ďalšieho rozvoja NSP 

v SR viac ako potrebné.  



   
 

445 

4.6.4 Klasifikácia SK NACE Rev.2 

Systémové riešenie NSP pokrýva všetky odvetvia a pododvetvia národného hospodárstva. Na ich 

vymedzenie sa používa táto klasifikácia, ktorú možno považovať za jednu z najdôležitejších z pohľadu 

štatistických zisťovaní. Jednotlivé sektorové rady zodpovedajú za priradené odvetvia klasifikácie SK 

NACE Rev.2.  

Činnosť Realizačného tímu SRI v tejto oblasti smerovala do 2 okruhov, a to: 

▪ zaraďovania NŠZ ku konkrétnym divíziám SK NACE Rev.2,  

▪ revízie klasifikácie ekonomických činností Európskej únie NACE.  

Zaraďovanie NŠZ ku jednotlivým divíziám SK NACE Rev.2 je inovatívnym prvkom v štruktúre NŠZ. 

Cieľom je vymedziť tie odvetvia národného hospodárstva, kde sa koncentruje výskyt pracovnej sily na 

pracovných miestach v danom štandarde. Uvedené prepojenie umožnilo realizovať pokročilé 

analytické výstupy. Vo väčšine prípadov Realizačný tím SRI identifikoval konkrétne odvetvia, kde 

dochádza ku koncentrácii pracovnej sily. Výnimočne, najmä v prípade NŠZ v kompetencii Sektorovej 

rady pre administratívu, ekonomiku, manažment, sa NŠZ charakterizoval ako prierezový – tzn. 

vyskytujúci sa vo väčšine, resp. všetkých odvetviach národného hospodárstva.  

Vzhľadom na význam tejto klasifikácie pre národné hospodárstvo, resp. pre NSP, Realizačný tím SRI 

venoval veľkú pozornosť prebiehajúcej revízii na európskej úrovni. Vymedzil progresívne odvetvia a 

pododvetvia ekonomických činností v súčasnosti absentujúcich v SK NACE Rev. 2 a ktoré budú 

súčasťou revidovanej verzie. Tieto progresívne odvetvia vytvárajú podhubie pre vznik nových 

zamestnaní, resp. zamestnaní s modifikovaných kompetenčným modelom. V rámci priebežných správ 

sa monitorovali aktuálne prebiehajúce aktivity a bol predstavený harmonogram plánovaných aktivít.  

4.6.5 Klasifikácia CPA 

Rovnako ako predchádzajúca klasifikácia, tak aj klasifikácia CPA je novým prvkom v štruktúre NŠZ. Tato 

klasifikácia bola najskôr hĺbkovo analyzovaná s cieľom navrhnúť optimálny spôsob implementácie do 

IS NSP/SRI a následne implementovaná spolu s novou štruktúrou pracovných oblastí. Jej doplnením 

možno sledovať, ktoré produkty vytvárajú jednotlivé NŠZ. Toto prepojenie sa zaviedlo prvý krát 

v podmienkach SR.  
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Táto klasifikácia triedi produkty podľa činností a je priamo napojená na klasifikáciu SK NACE Rev.2. Na 

revíziu klasifikácie NACE Rev.2 automaticky nadväzuje revízia klasifikácie CPA, ktorej sa Realizačný tím 

SRI aktívne venoval, aby podchytil nové/inovované tovary a služby, ktoré budú v budúcnosti doplnené 

do IS NSP/SRI.  

4.7 Časové vyhodnotenie klasifikačných aktivít 

Z časového hľadiska možno klasifikačné aktivity vyhodnotiť podľa kľúčových míľnikov národného 

projektu, ktoré predurčovali zameranie ďalšej činnosti:  

▪ spustenie projektu – po zahájení projektu bolo nevyhnutné spracovať analýzu vývoja a 

súčasného stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz, na ktorú nadväzovalo posúdenie 

pridanej hodnoty momentálne nevyužívaných klasifikácií, resp. číselníkov s návrhom ich 

optimálnej implementácie;  

▪ zahájenie aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 – aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 bola jedným 

z nosných procesov, ktorý vyústil do vydania novej vyhlášky zo strany ŠU SR. 
▪ začatie tvorby a revízie NŠZ – po spustení tvorby a revízie NŠZ bolo nevyhnutné poskytovať 

metodickú pomoc autorom a tajomníkom sektorových rád, a to až do záverečných etáp 

projektu. 
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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 Inovácie a ich vplyv na ekonomiku  

Panuje zhoda, že inovácie sú kľúčovým faktorom ekonomického rastu a prosperity, a to tak u nás, ako 

aj v celom globálnom svete. Je preto prirodzené, že sa inováciám venuje zvýšená pozornosť. Toto, 

paradoxne, viedlo u nás k akémusi uspokojeniu – „veď o tom vieme“. Uspokojovali sme sa s tým, „že o 

tom vieme“, zatiaľ čo nám blízke i ďaleké okolie svojimi aktivitami uniká. Nám chýba „drive“ v celom 

inovačnom cykle. Najlepšie to vidieť z tabuľky European Innovation Scoreboard (ďalej len „EIS“) 2021239  

Graf č. 69 Európsky prehľad inovátorov 

 
Zdroj: Európska komisia, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048 

Z nelichotivého umiestnenia SR a zaradenia dokonca medzi krajiny, ktoré s inováciami „začínajú“ by 

sme sa mali „poučiť“ a „prebudiť“ z uspokojenia. Nemôžeme, resp. by sme nemali byť prekvapení z 

daného umiestnenia. Už v analýzach SWOT i PESTLE v „Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov 

pre oblasť vzdelávania, výchovy a športu s výhľadom do roku 2030“240 sa na celý rad otvorených 

problémov spojených s inováciami poukazovalo, ba dokonca sa naznačili viaceré opatrenia na zlepšenie 

 
239 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm 
240 https://sri.sk/uploads/strategy/final_documents/vzdelavanieweb-620ae198c91f4.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
https://sri.sk/uploads/strategy/final_documents/vzdelavanieweb-620ae198c91f4.pdf
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situácie. Ale analogická situácia je aj pre rok 2022. Môžeme vidieť, že situácia sa v podstate nemení: 

lídri sú naďalej lídrami a Slovensko medzi „začínajúcimi“. 

Graf č. 70 Európsky prehľad výsledkov inovácií 

 
Zdroj: EK, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs 

Slovensko sa uvádza ako rozvíjajúci sa inovátor s výkonnosťou na úrovni 70,71 % priemeru EÚ. 

Výkonnosť je nad priemerom rozvíjajúcich sa inovátorov (50,0 %). Výkonnosť sa zvyšuje (4,6 % bodu), 

ale pomalším tempom ako v EÚ (9,9 %). Rozdiely vo výkonnosti EÚ v jednotlivých krajinách sa zväčšujú. 

Z trochu iných ukazovateľov vychádza WIPO241 (World Intellectual Property Organization), ktorá 

sleduje inovácie na globálnej úrovni. Na globálnej úrovni to znamená koncept, ktorý zahŕňa 

manažérske, technologické, trhové, organizačné inovácie a inovácie obchodných modelov. Globálne 

 
241 https://www.wipo.int 

https://www.wipo.int/
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inovácie predpokladajú, že spoločnosť dokáže primerane posúdiť a aplikovať vlastné technológie. Lídri 

z rankingu EIS 2021 sa aj tu opäť objavujú na popredných miestach. 

Obrázok č. 40 Top najinovatívnejších ekonomík  

 

Zdroj: World Intellectual Property Organization 

Podrobný popis situácie na Slovensku v tomto hodnotení možno nájsť na Global Innovation Index 2022 

(Globálny inovačný index, ďalej len „GII“). GII sleduje inovačné vstupy, ktoré súvisia s priaznivým 

inovačným prostredím (inštitúcie; ľudské zdroje a výskum; infraštruktúra; sofistikovanosť trhu a 

obchodná sofistikovanosť) a výstupy definované ako výsledky inovácií (výrobky založené na znalostiach 

a technológiách; kreatívne produkty). Inovačný vstup zahŕňa výdavky na výskum vo vzťahu k predaju 

alebo intenzite výskumu a vývoja. Výsledok inovácie zahŕňa frekvenciu inovácií alebo počet nových 

produktov vyvinutých a uvedených na trh. 

Ranking pre Slovensko (2020–2022): 

GIIYR  GII  Inovatívne vstupy  Inovatívne výstupy 

2020  39   43    34 

2021  37   42    35 

2022  46   54    45  
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Nové technológie, ktoré vstupujú do inovácií, sú čoraz náročnejšie na financovanie. Preto výdavky na 

výskum a vývoj sa stávajú čoraz významnejším ukazovateľom v inováciách i následnom ekonomickom 

raste. Najlepšie to vidieť na globálnej úrovni. Medzi globálnych lídrov so dostáva Čína, ale aj Južná 

Kórea, zatiaľ čo, žiaľ, EÚ ako celok, stráca. Dôsledok sa ukazuje aj v tom, že napr. v prvých 15 najväčších 

svetových digitálnych spoločnostiach nie je ani jedna európska. Samozrejme, že to má potom dopad 

na trhu práce, či ekonomický rast.  

Už sa na viacerých miestach zdôrazňovala potreba a užitočnosť pozrieť sa na inovácie hlbšie, detailne 

poznať ich štruktúru a identifikovať silné a slabé stránky v jednotlivých zložkách. Dôvodom „strácania 

sa“ EÚ v inováciách nie je nedostatok inovačných myšlienok, skvelej mysle alebo podnikateľského 

ducha, ale väčšina EÚ spoločností nie je schopná prekonať „hranicu“ start up. A ak sa im to podarí, 

robia biznis mimo EÚ. Ako príklady sa uvádzajú: Skype, Beddit, Shazam or Minecraft, ktoré kúpili 

spoločnosti ako Apple, či Microsoft.  

Ak sa výdavky na výskum a vývoj stávajú čoraz významnejším ukazovateľom v inováciách i následnom 

ekonomickom raste na globálnej úrovni, o to viac to platí lokálne v SR. Nie je to niečo, čo sa „objavilo“ 

na globálnej úrovni a v SR nepoznáme. Globálny rozmer tohoto fenoménu to iba potvrdzuje. 

Poznanie je možné aj z už zmieneného inovačného „drive“. Trendy v inovačnom drive sa uvádzajú v 3 

F (anglicky: Funding, Fragmentation a Frame of Mind).  

▪ Financovanie - technológie Priemyslu 4.0 ponúkajú ľudstvu značné výhody a príležitosti, ale 

nenaplnia sa bez dlhodobých investícií do špičkových inovácií.  

▪ Fragmentácia - fragmentovaná EÚ, často zbytočné obmedzenia brániace cezhraničným 

investíciám a rozširovaniu podnikania. 

▪ Rámec mysle – spoliehanie sa najmä na bankové úvery, obmedzený prístup k rizikovému 

kapitálu a jeho dostupnosť, averzia voči riziku. Okrem toho európske spoločnosti a organizácie 

váhajú s nákupom nových výrobkov od inovatívnych mladých firiem a často siahajú po 

zavedených logách. 

5.2 Poučenie a implementácia dobrých skúseností v Slovenskej republike 

Pri smerovaní aktivít SR nie je nevyhnutné za každú cenu hľadať nové spôsoby, ale je možné vychádzať 

z dobrých skúseností krajín, ktoré sú v inováciách lídrami, ako sú „severské“ krajiny Švédsko, Fínsko, 

Dánsko, ale aj susedné Rakúsko, či dokonca Česko. Dobré skúsenosti uvedených krajín možno vidieť v 
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podstate v každom ukazovateli. Pochopiteľne, že je potrebné sa poučiť aj zo skúseností na globálnej 

úrovni. Základom budú zrejme ukazovatele z EIS, ako aj ukazovatele z GII.  

Dôležitou informáciou pre smerovanie inovačných aktivít sú aj príklady dobrých skúseností z EÚ i 

globálneho sveta, ktoré boli získané získali analýzou inovačných aktivít v jednotlivých krajinách. Treba 

však otvorene povedať, že nejde o „prevratné“ aktivity. Skôr možno naopak: potvrdili sa predpoklady, 

ktoré identifikovali sektorové rady už v rámci analýz SWOT, či PESTLE. Dôležité však je, že sú odrazom 

praktických skúseností v tej, ktorej krajine. Naviac, každá krajina ich prispôsobila vlastným špecifickým 

podmienkam. To čaká aj SR. 

Treba taktiež zdôrazniť, že s inováciami sa na sektorovej úrovni nečaká na výsledky analýzy inovácií v 

jednotlivých krajinách. Celý rad akcií sa začal realizovať hneď po spustení NP SRI. Sektorové rady 

identifikovali množstvo inovácií, ktoré autori premietli do NŠZ. 

Podrobnejšie budú rozobraté niektoré zo zmienených ukazovateľov a EIS a GII, a to ako z pohľadu 

generovania nových myšlienok, tak aj ich implementácie, z pohľadu nových technológií, potrebných 

znalostí a zručností, trhu práce i samotných pracovných miest v v horizonte 2030. 

5.3 Vzdelávanie – príprava ľudských zdrojov  

Aj v inováciách hrajú kľúčovú úlohu ľudské zdroje, a to na každej úrovni inovačného procesu, či už je 

to generovanie nových myšlienok, ich transformácia do inovácií, ako aj ich implementácia. Podieľajú 

sa na profite z inovácií, ale nesú aj ich negatívne dôsledky. Rozdelenie profitu i negatívnych dôsledkov 

nie je rovnomerné. To len zdôrazňuje potrebu venovať problematike inovácií a ľudských zdrojov 

zodpovedajúcu pozornosť, keďže na každej úrovni inovačného procesu je potreba ľudských zdrojov s 

potrebnými znalosťami a zručnosťami. Generovanie nových myšlienok je spojené predovšetkým 

výskumom a vývojom, získavanie nových znalostí a zručností so vzdelávaním. Pochopiteľne, že na 

úrovni vysokoškolského vzdelávania sú veda, výskum a vzdelávanie vzájomne prepojené.  

V porovnaní s inovačnými lídrami je potrebné venovať pozornosť kvalite a štrukturalizácii vzdelávania. 

Na Slovensku máme málo absolventov doktorandského štúdia a ich nevhodnú štruktúru. Potrebujeme 

viac absolventov doktorandského štúdia STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - 

veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Sú nevyhnutnou podmienkou na generovanie 

inovačných myšlienok, ale aj na ich implementácie v podnikovej sfére. Pritom je potrebné zdôrazniť, 

že STEM sa netýka iba doktorandského štúdia, ale aj nižších stupňov vzdelania. Na Slovensku sme však 
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svedkami aj „zlej praxe“, keďže vysoký počet absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore. Medzi 

príklady „zlej praxe“ treba zaradiť aj vysoký počet študentov odchádzajúcich študovať do zahraničia, 

kde väčšina zostáva aj po štúdiu, ako aj nízky počet zahraničných študentov študujúcich u nás. Tento 

príklad „zlej praxe“ je o to horší, že odchádzajú „dobrí“, ak už nechceme povedať, že „najlepší“ 

študenti. Práve takí, ktorých inovácie potrebujú. Ako príklady dobrej praxe sú aj kvalitné odborné školy, 

ktorých absolventi zohrávajú pri implementácii inovácií dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že inovácia je 

spojená s novými znalosťami a zručnosťami, je potrebné kvalitné celoživotné vzdelávanie, a to 

zamerané ako na udržiavanie znalostí a zručností na up to date úrovni, tak zamerané aj na znalosti a 

zručnosti spojené s novým pracovným miestom, či novou technológiou. Zaujímavé sú aj skúsenosti zo 

spolupráce Slovenska a Holandska v oblasti digitálnej gramotnosti, kde bola prebratá dánska metodiku 

i obsah vzdelávania. Zatiaľ čo obsah bol „štandardný“ a akceptovateľný pre obe strany, metodika bola 

zaujímavá v tom, že vzdelávanie a skúšanie zabezpečovali samostatné, nezávislé organizácie, čo dávalo 

väčšiu vierohodnosť prezentovaných výsledkov. Žiaľ, v kvantite účastníkov SR viac ako výrazne 

zaostala. Poučenie: veľkú pozornosť je potrebné venovať propagácii budúcich vyžadovaných 

vedomostí, zručností a kompetencií, ale aj vyžadovaniu príslušnej gramotnosti zo strany 

podnikateľského prostredia i celej spoločnosti. 

Vo vede a výskume má SR v porovnaní s lídrami málo atraktívny výskum. Vo viacerých hodnoteniach 

sa ako sledovaný ukazovateľ používajú univerzity. Možno to považovať za prirodzené, keďže práve na 

univerzitách sa realizuje výskum a generujú aj nové inovačné myšlienky. Iba že v tomto ukazovateli 

výrazne zaostávame nielen za lídrami inovácií. Máme málo špičkových univerzít s atraktívnym 

výskumom, kvalitnými publikáciami, na vysokých priečkach medzinárodných rankingoch. Inovační lídri 

majú aspoň jednu medzinárodne vysoko hodnotenú kvalitnú univerzitu a toto bude žiadúce preniesť 

ako „dobrú prax“ aj do podmienok SR a budovať a rozvíjať kvalitu domácich univerzít. Možno tu vidieť 

paralelu s fragmentáciou, ktorá bráni v inovačnom drive. 

Ako príklad „dobrej praxe“ v kontexte univerzít a výskumu sú patenty. V inováciách zohrávajú dôležitú 

úlohu, a tak je samozrejmé, že im lídri inovácií venujú veľkú pozornosť. Podľa EIS 2021 i 2022 z nich 

profituje v podstate iba prvých desať top inovátorských krajín. S patentami, žiaľ, nemáme v SR dobré 

skúsenosti. Máme ich zaregistrovaných nízky počet a pri ich udržiavaní narážame na finančné i 

organizačné problémy. Vzhľadom na ich význam je však nevyhnutné venovať im zodpovedajúcu 

pozornosť. 

Významným ukazovateľom v inováciách, ktorý SR odlišuje od lídrov, je financovanie. Výdavky na vedu 

a výskum vo verejnom sektore, výdavky rizikového kapitálu, či štátna podpora pre podniky vedy a 
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výskumu v SR a v krajinách inovačných lídrov sú nezrovnateľné. Zlepšenie financovania však ešte 

nezaručuje automatické zlepšenie situácie, ale je to nevyhnutná podmienka. Naviac, zlepšenie 

nemožno čakať zo dňa na deň. Ak uvažujeme v horizonte2030, tak je najvyšší čas zlepšiť aj situáciu s 

financovaním. 

5.4 Vplyv inovácií na trh práce  

Vplyv inovácií je zreteľný na ekonomike a ekonomickom raste, ale rovnako významný je aj na trh práce. 

Ľudí sa dokonca dotýka priamejšie. Sú svedkami, že mnohé pracovné miesta sú ohrozené, mnohé 

zanikajú a tie nové, ktoré inovácie prinášajú, si vyžadujú nové znalosti a zručnosti. Nehovoriac o tom, 

že v „užšom geografickom okolí“ ich nemusí byť ani dostatok. Nie je preto prekvapením, že sa 

stretávame s vyhláseniami ako: "Roboty prichádzajú.", "Žiadna práca nie je bezpečná.", "Spôsob, akým 

pracujeme, sa chýli ku koncu". Súčasný technologický pokrok vedie k vyššiemu relatívnemu dopytu po 

kvalifikovaných pracovníkoch a nižšiemu relatívnemu dopytu po pracovníkoch vykonávajúcich rutinné 

činnosti. Obavy týkajúce sa automatizácie a technológií na pracovných miestach naďalej rastú, pretože 

inovácie majú potenciál zmeniť prostredie zamestnanosti. Rýchlo rastie dopyt na všetky technologické 

zručnosti, základné aj pokročilé . Pokročilé technológie si vyžadujú osoby, ktoré rozumejú tomu, ako 

technológie pracujú a môžu ich inovovať, rozvíjať a prispôsobovať. Do roku 2030 sa čas strávený 

používaním pokročilých technologických zručností môže zvýšiť až o 50 percent. Očakáva sa najrýchlejší 

nárast potreby pokročilých IT a programátorských zručností. Napríklad v USA sa predpokladá nárast 

potreby ľudských zdrojov z tejto oblasti do roku 2030 asi päťnásobne viac v porovnaní s ostatnými 

profesiami. EÚ chce do roku 2030 zdvojnásobiť počet profesionálov v IT (vyčlenili sa aj prostriedky), ale 

nepovedalo sa, ako to dosiahnuť. Aj na Slovensku existuje Národný projekt „Zvýšenie inovačnej 

výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Ale ukazuje sa, že pomenovanie potreby je len prvý krok, 

nasledovať musia procesy, financovanie, kvalitný a celonárodne podporovaný systém celoživotného 

vzdelávania. 

Ekonomický rast, na ktorom sa významne podieľajú inovácie, má vplyv aj na kvalitu života. Je to možné 

sledovať nielen v krajinách inovačných lídrov, ale aj v SR. V centre pozornosti firiem sú aj sociálne 

otázky ich zamestnancov. Prejavuje sa to i na trhu práce. Čoraz častejšie sa hovorí o flexibilite 

pracovných miest, či flexibilných pracoviskách. Pracovné podmienky sa stanú flexibilnejšie, a to 

dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom o zmene štandardného spôsobu organizácie práce 

tak, aby lepšie zodpovedali záväzkom zamestnanca mimo práce. Pružné formy organizácie práce 

zvyčajne zahŕňajú zmeny pracovného času, rozvrhnutia a umiestnenia práce. Flexibilné opatrenia by 

mohli zahŕňať:  



   
 

454 

▪ flexibilné pracovné zmeny;  

▪ zmena času príchodu a odchodu na pracovisko;  

▪ možnosti zamestnania na čiastočný úväzok;  

▪ zdieľané možnosti zamestnania;  

▪ možnosti práce na diaľku;  

▪ neobmedzené platené voľno;  

▪ rodinná alebo lekárska dovolenka;  

▪ opatrovateľská dovolenka;  

▪ sabatikal. 

Flexibilita funguje najlepšie, keď zamestnanci aj zamestnávatelia majú flexibilné myslenie. Nemôže to 

byť jednostranná záležitosť, kde zamestnanci získavajú všetky výhody. Zamestnávatelia a zamestnanci 

musia nájsť rovnováhu, ktorá im vyhovuje. Zamestnanci môžu preukázať odhodlanie a flexibilitu 

mnohými spôsobmi. Napríklad:  

▪ flexibilný pracovný čas;  

▪ učenie sa užitočných nových zručností; 

▪ zastúpenie kolegu, ktorý je na dovolenke;  

▪ nadčas;  

▪ pozitívny prístup k riešeniu problémov. 

5.5 Garantovaný príjem  

S ekonomickým rastom, ale aj sociálnymi problémami spôsobenými využívaním nových technológií a 

nárastom požiadaviek na nové a rýchlo sa meniace znalosti a zručnosti, či globálnymi hrozbami ako je 

COVID 19, sa čoraz častejšie hovorí o garantovanom príjme. Má veľa podporovateľov i odporcov. 

Podporovatelia poukazujú na súčasnú ekonomickú silu spoločnosti, ale aj nerovnomerné rozdeľovanie 

profitu z nových technológií, či inovácií a argumentujú predovšetkým ľudskou dôstojnosťou a 

odstránením chudoby. Kritici argumentujú predovšetkým ekonomickou náročnosťou, ale aj obavou z 

demotivácie vykonávania niektorých prác, na ktoré už teraz iba ťažko hľadáme pracovné sily. Ale do 

popredia sa dostávajú aj morálne otázky: čo s tými, ktorí nechcú pracovať. Je to morálne platiť im, keď 

nechcú pracovať? 
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Paralelne s diskusiou o garantovanom príjme už existujú aj praktické skúsenosti. Najčastejšie sa uvádza 

Aljaška, kde sa tento projekt uskutočňuje už dlhšiu dobu. Tam zrejme netreba riešiť otázku 

ekonomickej náročnosti, keďže financovanie je zabezpečené z dostatku nerastných surovín.  

Aj v Európe sa s garantovaným príjmom realizovalo a realizuje viacero projektov, ako otvorenú agendu 

ju má Európska komisia i celý rad krajín, ale zrejme na plnú realizáciu ešte nedozrel čas. Výška odmeny 

je často spätá okrem výkonu práce, aj s iniciatívou v oblasti vzdelávania. Tento motivačný faktor je 

dôležitý aj pre ďalšie rozvíjanie systému celoživotného vzdelávania, najmä vzdelávania dospelých. 

Okrem ekonomického faktora má vzdelávanie nezastupiteľnú úlohu na príprave spoločnosti, aj na túto 

alternatívu participácie ľudí na profite z ekonomického rastu. 

5.6 Globálne ukazovatele – prechod zo vzdelávania na trh práce  

Pri analýze podmienok, zabezpečujúcich pre spoločnosť kvalifikované ľudské zdroje, je pozornosť 

zameraná predovšetkým na oblasť vzdelávania, pretože s cieľom zlepšiť prechod zo vzdelávania na trh 

práce bez ohľadu na hospodársku klímu by sa vzdelávacie systémy mali zameriavať na zabezpečenie 

toho, aby jednotlivci mali zručnosti, ktoré trh práce potrebuje. Na posilnenie prepojenia medzi 

politickými potrebami a najlepšími dostupnými medzinárodne porovnateľnými údajmi slúži 

každoročný dokument OECD Education at a Glance (ďalej len „EAG“). Táto publikácia skúma nielen 

kvalitu výsledkov vzdelávania, ale aj politické záujmy a kontextuálne faktory, ktoré formujú tieto 

výsledky, ako aj širšie osobné a sociálne výnosy, ktoré pribúdajú s investíciami do vzdelávania. 

Z poslednej edície EAG2021 je potrebné sa zamerať na ukazovatele, ktoré sa týkajú prechodu zo sféry 

vzdelávania na trh práce, závislosti účasti na trhu práce s dosiahnutým stupňom vzdelania, vplyvom 

vzdelania na zárobky, finančné stimuly na investovanie do vzdelávania a niektoré sociálne dôsledky 

vzdelávania. Poznaním týchto dát môže medzinárodná komparatívna perspektíva ponúknuť pridanú 

hodnotu k tomu, čo možno dosiahnuť prostredníctvom národnej analýzy a hodnotenia a tým výrazne 

prispieť ku zreálneniu opatrení, prijímaných na zabezpečovanie kvalifikovaných ľudských zdrojov242.  

1. Indikátor A2: Prechod zo vzdelávania do práce: Kde je dnešná mládež?  

V tomto ukazovateli sa analyzuje situácia mladých ľudí, ktorí prechádzajú zo vzdelávania na trh práce 

vo veku 15-29 rokov: tých, ktorí sú vo vzdelávaní, tých, ktorí sú zamestnaní a tých, ktorí nie sú 

zamestnaní, a ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (ďalej len „NEET“). Časť údajov 

 
242 Databáza Education at a Glance, http://stats.oecd.org. 

http://stats.oecd.org/
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sa zameriava na osoby vo veku 18 – 24 rokov, keďže osoby v tejto vekovej skupine už nie sú v povinnej 

školskej dochádzke, ale značná časť z nich bude stále pokračovať v štúdiu. Mladí ľudia, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, sú súčasným národným 

problémom s významnými budúcimi dôsledkami pre jednotlivcov a spoločnosť. Tabuľka uvádza 

rozdelenie mladej populácie v percentách vo vybraných inšpiratívnych krajinách a na porovnanie aj 

priemer OECD. Údaje sa vzťahujú na rok 2020 s výnimkou Nemecka (rok 2019). 

Tabuľka č. 86 Prechod zo vzdelávania do práce 

Populácia 15 - 29 z toho Populácia 18-24 z toho 

 Vo 
vzdelávacom 

procese 

Mimo 
vzdelávacieho 

procesu 
Zamestnaní NEET1) 

Vo 
vzdelávacom 

procese 

Mimo 
vzdelávacieho 

procesu 

Zamestn
aní 

NEET1) 

Priemer OECD 47,3 52,7 38,9 13,8 53,2 46,8 31,8 15,1 

Česká 
republika 

46,1 53,9 43,4 10,6 m m m m 

Nemecko 53,7 46,3 38,0 8,2 63,2 36,8 28,7 8,1 

Francúzsko 49,4 50,6 35,6 15,0 55,6 44,4 27,6 16,8 

Holandsko 56,0 44,0 36,8 7,2 65,6 34,4 26,7 7,6 

Rakúsko 44,2 55,8 44,2 11,6 47,5 52,5 40,1 12,4 

Poľsko 43,4 56,6 43,1 13,5 56,3 43,7 31,1 12,6 

Slovensko 43,2 56,8 42,6 14,2 56,3 43,7 31,0 12,8 

USA 40,6 59,4 46,0 13,4 47,5 52,5 38,7 13,8 

Nový Zéland 44,3 71,8 57,5 14,4 42,0 74,2 57,7 16,5 
Legenda:  1) NEET- neither employed nor in education or training - ani nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy 
m – údaje nie sú známe 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf, OECD 2021 

2. Indikátor A3: Ako dosiahnuté vzdelanie ovplyvňuje účasť na trhu práce? 

Rozvoj hospodárstva v krajine závisí od ponuky vysokokvalifikovaných pracovníkov. U osôb s vyššou 

kvalifikáciou je pravdepodobnejšie, že si nájdu zamestnanie. Hoci pre osoby s nižšou kvalifikáciou stále 

existujú pracovné príležitosti, ich vyhliadky na trhu práce sú pomerne náročné. Osoby s najnižšou 

kvalifikáciou majú nižšie zárobky (ukazovateľ A4) a často pracujú v zamestnaniach, pri ktorých existuje 

väčšie riziko automatizácie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní. Tieto rozdiely vo 

výsledkoch na trhu práce môžu prehĺbiť nerovnosti v spoločnosti. Porovnanie ukazovateľov trhu práce 

medzi krajinami môže pomôcť lepšie pochopiť globálne trendy a predvídať, ako sa ekonomiky môžu 

vyvíjať v nadchádzajúcich rokoch. Na druhej strane, tieto poznatky môžu byť podkladom na návrh 

vzdelávacích politík, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby dnešní študenti boli dobre pripravení pre trh 

práce budúcnosti.  

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Tabuľka č. 87 Miera zamestnanosti osôb vo veku 25 – 64 rokov podľa dosiahnutého vzdelania 
(2020) – percentuálny podiel zamestnaných osôb vo veku 25 – 64 rokov medzi 
všetkými osobami vo veku 25 – 64 rokov 

 
 

Vyššie sekundárne alebo 
postsekundárne 

neterciárne 
Terciárne Všetky 

úrovne 
vzdelávania ISCED 1 + 

ISCED 2 
ISCED3 ISCED 4 Spolu ISCED 5 ISCED 6 ISCED 7 ISCED 8 Spolu 

Priemer 
OECD 

58 74 79 75 81 83 88 93 84 76 

Česká 
republika 

57 84 X2 84 96 82 86 94 86 82 

Nemecko 63 81 87 82 89 88 90 93 89 81 

Francúzsko 53 72 62 72 83 84 88 90 85 74 

Holandsko 63 82 85 82 89 88 92 94 90 82 

Rakúsko 54 76 82 76 85 80 89 92 86 76 

Poľsko 47 72 72 7275 75 87 90 97 89 76 

Slovensko 30 77 81 77 91 73 84 89 83 75 

USA 55 69 X2 69 78 82 85 89 82 74 

Nový 
Zéland 

71 80 85 82 89 88 87 92 88 82 

Legenda: X2-dáta zahrnuté do inej kategórie  

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Tabuľka č. 88 Trendy v miere zamestnanosti podľa dosiahnutého vzdelania a vekovej skupiny 
(2019 a 2020) – percentuálny podiel zamestnaných dospelých spomedzi všetkých 
dospelých v danej vekovej skupine 

 Pod vyšším sekundárnym 
stupňom vzdelávania (ISCED1 

+ISCED2) 

Vyššie sekundárne alebo 
postsekundárne neterciárne 

(ISCED3+ISCED4)  

Terciárne (ISCED5 
+ISCED6+ISCED7+ISCED8) 

25-34 r. 35-44 r. 45-54 r. 25-34 r, 35-44 r. 45-54 r. 25-34 r. 35-44 r.  45-54 r. 
20
19 

20 
20 

20
19 

20 
20 

20 
19 

20 
2 0 

20 
19 

20 
20 

20 
19 

20 
20 

20 
19 

20 
20 

20 
19 

20 
20 

20 
19 

20 
20 

20 
19 

20 
20 

Priemer 
OECD 

60 58 66 64 66 65 78 76 83 81 82 81 85 83 89 88 90 89 

Česká 
republika 

57 59 69 67 66 68 82 80 91 90 94 93 78 76 89 87 97 97 

Nemecko 59 60 66 65 69 70 84 86 88 88 88 87 88 88 92 92 94 93 
Francúzsko 51 52 60 60 65 67 75 74 82 80 83 83 87 85 90 90 91 90 
Holandsko 64 65 68 66 70 68 85 84 86 85 86 86 92 92 92 91 92 92 
Rakúsko 58 57 67 64 69 66 86 83 88 86 87 86 86 86 91 91 93 92 

Poľsko 47 45 56 59 58 60 79 79 82 82 80 81 89 89 92 92 94 95 
Slovensko 33 35 47 42 46 43 81 78 86 84 88 86 79 77 88 86 94 94 
USA 57 57 63 60 60 60 74 71 76 74 75 75 85 84 86 85 86 85 
Nový 
Zéland 

69 66 76 74 77 77 82 81 85 84 87 85 89 89 92 91 91 92 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Poznámka: 20 – r. 2020, 19 – r. 2019 

3. Indikátor A4: Aké sú zárobkové benefity zo vzdelávania? 

Tento ukazovateľ predstavuje dva typy relatívnych zárobkov. Prvý používa zárobky mužov ako 

východiskový stav. Výsledky odrážajú rodové rozdiely v príjmoch. Druhý používa ako východiskový stav 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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zárobky dospelých s vyšším sekundárnym vzdelaním. Výsledky odrážajú rozdiel v príjmoch medzi 

dospelými s vyšším sekundárnym vzdelaním a dospelými s inými dosiahnutými úrovňami vzdelania. 

Vyššia úroveň vzdelania sa zvyčajne premieta do lepších pracovných príležitostí (ukazovateľ A3) a 

vyšších zárobkov. Potenciál zarobiť viac a vidieť, ako sa tieto zárobky časom zvyšujú, spolu s ďalšími 

sociálnymi dávkami, je dôležitým stimulom pre jednotlivcov, aby pokračovali vo vzdelávaní a odbornej 

príprave. Výhoda zárobku s vyššou úrovňou dosiahnutého vzdelania sa môže líšiť v závislosti od veku, 

pohlavia a študijného odboru. U jednotlivcov s vyššou kvalifikáciou a väčšími skúsenosťami je 

pravdepodobnejšie, že dosiahnu vyššie mzdy. Vo všetkých štátoch však rodové rozdiely v príjmoch 

pretrvávajú bez ohľadu na vek, úroveň vzdelania alebo študijný odbor. V príjmoch jednotlivcov zohráva 

úlohu niekoľko faktorov nad rámec vzdelávania vrátane dopytu po zručnostiach na trhu práce; ponuka 

pracovníkov a ich zručnosti; minimálna mzda; iné zákony, štruktúry a postupy trhu práce (ako je sila 

odborových zväzov, rozsah kolektívnych zmlúv a kvalita pracovného prostredia). Tieto faktory tiež 

prispievajú k rozdielom v rozdelení zárobkov. 

Rodové rozdiely v príjmoch pretrvávajú na všetkých úrovniach dosiahnutého vzdelania a medzi 

pracovníkmi s terciárnym vzdelaním sa pozoruje veľký rodový rozdiel v príjmoch. Dospelí s nižším ako 

vyšším sekundárnym vzdelaním zvyčajne čelia veľkým nevýhodám v oblasti rovnosti zárobkov. Rozdiely 

v odmeňovaní medzi úrovňami dosiahnutého vzdelania sa s vekom zvyčajne zvyšujú. 

Tabuľka č. 89 Relatívne zárobky pracovníkov podľa dosiahnutého vzdelania (2019) vo veku 25 – 64 
rokov s príjmom zo zamestnania (pracovníci na plný úväzok, dosiahnuté vyššie 
sekundárne vzdelanie = 100) v % 

Neterciárne vzdelanie Terciárne vzdelanie 

 Pod vyšším 
sekundárnym 

stupňom 
vzdelávania 

Postsekundárne 
neterciárne 

Terciárne 
krátke cykly 

Bakalárske 
alebo 

rovnocenné 

Magisterské, 
doktorandské 

alebo 
rovnocenné 

Celkom 

Priemer OECD 82 m 120 143 187 153 

Česká 
republika 

63 m 116 128 166 158 

Nemecko 80 111 138 161 175 162 

Francúzsko 95 m 125 141 196 153 

Holandsko 86 105 131 132 177 149 

Rakúsko 78 110 128 109 174 146 

Poľsko 85 100 m 141 159 156 

Slovensko1) 77 m 117 123 158 154 

USA 74 m 111 163 231 173 

Nový Zéland 86 98 113 127 152 130 
Legenda: 1) Index 100 sa vzťahuje na kombinované úrovne ISCED 3 a 4 v ISCED 2011  

m – údaje nie sú dostupné 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Relatívne zárobky podľa dosiahnutého vzdelania: V krajinách OECD zarábajú v priemere 25 – 64-ročné 

osoby pracujúce na plný úväzok s nižším ako vyššie sekundárne vzdelanie o 22 % menej ako osoby s 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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vyšším sekundárnym vzdelaním, zatiaľ čo pracovníci na plný úväzok s terciárnym vzdelaním majú 

zárobok vyšší o približne 57 %.
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Tabuľka č. 90 Úroveň zárobku v pomere k mediánu zárobku podľa dosiahnutého vzdelania (2019) – medián zárobku zo zamestnania pre osoby vo veku 
25 – 64 rokov v pomere so zárobkom (pracovníci na plný a čiastočný úväzok) pre všetky úrovne vzdelávania v % 

 

Pod vyšším sekundárnym stupňom vzdelávania Vyššie sekundárne alebo postsekundárne neterciárne Terciárne 

Na 
polovici 
alebo 
pod 

polovicou 
mediánu 

Viac ako 
polovica 
mediánu, 

ale na 
úrovni 

mediánu 
alebo 

pod ním 

Viac ako 
medián, 
ale na 
úrovni 

1,5-
násobku 
mediánu 

alebo 
pod ním 

Viac ako 
1,5-násobok 

mediánu, 
ale na 

dvojnásobku 
mediánu 

alebo pod 
ním 

Viac ako 
dvojnás

obok 
medián

u 

Na 
polovici 
alebo 
pod 

polovicou 
mediánu 

Viac ako 
polovica 
mediánu, 

ale na 
úrovni 

mediánu 
alebo 

pod ním 

Viac ako 
medián, 
ale na 
úrovni 

1,5-
násobku 
mediánu 

alebo 
pod ním 

Viac ako 
1,5-

násobok 
mediánu, 

ale na 
dvojnásobk
u mediánu 
alebo pod 

ním 

Viac ako 
dvojnáso

bok 
mediánu 

Na polovici 
alebo pod 
polovicou 
mediánu 

Viac ako 
polovica 
mediánu, 

ale na 
úrovni 

mediánu 
alebo 

pod ním 

Viac ako 
medián, 
ale na 
úrovni 

1,5-
násobku 
mediánu 

alebo 
pod ním 

Viac ako 
1,5-násobok 

mediánu, 
ale na 

dvojnásobku 
mediánu 

alebo pod 
ním 

Viac ako 
dvojnásobok 

mediánu 

Priemer 
OECD 

27 46 19 5 3 16 40 27 10 7 10 22 27 17 24 

Česká 
republika 

29 58 12 1 0 5 49 34 8 3 3 20 39 18 21 

Nemecko 43 34 17 4 c 21 37 28 9 4 12 19 25 20 23 

Francúzsko 34 38 21 4 3 22 38 29 7 4 11 19 32 18 20 

Holandsko 32 35 23 7 2 23 34 27 11 6 13 20 26 18 22 

Rakúsko 32 44 19 4 2 17 32 30 13 8 14 17 21 18 30 

Poľsko 0 72 21 5 2 0 59 28 8 5 0 30 35 16 19 

Slovensko 34 45 16 4 1 16 36 30 11 6 12 17 28 21 23 

USA 41 41 13 3 3 25 39 21 8 7 13 23 24 14 26 

Nový 
Zéland 

21 42 25 6 6 19 36 27 10 8 13 27 28 15 18 

Legenda: Rozdelenie zárobku vo vzťahu k mediánu: Silne skreslené rozdelenie príjmov signalizuje príjmovú nerovnosť, ktorá môže ovplyvniť sociálnu súdržnosť komunít a mať významný vplyv na hospodársky rast. 
Údaje o rozdelení zárobkov medzi skupiny s rôznymi úrovňami vzdelania ukazujú, do akej miery sa zárobky sústreďujú po celej krajine. "Medián zárobkov" sa vzťahuje na zárobky všetkých pracovníkov (vrátane 
pracovníkov na plný a čiastočný úväzok) bez toho, aby sa upravili rozdiely v odpracovaných hodinách. 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Tabuľka č. 91 Zárobky žien ako percentuálny podiel zo zárobku mužov podľa dosiahnutého 
vzdelania a vekovej skupiny (2019) – priemerný zárobok dospelých s príjmom zo 
zamestnania (pracovníci na plný úväzok) 

 
Pod vyšším sekundárnym 

stupňom vzdelávania 

Vyššie sekundárne alebo 
postsekundárne 

neterciárne 
Terciárne 

25-64 r.  35-44 r. 55-64 r. 25-64 r. 35-44 r. 55-64 r. 25-64 r. 35-44 r. 55-64 r. 

Priemer OECD 78 77 77 78 77 79 76 78 75 

Česká republika 86 86 87 81 75 89 73 69 84 

Nemecko 74 64 c 82 86 80 70 77 70 

Francúzsko 77 c c 78 82 81 76 77 64 

Holandsko 84 85 87 84 89 84 78 90 79 

Rakúsko 79 81 82 84 82 89 74 75 81 

Poľsko 75 73 76 79 73 86 71 69 73 

Slovensko 80 79 81 78 74 85 72 67 79 

USA 77 76 73 76 75 75 71 74 62 

Nový Zéland 83 84 83 81 77 85 79 76 80 
Legenda: c - Existuje príliš málo sledovania na to, aby sa poskytli spoľahlivé odhady 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

4. Indikátor A5: Aké sú finančné stimuly na investovanie do vzdelávania? 

Čas a peniaze vložené do vzdelávania sú investíciou do ľudského kapitálu. Lepšie šance na zamestnanie 

a vyššie zárobky sú silnými stimulmi na investovanie do vzdelávania a odklad nástupu do zamestnania. 

Krajiny profitujú z toho, že majú viac vzdelaných jednotlivcov prostredníctvom vyšších príjmov z daní a 

sociálnych príspevkov, ktoré títo jednotlivci platia po vstupe na trh práce. Keďže jednotlivci aj vlády 

profitujú z vyššej úrovne dosiahnutého vzdelania, je dôležité zvážiť finančnú návratnosť vzdelávania, 

ktorá sa neobmedzuje len na finančnú návratnosť, ale zahŕňa aj iné hospodárske výsledky, ako je 

zvýšená produktivita a sociálne výsledky, a to zdravie alebo pohoda (pozri ukazovateľ A6). 

Tento indikátor poskytuje informácie o stimuloch na investovanie do ďalšieho vzdelávania s 

prihliadnutím na jeho náklady a prínosy, vrátane čistých finančných výnosov a návratnosť. Odhaduje 

finančnú návratnosť investícií do vzdelávania len do veku teoretického odchodu do dôchodku 64 rokov 

a preto nezohľadňuje dôchodky. Výsledky uvedené v tabuľkách a číslach tohto ukazovateľa sa 

vypočítajú pomocou diskontnej sadzby vo výške 2 % na základe priemerného reálneho úroku zo 

štátnych dlhopisov v krajinách OECD. Skúma sa v ňom výber medzi vyšším stupňom vzdelania a 

vstupom na trh práce, pričom sa zameriava na investovanie do terciárneho vzdelávania verzus vstup 

na trh práce s vyšším sekundárnym vzdelaním. Zvažuje dva typy investorov: 

1) jednotlivci (tu označovaní ako "súkromní"), ktorí sa rozhodnú študovať na vyššej úrovni 

vzdelania a dodatočné čisté príjmy a náklady, ktoré môžu očakávať; 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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2) vlády (tu označované ako "verejné"), ktoré sa rozhodnú investovať do vzdelávania a 

dodatočných príjmov, ktoré dostávajú (napr. ako daňové príjmy) a súvisiacich nákladov.  

Súkromné čisté finančné výnosy sú rozdielom medzi nákladmi a prínosmi spojenými s dosiahnutím 

dodatočnej úrovne vzdelania. V tejto analýze náklady zahŕňajú priame náklady na získanie vzdelania a 

ušlý príjem, zatiaľ čo dávky zodpovedajú príjmom zo zamestnania po zaplatení daní z príjmu a 

sociálnych príspevkov. Ďalším spôsobom, ako analyzovať návratnosť vzdelávania, je vnútorná miera 

návratnosti, čo je reálna úroková miera, ktorá by sa vyrovnala nákladom a prínosom, čo by viedlo k 

vyrovnaniu investície. Možno ho interpretovať ako úrokovú sadzbu z investícií uskutočnených na vyššej 

úrovni vzdelania, ktorú môže jednotlivec očakávať každý rok počas svojho života v produktívnom veku. 

Finančné stimuly na investovanie do vzdelávania možno vyjadriť aj ako celkové prínosy v pomere k 

celkovým nákladom (pomer prínosov a nákladov). Vyjadruje sa to ako finančný prínos z dosiahnutia 

dodatočnej úrovne vzdelania za každý USD, ktorý do nej investoval. V závislosti od toho, ktoré 

opatrenie sa použije, sa relatívne stimuly investovať do dodatočného dosiahnutého vzdelania medzi 

mužmi a ženami líšia.
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Tabuľka č. 92 Súkromné náklady a prínosy pre muža, ktorý dosahuje terciárne vzdelanie (2018) v porovnaní s mužom, ktorý získal vyššie sekundárne 
vzdelanie, v ekvivalente USD konvertovanom pomocou PPP na HDP; budúce náklady a prínosy sú diskontované vo výške 2%. 

 
Priame 
náklady 

Ušlý 
zárobok 

Celkové 
náklady 

Rozloženie príjmových dávok (berúc do úvahy vplyv 
zamestnanosti) 

Čisté finančné 
výnosy 

Vnútorná 
miera 

návratnosti 

Pomer 
prínosov a 
nákladov 

Požitky z 
hrubého 
zárobku 

Vplyv dane z 
príjmov 

Účinok 
sociálneho 
príspevku 

Celkové 
prínosy 

Priemer OECD -10000 -42900 -52900 534600 -140500 -54000 340100 287200 15% 6,4 

Česká republika -5400 -104100 -109500 531500 -105300 -58500 367700 258200 8% 3,4 

Nemecko -4000 -43600 -47600 771500 -236900 -137000 397600 350000 16% 8,4 

Francúzsko1 -5300 -42700 -48000 624800 -147300 -85200 392300 344300 16% 8,2 

Holandsko m m m m m m m m m m 

Rakúsko 0 -69800 -69800 713600 -200400 -114600 398600 328800 10% 5,7 

Poľsko -3000 -72100 -75100 579200 -51200 -103200 424800 349700 13% 5,7 

Slovensko -7500 -47500 -55000 376300 -60600 -50400 265300 210300 10% 4,8 

USA -40200 -34400 -74600 998100 -259700 -76400 662000 587400 20% 8,9 

Nový Zéland1 -19900 -43800 -62800 422200 -125600 0 296600 233800 12% 4,7 
Legenda: 1 referenčný rok 2017 

m– údaje nie sú známe 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Poznámka: Hodnoty sú založené na rozdiele medzi mužmi, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie a tými, ktorí dosiahli vyššie sekundárne vzdelanie. Hodnoty boli zaokrúhlené nahor 

na najbližšiu stovku. Priame náklady na vzdelávanie nezahŕňajú študentské pôžičky. Náklady a prínosy sa získavajú počas života v produktívnom veku a presúvajú sa späť na 

začiatok investície. 

  

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Tabuľka č. 93 Verejné náklady a prínosy pre muža, ktorý dosahuje terciárne vzdelanie (2018) v porovnaní s mužom, ktorý získal vyššie sekundárne 
vzdelanie, v ekvivalente USD konvertovaný pomocou PPP na HDP; budúce náklady a prínosy sú diskontované vo výške 2%. 

 
Priame 
náklady 

Ušlý 
zárobok 

Celkové 
náklady 

Rozloženie príjmových dávok (berúc do 
úvahy vplyv zamestnanosti) Celkové 

prínosy 

Čisté 
finančné 
výnosy 

Vnútorná 
miera 

návratnosti 

Pomer 
prínosov a 
nákladov 

Vplyv dane z 
príjmov 

Účinok sociálneho 
príspevku 

Priemer OECD -54100 -13400 -67500 140500 54000 194500 127000 8% 2,9 

Česká republika -51600 -36800 -88400 105300 58500 163800 75400 5% 1,9 

Nemecko -78600 -21300 -99900 236900 137000 373900 274000 9% 3,7 

Francúzsko1 -53300 -12200 -65500 147300 85200 232500 167000 8% 3,5 

Holandsko m m m m m m m m m 

Rakúsko -73100 -23600 -96700 200400 114600 315000 218300 7% 3,3 

Poľsko -39400 -24600 -64000 51200 103200 154400 90400 7% 2,4 

Slovensko -37400 -14200 -51600 60600 50400 111000 59400 6% 2,2 

USA -54000 -9600 -63600 259700 76400 336100 272500 12% 5,3 

Nový Zéland1 m m m m m m m m m 
Legenda: 1 referenčný rok 2017 

m– údaje nie sú známe 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Poznámka: Hodnoty sú založené na rozdiele medzi mužmi, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie a tými, ktorí dosiahli vyššie sekundárne vzdelanie. Hodnoty boli zaokrúhlené nahor 

na najbližšiu stovku. Priame náklady na vzdelávanie nezahŕňajú študentské pôžičky. Náklady a prínosy sa získavajú počas života v produktívnom veku a presúvajú sa späť na 

začiatok investície. 

Tabuľka č. 94 Súkromné náklady a prínosy pre ženu, ktorá dosahuje terciárne vzdelanie (2018) v porovnaní so ženou, ktorá dosiahla vyššie sekundárne 
vzdelanie, v ekvivalente USD konvertovaných pomocou PPP na HDP; budúce náklady a prínosy sú diskontované vo výške 2%. 

 
Priame 
náklady 

Ušlý 
zárobok 

Celkové 
náklady 

Rozloženie príjmových dávok (berúc do úvahy vplyv 
zamestnanosti) Čisté 

finančné 
výnosy 

Vnútorná 
miera 

návratnosti 

Pomer 
prínosov a 
nákladov 

Požitky z 
hrubého 
zárobku 

Vplyv 
dane z 

príjmov 

Účinok 
sociálneho 
príspevku 

Celkové 
prínosy 

Priemer OECD -10000 -30000 -40000 389400 -81700 -40900 266800 226800 19% 6,7 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Priame 
náklady 

Ušlý 
zárobok 

Celkové 
náklady 

Rozloženie príjmových dávok (berúc do úvahy vplyv 
zamestnanosti) Čisté 

finančné 
výnosy 

Vnútorná 
miera 

návratnosti 

Pomer 
prínosov a 
nákladov 

Požitky z 
hrubého 
zárobku 

Vplyv 
dane z 

príjmov 

Účinok 
sociálneho 
príspevku 

Celkové 
prínosy 

Česká republika -5400 -70500 -75900 321600 -61100 -35400 225100 149200 8% 3,0 

Nemecko -4000 -41200 -45200 452900 -106000 -93400 253500 208300 12% 5,6 

Francúzsko -5300 -31600 -36900 426700 -79500 -61200 286000 249100 19% 7,8 

Holandsko m m m m m m m m m m 

Rakúsko 0 -55600 -55600 427500 -92400 -82500 252600 197000 9% 4,5 

Poľsko -3000 -42700 -45700 422900 -34700 -75400 312800 267100 17% 6,8 

Slovensko -7500 -29000 -36500 236900 -36300 -31800 168800 132300 10% 4,6 

USA -40200 -17300 -57500 667000 ,133400 -51000 482600 425100 21% 8,4 

Nový Zéland -19000 -33600 -52600 349200 -82200 0 267000 214400 16% 5,1 
Legenda: 1 referenčný rok 2017 

m– údaje nie sú známe 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Poznámka: Hodnoty sú založené na rozdiele medzi ženami, ktoré dosiahli terciárne vzdelanie a tými, ktoré dosiahli vyššie sekundárne vzdelanie. Hodnoty boli zaokrúhlené 

nahor na najbližšiu stovku. Priame náklady na vzdelávanie nezahŕňajú študentské pôžičky. Náklady a prínosy sa získavajú počas  života v produktívnom veku a presúvajú sa 

späť na začiatok investície. 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Tabuľka č. 95 Verejné náklady a prínosy pre ženu, ktorá dosahuje terciárne vzdelanie (2018) v 
porovnaní so ženou, ktorá získala vyššie sekundárne vzdelanie, v ekvivalente USD 
konvertovaných pomocou PPP na HDP; budúce náklady a prínosy sú diskontované 
vo výške 2%. 

 
Priame 
náklady 

Ušlý 
zárobok 

Celkové 
náklady 

Rozloženie 
príjmových dávok 

(berúc do úvahy vplyv 
zamestnanosti) 

Celkové 
prínosy 

Čisté 
finančné 
výnosy 

Vnútorná 
miera 

návratnosti 

Pomer 
prínosov a 
nákladov Vplyv 

dane z 
príjmov 

Účinok 
sociálneho 
príspevku 

Priemer 
OECD 

-54100 -7900 -62000 81700 40900 122600 60600 6% 2,0 

Česká 
republika 

-51600 -23400 -75000 61100 35400 96500 21500 3% 1,3 

Nemecko -78600 -16600 -95200 106000 93400 199400 104200 5% 2,1 

Francúzsk
o1 -53300 -9000 _62300 79500 61200 140700 78400 6% 2,3 

Holandsko m m m m m m m m m 

Rakúsko -73100 -12300 -85400 92400 82500 174900 89500 5% 2,0 

Poľsko -39400 -14400 -53800 34700 75400 110100 56300 6% 2,0 

Slovensko -37400 -7300 -44700 36300 31800 68100 23400 4% 1,5 

USA -54400 -5300 -59300 133400 51000 184400 125100 9% 3,1 

Nový 
Zéland1 -34200 -5100 -39300 82200 0 82200 42900 6% 2,1 

Legenda: 1 referenčný rok 2017 

m– údaje nie sú známe 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Poznámka: Hodnoty sú založené na rozdiele medzi ženami, ktoré dosiahli terciárne vzdelanie a tými, ktoré dosiahli 

vyššie sekundárne vzdelanie. Hodnoty boli zaokrúhlené nahor na najbližšiu stovku. Priame náklady na vzdelávanie 

nezahŕňajú študentské pôžičky. Náklady a prínosy sa získavajú počas života v produktívnom veku a prenášajú sa 

späť na začiatok investície. 

5. Indikátor A6: Aké sú sociálne dôsledky vzdelávania? 

Zdravie sa stáva dôležitou oblasťou politiky, a to aj vzhľadom na rýchly nárast strednej dĺžky života za 

posledné desaťročia, aj v kontexte súčasnej pandémie COVID-19. Okrem toho rastie záujem pozerať sa 

za hranice tradičných výsledkov vzdelávania ako je príjem, zamestnanosť a HDP, smerom k aspektom 

blahobytu a spoločenského pokroku ako je zdravie, občianska angažovanosť, politické záujmy, 

kriminalita a pod., ktoré však s hospodárskym aspektom priamo či nepriamo úzko súvisia. Vzhľadom 

na túto politickú klímu začínajú tvorcovia politík, výskumní pracovníci a odborníci z praxe, ktorí sa 

zaujímajú o vzdelávanie zvažovať, akú úlohu môže vzdelávanie zohrávať aj v týchto súvislostiach. Veľké 

množstvo empirických štúdií naznačuje, že vzdelávanie je úzko spojené so zdravím a determinantmi 

zdravia, ako je zdravé správanie, rizikové kontexty a preventívne využívanie služieb. Je vecou ďalšieho 

skúmania, ako tieto faktory ovplyvňujú hospodárske výsledky jednotlivých krajín. 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Analýzy uvedené v nasledujúcich častiach sú založené na výsledkoch bivariačných korelácií. Je však 

dôležité, že vzdelávanie nepôsobí na zdravie izolovane od iných faktorov. Okrem toho spojenie medzi 

vzdelávaním a zdravím nie je jednosmerné. Údaje ukazujú, že súvislosť medzi vzdelaním a strednou 

dĺžkou života vo veku 30 rokov je väčšia u mužov ako u žien. Priemerný rozdiel v strednej dĺžke života 

podľa úrovne vzdelania je šesť rokov u mužov v porovnaní s tromi rokmi u žien. Rozdiely sú obzvlášť 

veľké v Poľsku a Slovenskej republike, kde 30-ročný vysokoškolsky vzdelaný muž môže očakávať, že 

bude žiť aspoň o 11 rokov dlhšie ako 30-ročný muž, ktorý nezískal vyššie stredoškolské vzdelanie. 

Dospelí s vyššou úrovňou vzdelania nielenže očakávajú, že budú žiť dlhšie, ale tiež uvádzajú, že sú v 

lepšom zdravotnom stave ako dospelí s nižšou úrovňou vzdelania. Platí, že čím vyššie je dosiahnuté 

vzdelanie, tým vyššie je percento dospelých, ktorí uvádzajú, že sú v dobrom alebo veľmi dobrom 

zdravotnom stave. Je to významné pre všetkých, ktorí sa venujú problematike zabezpečovania 

kvalifikovaných ľudských zdrojov. 

Tabuľka č. 96 Stredná dĺžka života vo veku 30 rokov podľa dosiahnutého vzdelania a pohlavia 
(2017) (ročný zber údajov Eurostatu o demografických štatistikách alebo národných 
prieskumoch), (percentuálny podieľ) 

 Celkom Muži Ženy 

Pod 
vyšším 

sekundá
rnym 

stupňom 
vzdeláva

nia 

Vyššie 
sekundár
ne alebo 
postseku
ndárne 

neterciár
ne 

vzdeláva
nie 

Terciár
ne  

Pod 
vyšším 

sekundár
nym 

stupňom 
vzdeláva

nia 

Vyššie 
sekundár
ne alebo 
postseku
ndárne 

neterciár
ne 

vzdeláva
nie 

Terciár
ne 

Pod 
vyšším 

sekundár
nym 

stupňom 
vzdeláva

nia 

Vyššie 
sekundár
ne alebo 
postseku
ndárne 

neterciár
ne 

vzdeláva
nie 

Terciár
ne 

Priemer 
OECD 

49 52 54 46 49 52 52 55 55 

Česká 
republika 

46 50 49 39 47 49 50 53 50 

Nemecko m m m m m m m m m 

Francúzsko1,2 50 53 55 47 50 53 54 56 57 

Holandsko1 51 53 55 49 52 54 53 55 56 

Rakúsko m m m m m m m m m 

Poľsko 45 48 52 40 43 51 50 52 54 

Slovensko 41 49 51 34 45 49 46 52 53 

USA m m m m m m m m m 

Nový Zéland m m m m m m m m m 
Legenda:  m – údaje nie sú známe 

1 Vnútroštátny zdroj údajov 

22009-13 pre Francúzsko 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Pozn.: Stredná dĺžka života pri narodení a vo veku 30 rokov je priemerný počet rokov, počas ktorých 

môže osoba v danom veku očakávať, že bude žiť, za predpokladu, že úrovne úmrtnosti špecifické pre 

daný vek zostanú v priebehu času konštantné. 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
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Tabuľka č. 97 Percentuálny podiel obyvateľov, ktorí uvádzajú, že sú v dobrom alebo veľmi dobrom 
zdravotnom stave, podľa dosiahnutého vzdelania a pohlavia (2010, 2015 a 2019) 
(prieskum Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) alebo 
národné prieskumy, osoby vo veku 25 – 64 rokov) 

 Celkom 

Pod vyšším sekundárnym 
stupňom vzdelávania 

Vyššie sekundárne alebo 
postsekundárne neterciárne 

vzdelávanie 
Terciárne vzdelávanie 

2010 2015 2019 2010 2015 2019 2010 2015 2019 

Priemer1  57 57 57 74 71 71 84 84 84 

Česká 
republika1 44 49 47 70 71 72 85 87 88 

Nemecko1 54 49 50 70 68 67 81 82 82 

Francúzsko1 60 59 60 74 71 68 83 81 79 

Holandsko1 68 65 62 81 78 75 90 88 85 

Rakúsko1 52 50 52 77 75 74 86 84 87 

Poľsko1 38 43 44 61 61 64 82 84 84 

Slovensko1 43 48 45 66 69 71 82 87 84 

USA2 74 73 69 84 84 83 92 92 90 

Nový 
Zéland2,3 82 80 77 88 87 87 93 91 90 

Legenda: 1 Prieskum Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)  

 2 Národné prieskumy  
3 Rok 2015 sa vzťahuje na rok 2014 a rok 2019 na rok 2018 pre Nový Zéland 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf 

Uvedené indikátory a dosiahnuté výstupy, výsledky a vplyv vzdelávania prepájajú vzdelávanie s trhom 

práce. Prostredníctvom týchto analýz poskytujú kontext na formovanie politík prispôsobenia sa 

vzdelávania potrebám dynamicky sa meniacej spoločnosti. Poskytujú tiež prehľad o potrebných 

intervenciách na riešenie oblastí, v ktorých výsledky a vplyv aktuálnych národných strategických cieľov 

nie sú v súlade s globálnymi strategickými cieľmi. Napr. v septembri 2015 svetoví lídri na pôde OSN 

stanovili ambiciózne ciele pre budúcnosť svetového spoločenstva. Zámer štyroch cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja (The Sustainable Development Goals (SDGs)243 je zabezpečiť "inkluzívne a 

spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti celoživotného vzdelávania pre všetkých". Aj 

preto vznikajú globálne indikátory a súvisiace tematické ukazovatele orientované na monitorovanie 

pokroku na dosahovanie tohto cieľa. Je preto nielen potrebné, ale aj užitočné venovať im zvýšenú 

pozornosť pri formovaní národných politík zabezpečovania kvalifikovaných ľudských zdrojov. 

 
243 https://sdgs.un.org/goals 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2021_Annex3_ChapterA.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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5.7 Dopad „doby Covidovej“ na vzdelávanie a trh práce vo vybraných 

inšpiratívnych krajinách  

5.7.1 Česká republika  

Pandémia COVID-19 napadla celý svet, Českú republiku (ďalej len “ČR”) nevynímajúc, a preto sa aj na 

jej území zavádzali nové pravidlá a opatrenia. V oblasti vzdelávania sa pod vplyvom úplne novej 

situácie, s ktorou dovtedy nemal nikto skúsenosti, objavili doslova „revolučné riešenia.“ 

V ČR bol vyhlásený núdzový stav a školy boli zatvorené uznesením vlády ČR z 12. marca 2020. V 

dôsledku zatvorenia škôl a školských zariadení v ČR bolo potrebné vypracovať spôsob, akým budú žiaci 

hodnotení v druhom polroku školského roku 2019/2020. Núdzový stav bol vyhlásený na 30 dní a 

následne predĺžený do 17. mája 2020. Od 12. marca do konca školského roka 30. júna 2020 sa využívalo 

dištančné vzdelávanie. Ministerstvo školstva, mládeže a športu (MŠMT) na svojej webovej stránke 

neustále aktualizovalo informácie o krízových opatreniach, postupom času zverejnilo aj harmonogram 

postupného uvoľňovania opatrení a návratu žiakov do škôl. 

MŠMT vypracovalo súbor hygienických a bezpečnostných podmienok, za ktorých bola možná účasť 

žiakov v školách pri výučbe, a to formou "manuálu" pre všetky segmenty vzdelávacej sústavy. 

Spolupracovali na ňom s epidemiológmi a Ministerstvom zdravotníctva ČR. 

V máji 2020 bola zverejnená Vyhláška k maturitným a záverečným skúškam a jednotným prijímacím 

skúškam, ktorá stanovila podmienky, ktoré museli žiaci splniť, aby mohli absolvovať testy. Súčasťou bol 

tiež balík podpory k uvedenej metodike. Dňa 11. mája 2020 boli školy opäť otvorené pre žiakov 

posledného ročníka základných škôl, pretože to bolo nevyhnutné pre prípravu na prijímacie skúšky. 

Otvorili sa školy aj pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl, čo súviselo s prípravou na záverečné 

skúšky a maturitné skúšky. Žiaci posledných ročníkov vyšších odborných škôl dostali možnosť zúčastniť 

sa absolventských skúšok. Od 25. mája bola možná osobná prítomnosť žiakov prvých stupňov 

základných škôl na vzdelávacích aktivitách formou školských skupín. Účasť žiakov však nebola povinná. 

V rámci ochrany rizikových skupín pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ale rovnako tak 

žiakov a ich rodinných príslušníkov, naďalej pokračovala dištančná výučba. 

Od 1. júna 2020 sa začali záverečné skúšky, maturitné skúšky a absolventské skúšky. Praktickým 

vyučovaním pokračovali žiaci nižších ročníkov vyšších odborných škôl. Od 8. júna 2020 prebiehali pre 



   
 

470 

žiakov stredných škôl a žiakov nižších ročníkov stredných škôl triedne stretnutia a konzultácie na účely 

záverečného hodnotenia. Vyučovanie žiakov v škole bolo po tomto dátume však na dobrovoľnej báze.  

COVID posunul digitalizáciu a jej nástroje na piedestál 

ČR sa prispôsobila novým podmienkam, ktoré pandémia koronavírusu priniesla. Objavila čaro 

digitalizácie a jej nástrojov, ktoré pomáhali zvládnuť nové výzvy vo vzdelávaní. Webové stránky MŠMT 

poskytovali pravidelné aktualizácie odporúčaných postupov pre online vzdelávanie/učenie. Boli 

doplnené smerovníkom označujúcim, kde sa priebežne dopĺňajú materiály pre učiteľov, rodičov a 

žiakov, vrátane materiálov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Online výučbu pre základné školy 

zabezpečovali aj verejnoprávni vysielatelia Česká televízia a Český rozhlas. Česká televízia so 

zameraním na základné a stredné školy spustila špecializovaný portál ponúkajúci širokú škálu 

dokumentárnych filmov. Česká akadémia vied pripravila pre rodičov a deti tipy na domáce 

experimenty, e-zdroje, elektronické verzie rôznych časopisov, online výstavy a vzdelávacie videá. 

Na výučbu odborných predmetov mohli školy využívať elektronické učebnice alebo inštruktážne videá. 

Žiaci aj učitelia mali prístup k didaktickým testom a pracovným listom pre maturitné skúšky. Poskytnutá 

bola aj verzia pre smartfóny a tablety. 

Vynikajúca bola aj dobrovoľnícka odpoveď učiteľov, ktorí sa prostredníctvom webinárov podelili o 

svoje skúsenosti s kolegami. 

Praktické vyučovanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou všetkých programov odborného vzdelávania a 

prípravy vedúcich k získaniu odbornej kvalifikácie, bolo pozastavené počas zákazu výučby na školách. 

Bola oznámená pracovná povinnosť pre žiakov pripravujúcich sa na povolanie v sociálnych službách 

alebo v zdravotníctve, ktorí aktívne pomáhali pri práci alebo sa zúčastňovali prác ako dobrovoľníci. 

Vyhláška MŠMT zo 6. mája 2020 o reakcii na vzdelávanie na epidémiu koronavírusom umožnila 

riaditeľom vyšších odborných škôl upraviť akreditované učebné osnovy pre letné obdobie. Niektoré 

spoločnosti poskytli bezplatné učebné materiály, vrátane didaktickej divízie FESTO a Scania. V oblasti 

gastronómie boli zvyčajne platené registrácie sprístupnené bezplatne tým žiakom, ktorí mali záujem 

sledovať výcvikové videá z kurzov pre odborných pedagógov. 

V rámci prijímania na štúdium a ukončovania štúdia bol prijatý Zákon č. 135/2020 Z. z. o osobitných 

pravidlách pre prijímanie na určité druhy vzdelávania a na ich ukončenie v školskom roku 2019/2020. 

Tento zákon ustanovil, že záverečné skúšky, maturitné skúšky a absolventské skúšky sa mohli konať 



   
 

471 

najskôr 21 dní po obnovení výučby v triede pre žiakov posledného ročníka. Zároveň predmetný zákon 

zrušil písomnú časť maturitnej skúšky spoločnej zložky v českom a cudzom jazyku. 

Školám a žiakom chýbalo technické vybavenie 

Česká školská inšpekcia uskutočnila komplexný prieskum o tom, ako sa realizovalo vyučovanie na 

všetkých druhoch škôl. Na základe výsledkov sa ministerstvo rozhodlo pomôcť tisícke vybraných škôl 

technickým vybavením a využitím komunikačných platforiem na zabezpečenie kvalitnej online výučby. 

Riaditelia škôl sa totiž počas pandémie borili s nedostatkom materiálnych a finančných zdrojov, ktoré 

v konečnom dôsledku bránili schopnosti poskytovať kvalitné vyučovanie a využívanie IKT na vyučovaní. 

Vypuklým problémom bolo aj internetové pripojenie. Školám, a takisto žiakom doma, chýbal 

dostatočný prístup na internet s kvalitným signálom.  

COVID-19 preveril digitálne zručnosti  

Aj v ČR zdôraznilo vypuknutie pandémie COVID-19 rozhodujúcu úlohu digitálnych zručností a 

kompetencií pri využívaní dištančného vzdelávania. Pripravenosť učiteľov práve na formu vyučovania 

založeného na IKT mala veľké medzery. Učitelia dobre nepoznali digitálne technológie a nevedeli ich 

efektívne používať. Pokiaľ nevypukol COVID-19, nikto vo vzdelávacom procese nebol nútený používať 

digitálne technológie vo vyššej miere. Výsledky medzinárodného prieskumu Teaching and Learning 

International Survey (TALIS) z roku 2018 pred krízou ukázali, že ČR patrila k slabšiemu priemeru. Iba 

35% učiteľov nižších stredných škôl uviedlo, že umožňujú študentom používať IKT na projekty alebo 

prácu v triede „často“ alebo „vždy“. Celkovo 45 % učiteľov priznalo, že používanie IKT na vyučovaní 

bolo zahrnuté v ich formálnom vzdelaní alebo odbornej príprave, čo je nižšie ako priemer krajín OECD 

zúčastňujúcich sa na TALIS (56 %). Je očividné, že sa digitálne vzdelávacie technológie vyznačujú 

rýchlym tempom zmien a preto je nevyhnutné, aby učitelia získali prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, aby 

si mohli neustále aktualizovať svoje zručnosti v tejto oblasti. Samotní učitelia cítia potrebu 

profesionálneho rozvoja v oblasti IKT zručností, ale žiaľ, je ich oproti vyspelým európskym krajinám 

stále veľmi málo.  

Inovácie, kolegialita a spolupráca sa do vzdelávania zavádzali povinne  

Schopnosť českých škôl inovovať, prispôsobovať sa a podporovať zamestnancov bola slabšia ako vo 

vyspelejších európskych krajinách a líšila sa aj v závislosti od typu školy. Zatvorenie škôl prinútilo 

mnohé školy „myslieť mimo dovtedy vymedzeného rámca“ a prísť s inovatívnymi a pragmatickými 
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riešeniami s cieľom poskytovať výučbu a zabezpečiť, aby sa učenie mohlo uskutočniť na diaľku. České 

školy boli otvorené inováciám a učitelia boli otvorení tomu, že sa budú učiť jeden od druhého. Tento 

fakt bol veľmi dôležitý, pretože úroveň adaptácie pri náhlych zmenách sa v konečnom dôsledku 

spolieha vždy na podporu rovesníkov a tiež na ochotu a schopnosť učiť sa jeden od druhého. Pandémia 

zohrala významnú úlohu aj pri posilňovaní kolegiality a spolupráce medzi učiteľmi. V ČR 23 % učiteľov 

uviedlo účasť na kolaboratívnom odbornom vzdelávaní vo svojej škole aspoň raz za mesiac. Učitelia, 

ktorí sa zapojili do profesionálnej spolupráce mali tendenciu častejšie používať efektívne vyučovacie 

postupy, ako je napríklad kognitívna aktivácia. 

Rozdielne podmienky pri domácom vzdelávaní 

Prezenčná forma vzdelávania bola počas pandémie nerealizovateľná a dala sa kompenzovať 

využívaním online platforiem a iných technologicky bohatých činností. Problémom však bol prístup k 

potrebným digitálnym zariadeniam. V špecifických regiónoch a špecifických sociálnych skupinách 

obyvateľstva však neboli všetci na rovnakej štartovacej čiare a ak sa k počítačom a tabletom dostali, 

absentovalo internetové pripojenie, ktoré bolo pri dištančnom vzdelávaní najkľúčovejšie. Najmä žiaci 

zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia, ktorým chýbali prostriedky a prístup k digitálnym 

zariadeniam pocítili ešte väčšiu mieru nerovnosti v učení. To bol negatívny výsledok a dôsledok 

pandémie. Predpokladom pre akýkoľvek typ online vzdelávacej aktivity bolo, aby študenti/žiaci mali 

prístup k počítaču. Zdanlivo to v ČR nemal byť žiaden problém. V prieskumoch totiž až 95 % 

študentov/žiakov uviedlo, že majú počítač, ktorý môžu používať na prácu v škole. Oproti priemeru 

OECD tento ukazovateľ vyšiel veľmi dobre, keďže dosiahol hodnotu 89 %. Aj v českých domácnostiach 

sa ale objavila situácia, že sa žiaci museli deliť o domáci počítač s ostatnými členmi rodiny. Podmienky 

na vytvorenie adekvátnej klímy pre domáce vzdelávanie sa neodvíjali iba od prístupu k technológiám, 

ale súviseli aj s tým, či doma existoval vhodný fyzický priestor na učenie sa. V ČR prieskumy ukázali, že 

90 % študentov/žiakov malo doma pokojné miesto na učenie, čo sa štatisticky významne nelíšilo od 

priemeru OECD, ktorý vykazoval 91 %. Výsledok počas krízy mohla zhoršiť aj potreba rodičov pre prácu 

na diaľku a potreba súrodencov pre domáce vzdelávanie.  

Nové potreby na trhu práce  

Kríza spojená s pandémiou COVID-19 zmenila životy Čechov. Nešlo iba o učenie a prácu na diaľku, kríza 

zamiešala karty aj so sociálnou situáciou českých rodín a samozrejme s trhom práce a českou 

ekonomikou. V apríli 2020 bolo nezamestnaných 2,776 milióna mladých ľudí do 25 rokov, čo je nárast 

o 159 000 od marca 2020. Prebiehajúca kríza postihla aj spoločnosť, najmä malé a stredné podniky. Na 
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trhu práce sa objavili nové potreby. Patrili k nim nedostatočné digitálne zručnosti, ale aj vedomosti, 

zručnosti a kompetencie zamerané na udržateľnosť a trvalo konštantný progres. Profily existujúcich 

kvalifikácií sa začali meniť a objavili sa aj celkom nové typy kvalifikácií. Ruka v ruke s novými 

kvalifikáciami sa vynorila aj otázka investícií do vzdelávania a odbornej prípravy pri nástupe nových 

technológií a kľúčových kompetencií, pričom bolo jasné, že je potrebné výrazným spôsobom zvýšiť 

vstup súkromného, ako aj verejného kapitálu do segmentu OVP a celoživotného vzdelávania. 

Ministerstvo financií ČR predpokladalo hospodársky pokles českej ekonomiky na úrovni 5,6 %, čo bolo 

pozitívnejšie ako prognózy Medzinárodného menového fondu, ale aj tak sa pandémia podpísala pod 

najhlbší prepad ekonomiky od vzniku ČR. Pandémia mala však pozitívny vplyv na obraty supermarketov 

a hypermarketov. Najviac vzrástol predaj elektroniky a produktov pre zdravie a krásu. Keďže väčšina 

kamenných obchodov musela byť zatvorená, posilnila sa pozícia internetových obchodov. Vzrástol 

počet Čechov, ktorí nakupovali online aj potraviny. Z tohto dôvodu veľké supermarkety ako Košík.cz, 

Rohlík.cz alebo iTesco.cz expandovali v online priestore. Dokonca aj najväčšie internetové obchody 

v Čechách, ku ktorým patria Alza.cz a Mall.cz predstavili expresne rýchlo vlastné internetové platformy. 

Posilnila sa aj možnosť bezpečnej platby na internete.  

Ako pomoc na zmiernenie vplyvu nariadení vlády v pandemickom období začal v ČR fungovať 

PROGRAM ANTIVIRUS. Bola to istá kompenzácia nákladov zamestnávateľom, ktorých zamestnanci 

zostali v karanténe alebo museli obmedziť prevádzku z dôvodu nariadení vlády. Hlavným cieľom bolo 

zabrániť prepúšťaniu zamestnancov, k čomu sa firmy museli zaviazať, ak chceli dostávať od štátu 

náhrady. Úrady práce poskytovali zamestnávateľom refundáciu náhrady mzdy vrátane povinných 

odvodov počas doby prekážky v práci. Program Antivirus tak zmierňoval priamy vplyv Covidu-19. 

5.7.1.1 Odporúčania  

ČR so SR sú na tom veľmi podobne v tom ako sú pripravené čeliť špeciálnym a výnimočným situáciám, 

ku ktorým patrila aj pandémia koronavírusu COVID-19. Vzdelávací systém, ktorý musel prejsť na online 

platformy, preveril možnosti a schopnosti žiakov, ale najmä možnosti a zručnosti učiteľov, nehovoriac 

o dostupnosti informačných a komunikačných technológií. Odporúčania sa vzťahujú na všetky tieto 

oblasti, pretože ak sa obe krajiny nepripravia podľa predchádzajúcich skúseností na ďalšie podobné 

scenáre, chaotické vzdelávanie “šité horúcou ihlou” sa zopakuje. Je potrebné, aby sa slovenskí učitelia 

po vzore tých českých vyhli tomu, s čím bojovali počas pandémie a snažili sa zahrnúť nadobúdanie 

zručností IKT vo vyučovaní do vlastných aktivít profesionálneho rozvoja. Podľa výsledkov 

medzinárodného prieskumu Teaching and Learning International Survey (TALIS) sa pred pandémiou 
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IKT zručnostiam venovalo iba 41 % českých učiteľov a iba 13 % učiteľov sa vyjadrilo k tomu, že vôbec 

potrebujú profesionálny rozvoj. Z toho vyplýva, že je viac než vhodné podporiť učiteľov v snahe 

dovzdelávať sa a zabezpečiť vyššie percento ochoty vzdelávať sa. Keďže vzdelávacie technológie sa 

vyznačujú rýchlym tempom zmien, je nevyhnutné, aby učitelia získali prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, 

aby si mohli neustále aktualizovať svoje zručnosti v tejto oblasti. V tomto smere treba hovoriť o 

zásadnej veci, o zaistení odborníkov v IKT, o zapojení odborníkov z praxe, ktorí by poskytovali a 

koordinovali metodickú podporu školám, podporovali ich spoluprácu, vzájomnú komunikáciu a 

zdieľanie skúseností.  

V ČR už existuje Stratégia 2030+, ktorá postupne vytvára a rozvíja otvorený vzdelávací systém, ktorý 

reaguje na meniace sa vonkajšie prostredie. Do popredia sa tu dostáva motivácia učiteľov, ktorá im 

pomôže využiť vlastný potenciál. Aj v SR by bolo potrebné inšpirovať sa niektorými bodmi stratégie a 

posilniť vzdelávací systém, aby reagoval na nové vzdelávacie potreby žiakov, ktoré prinášajú práve 

výnimočné situácie. Je dobré postupne vytvárať podmienky na rozvoj digitálneho vzdelávania všetkých 

žiakov a učiteľov. Cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň ich kompetencií v oblasti používania digitálnych 

technológií, informatického myslenia a digitálnej gramotnosti. Pravda je totiž taká, že predškolská 

príprava v IKT na vyučovanie nemusí stačiť na zabezpečenie efektívneho digitálneho vzdelávania. 

Tak ako v ČR, ani v SR nie je prístup k digitálnym zariadeniam rovnomerne distribuovaný a žiaci zo 

socioekonomicky znevýhodneného prostredia takéto prostriedky ani nemajú. Obdobie COVID-u 

odhalilo konkrétnych žiakov, konkrétne školy a konkrétne lokality, kde je potrebné zabezpečiť digitálne 

prostriedky, na čo existujú viaceré výzvy EÚ. ČR patrí k štátom s najväčšími vzdelávacími nerovnosťami. 

Prejavujú sa závislosťou výsledkov vzdelávania na sociálnom statuse rodičov, veľkými rozdielmi vo 

výsledkoch žiakov z rôznych škôl a regiónov. K vyrovnaniu rozdielov môže pomôcť aj zmena vo 

vzdelávaní, ktorá by sa zamerala na individualizáciu. Rámcové vzdelávacie programy by mali umožniť 

diferencovanie výučby podľa potrieb žiakov. 

5.7.1.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín  

Je chvályhodné, ak niektoré školy, učitelia a žiaci zareagovali na problémy, ktoré sa objavili v období 

pandémie a snažia sa po vlastnej línii niektoré negatívne zistenia napraviť. Najdôležitejšia je však 

systémová zmena v celom vzdelávacom systéme. Do roku 2020 fungovala ČR na princípoch Stratégie 

vzdelávacej politiky 2020 a Stratégie digitálneho vzdelávania do roku 2020, no keďže sa potreby vo 

vzdelávaní a celková situácia vo vzdelávaní menia obrovskou rýchlosťou, tieto dokumenty aktualizovali 

a doplnili o najnovšie kľúčové body. V ČR sa už postupne mení systém vzdelávania, pretože sa v ňom 
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premietajú prvky z aktuálnej Stratégie vzdelávacej politiky ČR do roku 2030+. Je to kľúčový dokument 

na rozvoj vzdelávacej sústavy ČR v dekáde 2020 – 2030. Jeho cieľom je modernizovať vzdelávací systém 

v oblasti regionálneho školstva, záujmového a neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania. 

Dokument má pripraviť školy na nové výzvy a zároveň má riešiť problémy, ktoré v českom školstve 

pretrvávajú. Prvou oblasťou, ktorú stratégia rozoberá je premena obsahu a spôsobu vzdelávania, 

druhá oblasť sa týka podpory učiteľov, riaditeľov a ďalších pracovníkov vo vzdelávaní. Tretím bodom, 

o ktorý sa stratégia opiera, je zvýšenie odborných kapacít, dôvery a vzájomnej spolupráce a štvrtým je 

zvýšenie financovania a zaistenie jeho stability.  

V ČR je vytvorený systém e-learningu. Ponuku vzdelávacích kurzov v digitálnej podobe ponúkajú 

viaceré inštitúcie priamo riadené MŠMT. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) sa venuje ďalšiemu 

vzdelávaniu pedagogických pracovníkov, poskytuje aj kurzy pre verejnosť a odkazuje na e-learningové 

kurzy na metodickom portáli rvp.cz. Správne motivovaný učiteľ si aj vďaka týmto internetovým 

zdrojom vie posilniť vedomosti napr. v oblasti moderných metód vo výučbe anglického jazyka na 1. a 2. 

stupni, vo využití mobilných technológií vo výučbe alebo v oblasti vzdelávacích technológií pre 21. 

storočie. 

5.7.1.3 Závery  

Pre SR môže byť ČR vzorom preto, lebo jej východisková pozícia je približne rovnaká. Ak chcú tieto štáty 

dosiahnuť status vyspelej krajiny, ktorá sa vie popasovať so špeciálnymi podmienkami vo vzdelávaní, 

ale aj na trhu práce a v podpore zamestnávania počas výnimočného stavu, aký nastolila napríklad 

pandémia koronavírusu, musia reagovať a nastoliť zmeny. ČR pripravila strategický dokument Stratégia 

vzdelávacej politiky ČR do roku 2030+, ktorý upravuje celý systém vzdelávania a venuje pozornosť aj 

digitálnym zručnostiam a e-learningu. Postupným napĺňaním jednotlivých cieľov stanovených 

v stratégii sa ČR dopracuje k inovácii obsahu, metód a foriem vzdelávania a zaistí dodatočnú podporu 

v rámci ďalšieho vzdelávania a profesijnej prípravy učiteľov. Základným predpokladom úspešnej 

modernizácie je vychádzať z inovovaných kľúčových kompetencií.  

Prenos inovácií do vzdelávania zabezpečí aj prenos inovácií do zamestnania, pretože zo škôl budú 

vychádzať žiaci, ktorí budú predstavovať kvalitné ľudské zdroje pre trh práce. Momentálne chýba 

absolventom nielen veľa digitálnych vedomostí a zručností, no posledné výskumy naznačujú, že 

nedisponujú ani viacerými základnými mäkkými zručnosťami. Chýba im schopnosť komunikovať 

a spolupracovať. To sú však zručnosti, ktoré sa v období pandémie ukázali ako najpodstatnejšie pre 

úspech vzdelávania na diaľku. 
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5.7.2 Francúzska republika 

Keď sa pandémia COVID-19 zhoršila v krajinách po celom svete, väčšina vlád prijala preventívne 

opatrenie, spočívajúce v zatvorení škôl, v snahe obmedziť šírenie vírusu. Vo Francúzsku, s výnimkou 

nepovinnej časti učebných osnov, bol každý týždeň zatvorenia škôl v rozsahu približne 26 hodín 

prezenčných hodín povinného vyučovacieho času v škole (nižšie stredné školy – všeobecné zameranie), 

t. j. 2,8 % ročného povinného vyučovacieho času. Školy boli nútené nahradiť tento čas v triede online 

vzdelávaním a domácim vzdelávaním. Toto vzdelávanie vo väčšine prípadov vykonávali učitelia a 

rodičia.  

Rôzne prieskumy OECD244 o školskom vzdelávaní, ktoré sa uskutočnili pred krízou (OECD 2018), sa 

používali na preskúmanie toho, ako boli pripravení učitelia, študenti a školy vo Francúzsku čeliť 

vplyvom pandémie COVID-19. Účelom týchto prieskumov bolo informovať a usmerňovať budúce 

politické reakcie na krízu.  

Dostupnosť informačných a komunikačných (IK) technológií umožňovala pokračovať vo výučbe a učení 

sa aj vtedy, keď fyzické interakcie neboli práve možné. Učitelia aj žiaci však potrebovali dobre ovládať 

IK technológie a efektívne ich využívať.  

Obrázok č. 41 Pripravenosť učiteľov, v oblasti informačno-komunikačných technológií, na 
vyučovanie, pred krízou 

 

 
244 www.oecd.org/education/coronavirus-education-country-notes.htm 

http://www.oecd.org/education/coronavirus-education-country-notes.htm
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Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

Prieskumy pred vypuknutím krízy ukazujú, na základe výsledkov medzinárodného prieskumu Teaching 

and Learning International Survey (TALIS) z roku 2018, že v priemere krajín OECD až 53 % učiteľov 

uviedlo, že umožňujú študentom používať IKT prostriedky na projekty alebo prácu v triede „často“ 

alebo „vždy“. Vo Francúzsku tomu tak však bolo iba 36 % učiteľov, čo je výrazne menej ako bol priemer 

v rámci krajín OECD, zúčastnených v prieskume. 

Aby boli postupy učiteľov efektívne, musia byť založené na súbore vedomostí získaných 

prostredníctvom kvalitnej prípravy. Vo Francúzsku 51 % učiteľov uviedlo, že používanie IKT 

prostriedkov v procese vyučovania bolo súčasťou ich formálneho vzdelávania alebo odbornej prípravy, 

čo je menej ako priemer krajín OECD, zúčastňujúcich sa na prieskume TALIS. Tento prieskum uvádzal, 

že 56 % učiteľov sa zúčastňovalo odbornej prípravy v oblasti využívania IK technológií. V čase 

prieskumu sa 45 % učiteľov vo Francúzsku domnievalo, že by mohli podporiť učenie sa študentov 

prostredníctvom používania digitálnej technológie (napr. počítače, tablety, interaktívne prostriedky), 

čo je menej ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS, ktorý uvádza 67 % učiteľov.  

Obrázok č. 42 Pripravenosť škôl a študentov v oblasti informačno-komunikačných technológií na 
vzdelávanie, pred krízou 

 

Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

Predprípravné školenie na používanie IK technológií počas vyučovania nemusí stačiť na zabezpečenie 

efektívneho digitálneho vzdelávania. Tak ako sa vzdelávacie technológie vyznačujú rýchlym tempom 

http://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
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zmien, je nevyhnutné, aby k nim učitelia mali prístup počas svojho ďalšieho vzdelávania, aby si neustále 

aktualizovali svoje zručnosti v tejto oblasti. Vo Francúzsku 50 % učiteľov uviedlo, že IKT zručnosti na 

vyučovanie boli zahrnuté do ich aktivít odborného rozvoja, čo je nižšie percento ako priemer krajín 

OECD v štúdii TALIS (60 %). Vo Francúzsku zároveň 23 % učiteľov uviedlo vysokú úroveň potreby 

profesionálneho rozvoja pre nadobudnutie IKT zručností potrebných pre efektívne vyučovanie, a toto 

číslo je vyššie ako priemer v krajinách OECD, určený podľa štúdie TALIS to činí 18 %. Tieto predkrízové 

správy preto naznačovali, že prechod na dištančné vyučovanie a vzdelávanie mohlo byť pre mnohých 

učiteľov výzvou.  

Implementácia IK technológií v škole si vyžadovala aj dostupnosť adekvátnych zdrojov na ich 

sprístupnenie a použitie. Názory riaditeľov vzdelávacích inštitúcií na to, ktoré problémy školských 

zdrojov bránia schopnosti poskytovať kvalitné vyučovanie, môžu objasniť možné prekážky širšieho 

využívania IKT nástrojov na vyučovaní v školách členských krajín OECD. Vo Francúzsku 30% riaditeľov 

uviedlo, že nedostatok alebo nedostatočnosť prístupov k digitálnym technológiám na vyučovaní bráni 

škole mať schopnosť poskytovať kvalitnú výučbu, a to v rozsahu „pomerne dosť“ alebo „veľa“, čo sa 

štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD, zúčastňujúcich sa na TALIS (25 %). Rovnako 

nedostatočný prístup na internet, ktorý uviedlo celkovo 28 % vzdelávacích inštitúcii, sa javí ako 

významný nedostatok, a je to viac ako priemer zúčastnených krajín OECD (TALIS 2018), kde 

nedostatočný prístup na internet uvádza 19 % zúčastnených v prieskume.  

Ďalšie informácie poskytujú údaje z pravidelného sledovania, v rámci Programu medzinárodného 

hodnotenia študentov (PISA) z roku 2018. Ide o prehľad, týkajúci sa schopností škôl zlepšiť vyučovanie 

a učenie pomocou digitálnych zariadení. Niektoré z týchto aspektov odkazujú na dostupnosť alebo 

kvalitu infraštruktúry IKT, zatiaľ čo iné odkazujú na kapacitu učiteľov a škôl integrovať digitálne 

zariadenia do výučby. Vo Francúzsku len 35 % žiakov študovalo na škole, kde sa riaditeľ školy vyjadril 

„súhlasím“ alebo „dôrazne súhlasím“, na otázku, či škola disponuje účinnou platformou na podporu 

vzdelávania formou online. Toto percento je výrazne nižšie ako priemer v krajinách OECD (54 %). 

Zároveň 71 % žiakov vo Francúzsku navštevovalo školu, kde zdroje na profesionálnej úrovni, 

podporujúce možnosť naučiť sa používať digitálne zariadenia, boli dostupné, čo sa štatisticky významne 

nelíši od priemeru v krajinách OECD (65 %).  

V rámci prieskumu PISA (2018) dostali riaditelia otázku vo vzťahu k času, ktorý majú učitelia dodatočne 

k dispozícii na prípravu na vyučovaciu hodinu. V tejto súvislosti vo Francúzsku 81 % študentov 

navštevovalo školu, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, že učitelia majú dostatok času 
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na prípravu vyučovacích hodín, ktoré integrujú digitálne zariadenia do učenia. Toto percento je vyššie 

ako priemer v krajinách OECD, kde to bolo 61 %. 

Pripravenosť a schopnosť učiteľov a škôl prepracovať svoje spôsoby práce pred krízou 

Schopnosť škôl inovovať, prispôsobovať sa a podporovať zamestnancov sa líši od krajiny ku krajine a 

od školy ku škole. Práve tieto školské kapacity sa však môžu ukázať ako cenné aktíva pri reagovaní na 

krízy a neisté časy, ako aj pri budovaní odolnosti, keď čelíme aktuálnym výzvam pri poskytovaní 

adekvátnej výučby. 

Zatvorenie školských zariadení prinútilo mnohé školy „myslieť mimo definovaného rámca“ a prísť s 

inovatívnymi a pragmatickými riešeniami, aby splnili základný cieľ - poskytovať výučbu a zabezpečiť, 

aby sa učenie mohlo uskutočniť na diaľku. Dobrou správou z údajov TALIS (2018) je, že napriek výzvam, 

ktoré prechod na dištančné vyučovanie mohol pre niektorých učiteľov znamenať, vo väčšine škôl krajín 

OECD vládlo vhodné prostredie, otvorené voči inováciám. Vo Francúzsku 69 % učiteľov „súhlasilo“ 

alebo „rozhodne súhlasilo“, že väčšina učiteľov v škole je prístupná k zmenám, čo je však menej ako 

priemer krajín OECD, zapojených do prieskumu TALIS (74 %). 

Úroveň adaptácie sa pri náhlych zmenách v konečnom dôsledku závisí aj od podpory kolegov, čo 

umožňuje učiteľom ako profesionálnemu kolektívu lepšie sa prispôsobiť novej realite, ktorú prináša 

dištančné vyučovanie a učiť sa jeden od druhého. TALIS (2018) poskytuje nové svetlo na kultúru 

spolupráce, ktorá prevládala v školách krajín OECD pred krízou COVID-19. Rovnako vedenie 

pedagogického kolektívu zo strany riaditeľov zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní kolegiality a 

spolupráce medzi učiteľmi. Vo Francúzsku 3 % učiteľov uviedlo, že sa aspoň raz za mesiac zúčastňujú 

na odbornom vzdelávaní v ich škole, čo je výrazne menej ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa 

na TALIS (21 %). Učitelia, ktorí sa zapojili do profesionálnej spolupráce, ktorá zahŕňala vysoký stupeň 

vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi – mali tiež tendenciu uvádzať častejšie používanie efektívnych 

vyučovacích postupov, ako je napr. kognitívna aktivácia. 

Pokiaľ ide o úlohu „školského lídra pri podpore inovácií“, 56 % riaditeľov vo Francúzsku „často“ alebo 

„veľmi často“ podniklo kroky na podporu spolupráce medzi učiteľmi pri vývoji nových vyučovacích 

postupov a metód, počas 12 mesiacov pred prieskumom. Toto sa však štatisticky významne nelíšilo od 

priemeru krajín OECD zúčastňujúcich sa na prieskume TALIS (59 %). 
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Riadiaci pracovníci škôl a učitelia mohli tiež využívať online zdroje, slúžiace na uľahčenie šírenia 

informácií, inštruktážnych materiálov a dištančného vzdelávania v školách. Napríklad prístup k online 

školeniam môže učiteľov pripraviť na komunikáciu a zdieľanie informácií so školskou komunitou 

prostredníctvom online platforiem. Vo Francúzsku sa 17 % učiteľov zúčastnilo online kurzov/seminárov 

počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je tiež výrazne menej ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich 

sa na prieskume TALIS (36 %). 

Mimoškolské vzdelávacie komunity mohli byť tiež cenným prínosom pre vzájomnú profesionálnu 

podporu v čase krízy. Z pohľadu učiteľov sa 27 % z nich vo Francúzsku zapojilo do siete učiteľov, 

vytvorenej špeciálne pre ich profesionálny rozvoj počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je menej 

ako priemer krajín OECD zapojených do prieskumu TALIS (40 %). Z pohľadu vedenia škôl vo Francúzsku 

34 % riaditeľov uviedlo, že počas 12 mesiacov pred prieskumom spolupracovali „často“ alebo „veľmi 

často“ s riaditeľmi iných škôl na náročných pracovných úlohách, čo sa štatisticky významne nelíši od 

prieskumu priemeru krajín a ekonomík OECD, zúčastnených v prieskume TALIS (37 %). 

Obrázok č. 43 Vedenie škôl, spolupráca a zdroje pred krízou 

 

Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

Čo vieme o podmienkach a prostredí študentov, vhodných pre domáce vzdelávanie pred krízou? 

Absenciu prezenčného vyučovania možno do istej miery kompenzovať využívaním online platforiem a 

iných technologicky efektívnych aktivít, avšak prístup k potrebným digitálnym zariadeniam nie je medzi 

obyvateľstvom rovnomerne umožnený. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 mohla vážne zasiahnuť 

http://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
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najmä študentov zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia, ktorí nemali prostriedky na prístup 

k týmto zariadeniam, v dôsledku čoho sa zvyšovali nerovnosti vo výsledkoch, dosiahnutých v učení. 

Predpokladom pre akýkoľvek typ online vzdelávacej aktivity je, aby študenti mali prístup k počítaču. 

Podľa údajov PISA (2018) zozbieraných pred krízou je to predpoklad, ktorý nespĺňali všetci študenti 

pred pandémiou COVID-19. Vo Francúzsku 91 % študentov uviedlo, že majú počítač, ktorý by mohli 

používať na prácu v škole, čo je viac ako priemer OECD (89 %). V prípade študentov zo spodného 

kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia 79 % študentov uviedlo, že majú počítač, ktorý by mohli 

používať na prácu v škole, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD (78 %). Avšak 

prístup k domácemu počítaču sa v skutočnosti mohol v dôsledku krízy zhoršiť v prípadoch, keď sa jeho 

používanie muselo zdieľať s ostatnými členmi domácnosti. 

Podmienky na vytvorenie primeranej klímy pre domáce vzdelávanie nezávisia len od prístupu k 

technológiám, ale aj od toho, či doma existuje vhodný fyzický priestor na učenie. Vo Francúzsku 94 % 

študentov uviedlo, že majú doma pokojné miesto na štúdium, čo je viac ako priemer OECD (91 %). Toto 

percento tvorilo 87 % vo vzťahu k študentom, pochádzajúcim zo spodného kvartilu sociálno-

ekonomického rozdelenia, čo je viac ako priemer v krajinách OECD (85 %). Podobne ako prístup k 

počítačom, aj prístup na tiché miesto, vhodné na štúdium, sa mohol počas krízy zhoršiť v dôsledku 

podobných potrieb rodičov pre prácu z domu a pre súrodencov rovnako potrebujúcich priestor pre 

domáce vzdelávanie. 

Obrázok č. 44 Domáce podmienky študentov pre online vzdelávanie pred krízou 

 

Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

http://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
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Postoj študentov k individuálnemu samostatnému učeniu sa a priestor na podporu rodičov pred 

krízou 

Kríza COVID-19 menila životy miliónov rodín na celom svete. Žiaci a ich rodiny sa učili fungovať v 

prostredí neistoty a predchádzania rizikám, čo mohlo negatívne ovplyvniť motiváciu na vzdelávanie sa 

zo strany žiakov. Okrem toho, v kontexte dištančného vyučovania a učenia sa, rodičia sú kľúčoví 

motivátori pri vzdelávaní sa žiakov, a to aj ako facilitátori. 

Úrovne odolnosti a sebamotivovanosti zohľadňujú dôveru žiakov v ich schopnosť dosiahnuť vytýčené 

ciele v náročných situáciách. Na základe údajov PISA (2018) zozbieraných pred krízou, sa 59 % žiakov 

vo Francúzsku vyjadrilo, že „súhlasia“ alebo „skôr súhlasia“, že ich viera v seba samých im pomôže 

dostať sa cez ťažké časy, čo je však menej ako priemer krajín OECD (71 %). Zároveň 92 % žiakov 

„súhlasilo“ alebo „skôr súhlasilo“, že zvyčajne situáciu viac - menej zvládajú, čo je viac ako priemer 

žiakov z krajín OECD (89 %). 

Keď sa pozrieme na žiakov zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia, 60 % žiakov 

„súhlasilo“ alebo „pevne súhlasilo“, že ich viera v seba samého ich prenesie cez ťažké časy, čo je menej 

ako priemer OECD (71 %), a 88 % žiakov „súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, že to zvyčajne zvládajú 

tak či onak, čo je viac ako priemer OECD (86 %). 

Učebné ciele žiakov v škole sú dôležitým faktorom na odhadnutie úrovne motivácie a zapojenia sa do 

vzdelávania v týchto ťažkých časoch. Vo Francúzsku 86 % žiakov „súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, 

že snažiť sa v škole je dôležité (priemer OECD: 88 %). 39 % žiakov si tiež myslelo, že je „veľmi pravda“ 

alebo „mimoriadne pravda“, že ich cieľom v škole je naučiť sa čo najviac (priemer OECD: 47 %). 

Pri pohľade na žiakov v spodnom kvartile sociálno-ekonomického rozdelenia, vo Francúzsku 84 % 

žiakov „súhlasilo“ alebo „skôr súhlasilo“, že je dôležité snažiť sa mať výsledky v škole, čo je menej ako 

priemer krajín OECD (87 %). 34 % žiakov si myslelo, že je „pravdivé“ alebo „skutočne pravdivé“, že ich 

cieľom v škole je naučiť sa čo najviac, čo ale tvorí menšie percento, ako priemer krajín OECD (42 %). 
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Obrázok č. 45 Postoj žiakov k individuálnemu samostatnému učeniu sa pred krízou 

 

Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

Žiaci potrebovali podporu zo strany rodičov, aby im pomohli zapojiť sa do ich samoštúdia a pomohli 

znížiť úzkosť v stresujúcom období. Vo Francúzsku 91 % žiakov „súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, 

že rodičia podporovali ich vzdelávacie úsilie a výsledky, čo je viac ako priemer krajín OECD (89 %). 

Zároveň to uviedlo aj 88 % žiakov, pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického 

rozdelenia, čo je viac ako priemer krajín OECD (85 %). 

Napriek tomu v niektorých špecifických sociodemografických skupinách mohla byť akademická 

podpora rodičov žiakov brzdená jazykovými bariérami. Vo Francúzsku 12 % žiakov vo všeobecnosti 

uviedlo, že jazyk, ktorý používajú v domácom prostredí, sa väčšinu času líši od jazyka testu 

PISA/vyučovacieho jazyka v škole (priemer krajín OECD je 12 %). To je však prípad až 21 % žiakov, 

pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia (priemer krajín OECD je 19 

%). 

Vzťah medzi školami, rodičmi a väčšou školskou komunitou je nevyhnutný na poskytovanie 

relevantného kvalitného vzdelávania v potrebnom kontexte. Otvorené a plynulé vzájomné vzťahy a 

interakcia medzi zamestnancami školy a rodičmi sa stali dôležitejším faktorom ako kedykoľvek 

predtým. Údaje TALIS (2018) však ukazujú, že interakcie medzi školami a rodičmi alebo zákonnými 

zástupcami žiakov neboli pred krízou príliš intenzívne. Vo Francúzsku učitelia v priemere uviedli, že 

počas posledného kalendárneho týždňa strávili 1,1 hodiny komunikáciou a spoluprácou s rodičmi alebo 

zákonnými zástupcami žiakov, čo je menej ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (1,4 

http://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
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hodiny). Okrem toho 7 % učiteľov uviedlo vysokú úroveň potreby profesionálneho rozvoja pre 

komunikáciu a spoluprácu na rovine učiteľ - rodič/zákonný zástupca, čo je menej ako priemer krajín 

OECD, zúčastňujúcich sa na TALIS (9 %). 

Obrázok č. 46 Rodičovská podpora a pomoc pred krízou 

 
Zdroj: Results from the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS) - France - Country Note; 
www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf 

Pozn.: Medzinárodný prieskum Teaching and Learning (TALIS) je medzinárodný prieskum medzi 

učiteľmi a vedením škôl, týkajúci sa rôznych aspektov, ovplyvňujúcich učenie žiakov. Medzinárodnou 

cieľovou populáciou pre TALIS 2018 boli učitelia nižších stredných škôl a ich vedúci pracovníci na 

bežných verejných (štátnych) a súkromných školách. Na prieskume sa v roku 2018 zúčastnilo 31 

členských krajín OECD a 17 pridružených partnerských krajín a ekonomík.  

5.7.2.1 Odporúčania245 

Priority školského systému v dobe krízy COVID-19 

V období krízy COVID-19 (ale aj v prípade akejkoľvek krízy v súčasnosti) je potrebné dbať na to, aby 

vzdelávacie systémy dokázali adekvátne a efektívne vyškoliť učiteľov v oblasti informačno-

komunikačných technológií, inovatívnych a tvorivých prístupov k vzdelávaniu a na vhodnú prípravu na 

vyučovaciu hodinu. Je potrebné zabezpečiť adekvátnu konektivitu na využívanie IKT, zaviesť riadené 

 
245 www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/school-system-priorities-in-the-age-of-coronavirus 

http://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
http://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/school-system-priorities-in-the-age-of-coronavirus
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procesy pre dištančné vzdelávanie. V rovnakej miere je nevyhnutné dbať aj na to, aby fungovali služby, 

zabezpečujúce podporu žiakov, nielen formálnu v rámci vzdelávacieho procesu, ale aj podporujúcu zo 

strany psychológov špecializovaných pedagogických pracovníkov, facilitátorov, motivátorov. Toto 

všetko sa odporúča zabezpečiť v efektívnom čase, optimálne v dobe trvajúcej menej ako týždeň. V 

rámci 191 krajín, ktoré boli počas globálnej epidémie zasiahnuté, boli výrazné rozdiely v pripravenosti 

a adekvátnosti prístupov, preto podpora zo strany štátnych štruktúr, ale aj regionálnych infraštruktúr, 

je nevyhnutná a mala by byť čo najskôr zavedená ako riadený systém. 

5.7.2.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín 

Kríza, ktorú celosvetové spoločenstvo intenzívne zažilo počas dvoch rokov ukázala, že je potrebné 

zamerať pozornosť na systémové riešenia v rámci vhodných reakcií vzdelávacích procesov na všetkých 

úrovniach vzdelávania.  

Rovnako je potrebné venovať intenzívnu pozornosť dostatočnej príprave pedagogických pracovníkov, 

žiakov aj rodičov na využívanie informačno-komunikačných technológií.  

Je potrebné podporovať začleňovanie študentov zo špecifických sociodemografických skupín, a 

vytvárať im vhodné podmienky, ktoré sa týkajú aj potrebného IKT vybavenia.  

Krízové situácie ukazujú aj na potrebu využívania tzv. „pomáhajúcich profesií“, ako sú psychológovia, 

terapeuti, tréneri a iní. 

5.7.2.3 Závery 

Je možné konštatovať, že počas epidemiologickej situácie, vyvolanej COVID-19, sa s touto krízou 

sledované krajiny vyrovnávali na rôznej úrovni. Výsledky vo vzťahu k vzdelanostnej úrovni žiakov, ktorí 

sa zúčastňovali dištančného vzdelávania, budú podliehať ešte ďalším štatistickým výskumom a 

zisťovaniam. Rovnako sa dôležitosť prikladá nielen úrovni získaných vedomostí, poznatkov, odborných 

zručností alebo kompetencií, ale aj úrovni psychického zdravia a sociálnej začlenenosti, resp. 

vylúčenosti žiakov. V každom prípade je možné tvrdiť, že všetky zasiahnuté krajiny počas krízy COVID-

19 reagovali bezprostredne a v maximálnom úsilí čo najviac minimalizovať negatívne vplyvy tejto 

nepredvídateľnej situácie. Využívané riešenia a postupy overili pripravenosť riadenia na všetkých 

úrovniach vzdelávacích procesov, a paradoxne pozitívne akcelerovali pripravenosť tak vzdelávacích 
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inštitúcií ako aj pedagogických pracovníkov, ktorí v budúcnosti budú efektívnejšie pripravení na 

bezprostrednú reakciu na mimoriadne okolnosti. 

5.7.3 Holandsko  

16. marca 2020 boli z dôvodu pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 všetky holandské školy a centrá 

starostlivosti o deti zatvorené. Len žiaci, ktorých rodičia vykonávali prácu v rámci „životne dôležitých 

profesií“ (napr. zdravotníctvo, verejná doprava) alebo žiaci, ktorí boli identifikovaní ako 

najzraniteľnejší, mohli navštevovať školy. Počas prvých ôsmich týždňov sa takmer všetci žiaci plne 

vzdelávali doma a zúčastňovali sa diaľkového vzdelávania. 

Od 11. mája 2020 mohli žiaci navštevovať školy v menších skupinách na 50 % vyučovacieho času. Po 

zvyšok času sa od nich stále očakávalo, že budú pokračovať v učení sa doma. 8. júna 2020 sa všetci žiaci 

mohli prvýkrát vrátiť do školy za takmer normálnych okolností. 

Nie všetci žiaci sa však do svojich tried vrátili okamžite. Školy aj naďalej poskytovali vzdelávanie na 

diaľku a to formou online stretnutí a žiakom poskytovali učebné materiály na samostatnú prácu. 

Vyučovací čas sa však podstatne skrátil, v mnohých prípadoch na menej ako 50 %. V spôsobe, akým 

školy poskytovali vyučovanie na diaľku, boli veľké rozdiely. Intenzita kontaktov učiteľov so svojimi 

žiakmi sa značne líšila – 52 % škôl kontaktovalo svojich žiakov každý deň alebo viackrát za deň, 37 % 

niekoľkokrát týždenne, 10 % raz týždenne a 1 % len raz za dva týždne.246 

Koronakríza zasiahla najmä žiakov zraniteľných skupín, ako sú žiaci s poruchami učenia alebo žijúci v 

komplikovaných domácich situáciách. Školy pre nich ostali otvorené a poskytovali im možnosti 

individuálneho poradenstva a vyučovacie hodiny navyše. Učitelia vymysleli rôzne nové intervencie, aby 

ich motivovali. Napriek tomu je pravdepodobné, že na ďalšie štúdium budú pripravení s výrazným 

oneskorením.247 

Ako už bolo spomenuté vyššie, holandská vláda, podobne, ako väčšina ďalších, po zhoršení situácie 

spojenej s pandémiou vyvolanou ochorením Covid-19 prijala preventívne opatrenia na zabránenie 

šíreniu vírusu a zatvorila školy. Školy boli nútené prejsť na online vzdelávanie. Nasledujúce odseky 

obsahujú sumarizáciu informácií týkajúcich sa školského vzdelávania v Holandskom kráľovstve, ktorú 

 
246 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2021.2006307 
247 https://www.cedefop.europa.eu/en/news/netherlands-coronavirus-impact-dutch-vet-worst-still-come 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2021.2006307
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/netherlands-coronavirus-impact-dutch-vet-worst-still-come
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spracovalo OECD. Cieľom bolo preskúmať, ako boli učitelia, žiaci a školy v Holandsku pripravení čeliť 

dopadom koronakrízy.  

Používanie IKT na vyučovanie a učenie sa pred krízou 

Dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) umožňovala pokračovať vo vyučovaní aj 

počas lockdownu. Aby bolo dištančné vyučovanie efektívne, učitelia aj žiaci musia tieto technológie 

poznať a vedieť ich využívať. Výsledky medzinárodného prieskumu TALIS z roku 2018 v krajinách a 

hospodárstvach OECD ukázali, že len niečo viac ako polovica učiteľov na nižších stredných školách (53 

%) uviedla, že umožňuje žiakom používať IKT na projekty alebo vyučovanie. V Holandsku to bolo 51 % 

učiteľov, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS. V 

Holandsku 49 % učiteľov uviedlo, že používanie IKT na vyučovaní bolo zahrnuté do ich formálneho 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, čo je menej ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS 

(56 %). V čase prieskumu sa 73 % učiteľov v Holandsku domnievalo, že by mohli podporiť učenie sa 

žiakov pomocou digitálnych technológií (napr. počítačov, tabletov, inteligentných tabúľ). V porovnaní 

s priemerom OECD je to o 6 % viac. 

Predškolská príprava v IKT na vyučovanie nemusí stačiť na zabezpečenie efektívneho digitálneho 

vzdelávania. Vzhľadom na to, že vzdelávacie technológie sa vyznačujú rýchlym tempom zmien, je 

nevyhnutné, aby učitelia získali prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, aby si mohli neustále aktualizovať svoje 

zručnosti v tejto oblasti. V Holandsku 61 % učiteľov uviedlo, že rozvoj IKT zručností bol zahrnutý do ich 

profesionálneho rozvoja, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD v TALIS (60 %). 

Zároveň 16 % učiteľov uviedlo vysokú úroveň potreby profesionálneho rozvoja v rámci IKT zručností 

pre vyučovanie, čo sa veľmi nelíši od priemeru krajín OECD TALIS (18 %). Tieto výsledky prieskumov 

z predkrízového obdobia naznačujú, že prechod na dištančné vzdelávanie mohol byť pre mnohých 

učiteľov náročný. Implementácia IKT v školách si vyžaduje aj dostupnosť adekvátnych zdrojov na ich 

sprístupnenie a využitie. Názory riaditeľov na to, ktoré problémy so školskými zdrojmi bránia 

schopnosti poskytovať kvalitné vyučovanie, môžu objasniť možné prekážky širšieho využívania IKT na 

vyučovanie. V Holandsku 16 % riaditeľov uviedlo, že nedostatok alebo nedostatočnosť digitálnej 

technológie na vyučovanie bráni schopnosti školy poskytovať kvalitnú výučbu, čo je menej ako priemer 

krajín OECD zapojených do TALIS (25 %). Zároveň 6 % riaditeľov uviedlo ako problém nedostatočný 

prístup na internet, čo je menej ako priemer krajín OECD zapojených do TALIS (19 %).  

Údaje z Programu medzinárodného hodnotenia študentov (PISA) z roku 2018 poskytujú ďalšie 

informácie o schopnosti škôl zlepšiť vyučovanie a učenie pomocou digitálnych zariadení. Niektoré z 
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týchto aspektov sa týkajú dostupnosti alebo kvality infraštruktúry IKT, zatiaľ čo iné sa týkajú schopnosti 

učiteľov a škôl integrovať digitálne zariadenia do výučby. V Holandsku bolo 50 % žiakov zapísaných do 

školy, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, že je k dispozícii účinná platforma na podporu 

vzdelávania online, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru v krajinách OECD (54 %). V rovnakom 

čase 71 % žiakov v Holandsku navštevovalo školu, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, 

že sú k dispozícii efektívne odborné zdroje určené na pomoc učiteľom naučiť sa používať digitálne 

zariadenia, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru v krajinách OECD (65 %). V Holandsku 

navštevovalo 70 % žiakov školu, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, že učitelia majú 

dostatok času na prípravu hodín, ktoré integrujú digitálne zariadenia do vzdelávania, čo je viac ako 

priemer v krajinách OECD (61 %).  

Pripravenosť a schopnosť učiteľov a škôl prepracovať svoje spôsoby práce pred krízou 

Schopnosť škôl inovovať, prispôsobovať sa a podporovať zamestnancov sa líši od krajiny ku krajine a 

školy ku škole. Práve školské kapacity sa môžu ukázať ako cenné aktíva pri reagovaní na krízy a neisté 

časy, ako aj pri budovaní odolnosti, keď školy čelia výzvam pri poskytovaní výučby.  

Zatvorenie škôl prinútilo mnohé školy myslieť inak a prísť s inovatívnymi a pragmatickými riešeniami s 

cieľom poskytovať výučbu a zabezpečiť, aby sa učenie mohlo uskutočniť aj na diaľku. Dobrou správou 

z údajov TALIS zozbieraných v cykle 2018 je, že napriek výzvam, ktoré prechod na vyučovanie na diaľku 

mohol pre niektorých učiteľov znamenať, vo väčšine škôl OECD prevládal pozitívny prístup voči 

inováciám. V Holandsku 67 % učiteľov „súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, že väčšina učiteľov v 

škole je otvorená zmenám, čo je menej ako priemer krajín OECD zapojených do TALIS (74 %).  

Úroveň adaptácie pri náhlych zmenách v konečnom dôsledku závisí od podpory rovesníkov, čo 

umožňuje učiteľom ako profesionálnemu kolektívu prispôsobiť sa novej realite diaľkového vyučovania 

a učiť sa jeden od druhého. TALIS 2018 vrhá svetlo na kultúru spolupráce, ktorá prevládala v školách 

OECD pred koronakrízou, ako aj na vedenie riaditeľov, ktorí môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri 

posilňovaní kolegiality a spolupráce medzi učiteľmi.  

V Holandsku 15 % učiteľov uviedlo, že sa aspoň raz za mesiac zúčastňujú na profesijnom rozvoji v ich 

škole, čo je menej ako je priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (21 %).  

Pokiaľ ide o úlohu vedenia školy pri podpore inovácií, 39 % riaditeľov v Holandsku „často“ alebo „veľmi 

často“ podniklo kroky na podporu spolupráce medzi učiteľmi pri vývoji nových vyučovacích postupov 
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počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je nižšie percento ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa 

na TALIS (59 %). Vedúci pracovníci škôl a učitelia môžu tiež využívať online zdroje, ktoré by mohli uľahčiť 

šírenie informácií, inštruktážnych materiálov a diaľkového vzdelávania v školách.  

Znalosť online školení môže učiteľov pripraviť na komunikáciu a zdieľanie informácií so školskou 

komunitou prostredníctvom online platforiem. V Holandsku sa 14 % učiteľov zúčastnilo online 

kurzov/seminárov počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je menej ako priemer krajín OECD 

zapojených do TALIS (36 %).  

Mimoškolské vzdelávacie komunity môžu byť tiež cenným prínosom pre vzájomnú profesionálnu 

podporu v čase krízy. Z pohľadu učiteľov sa 38 % z nich v Holandsku zapojilo do siete učiteľov vytvorenej 

špeciálne pre ich profesionálny rozvoj počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo sa štatisticky významne 

nelíši od priemeru krajín OECD zapojených do TALIS (40 %). Z pohľadu vedenia škôl v Holandsku 55 % 

riaditeľov uviedlo, že spolupracovalo „často“ alebo „veľmi často“ s riaditeľmi z iných škôl na náročných 

pracovných úlohách počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je viac ako priemer krajín OECD v TALIS 

(37 %). 

Podmienky a prostredie žiakov na domáce vzdelávanie pred krízou 

Hoci absenciu osobných lekcií možno do istej miery kompenzovať využívaním online platforiem a inými 

aktivitami bohatými na technológie, prístup k potrebným digitálnym zariadeniam nie je medzi 

obyvateľstvom rovnomerne rozdelený. Koronakríza zasiahla najmä žiakov zo sociálno-ekonomicky 

znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú prostriedky na prístup k týmto zariadeniam, v dôsledku 

čoho sa zvyšujú nerovnosti v učení.  

Predpokladom pre akýkoľvek typ online vzdelávacej aktivity je, aby žiaci mali prístup k počítaču. Podľa 

údajov PISA 2018 zozbieraných pred krízou je to predpoklad, ktorý nespĺňali všetci žiaci pred 

pandémiou. V Holandsku 95 % žiakov uviedlo, že majú počítač, ktorý by mohli používať na prácu v 

škole, čo je viac ako priemer OECD (89 %). V prípade žiakov zo spodného kvartilu socioekonomického 

rozdelenia 90 % žiakov uviedlo, že majú počítač, ktorý by mohli používať na prácu v škole, čo je viac 

ako priemer OECD (78 %). Prístup k domácemu počítaču sa v skutočnosti mohol v dôsledku krízy zhoršiť 

v prípadoch, keď sa o jeho používanie museli deliť s ostatnými členmi domácnosti.  

Podmienky na vytvorenie primeranej klímy pre domáce vzdelávanie nespočívajú len v prístupe k 

technológiám, ale aj v tom, či doma existuje vhodný fyzický priestor na učenie. V Holandsku 97 % žiakov 
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uviedlo, že majú doma pokojné miesto na štúdium, čo je viac ako priemer OECD (91 %). Čo sa týka 

žiakov pochádzajúcich zo spodného kvartilu socioekonomického rozdelenia, pokojné miesto na 

štúdium doma malo 94 % čo je viac ako priemer OECD (85 %). Podobne ako prístup k počítačom, aj 

prístup na tiché miesto na štúdium sa mohol počas krízy zhoršiť v dôsledku podobných potrieb rodičov 

pre prácu na diaľku a súrodencov pre domáce vzdelávanie. 

Postoj žiakov k samoštúdiu a rozsah podpory rodičov pred krízou 

Koronakríza mení životy miliónov rodín na celom svete. Žiaci a ich rodiny sa učili fungovať v prostredí 

neistoty a predchádzania rizikám, čo niekedy negatívne ovplyvnilo akademickú motiváciu žiakov. 

Okrem toho, v kontexte dištančného vzdelávania sa rodičia stávajú kľúčovým zdrojom pre 

poskytovanie vzdelávania ako motivátori zapojenia žiakov a zároveň aj ako facilitátori učenia sa žiakov.  

Učebné ciele žiakov v škole sú dôležitým faktorom pri odhadovaní úrovne motivácie a angažovanosti 

žiakov do vzdelávania v sťažených podmienkach. V Holandsku 92 % žiakov „súhlasilo“ alebo „rozhodne 

súhlasilo“, že snažiť sa v škole je dôležité (priemer OECD: 88 %). 34 % žiakov sa vyjadrilo, že ich cieľom 

v škole je naučiť sa čo najviac (priemer OECD: 47 %).  

Pri pohľade na žiakov v spodnom kvartile socioekonomického rozdelenia v Holandsku 91 % žiakov 

„súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, že snažiť sa v škole je dôležité, čo je viac ako priemer OECD (87 

%), zatiaľ čo 34 % žiakov sa vyjadrilo, že ich cieľom v škole je naučiť sa čo najviac, čo je menej ako 

priemer OECD (42 %). 

Žiaci potrebujú podporu rodičov, ich zapojenie do učenia sa aby pomohli prispieť k psychickej pohode 

žiakov v stresujúcich časoch. V Holandsku 92 % žiakov „súhlasilo“ alebo „rozhodne súhlasilo“, že ich 

rodičia podporujú v ich vzdelávacom úsilí a výsledkoch, čo je viac ako priemer OECD (89 %). Zároveň to 

uviedlo 92 % žiakov pochádzajúcich zo spodného kvartilu socioekonomického rozdelenia, čo je viac ako 

priemer OECD (85 %).  

Napriek tomu v niektorých špecifických sociodemografických skupinách môže akademickej podpore 

žiakom zo strany rodičov brániť jazyková bariéra. V Holandsku 10 % žiakov uviedlo, že jazyk používaný 

doma sa väčšinu času líši od jazyka testu PISA (priemer OECD: 12 %). To je aj prípad 18 % žiakov 

pochádzajúcich zo spodného kvartilu socioekonomického rozdelenia (priemer OECD: 19 %).  
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Vzťah medzi školskou komunitou a rodičmi je veľmi dôležitý aj pre poskytovanie kvalitného 

vzdelávania. Otvorená a plynulá interakcia medzi školským personálom a rodičmi bola od začiatku 

pandémie dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Údaje TALIS 2018 však ukazujú, že interakcie medzi 

školami a rodičmi alebo opatrovníkmi neboli pred krízou príliš vysoké. V Holandsku učitelia v priemere 

uviedli, že strávili 1,5 hodiny komunikáciou a spoluprácou s rodičmi alebo opatrovníkmi počas 

posledného úplného kalendárneho týždňa, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD 

zapojených do TALIS (1,4 hodiny). Okrem toho 3 % učiteľov uviedlo vysokú úroveň potreby 

profesionálneho rozvoja v oblasti spolupráce medzi učiteľom, rodičom a opatrovníkom, čo je menej 

ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (9 %).248 

5.7.3.1 Odporúčania249 

Učitelia by ako profesionáli v prvej línii v triede mali zohrávať úlohu integrácie pri navrhovaní 

udržateľných modelov dištančného a hybridného vzdelávania. Na miestnej úrovni musia školy a vedúci 

predstavitelia investovať čas do počúvania obáv učiteľov a spolupráce s nimi pri vytváraní riešení. Školy 

by mali tiež investovať do profesijného rozvoja učiteľov, aby boli schopní efektívne poskytovať 

dištančné a hybridné vyučovanie. 

Jedným z vedľajších účinkov zatvorenia škôl je, že rodičia sa viac zapájajú do vzdelávania vlastných detí. 

Každá škola sa môže zaviazať k pravidelnému osobnému kontaktu s rodinami, aby pochopili, čo funguje 

a čo nie, poskytli informácie o učebných osnovách a riešili konkrétne výzvy. Jednoduché tipy a triky pre 

rodičov môžu znamenať veľký rozdiel: napríklad uzamknutie zariadení, ktoré žiaci používajú na školskú 

prácu, aby sa obmedzil prístup k aplikáciám, ktoré sa nevyužívajú na učenie, môže premeniť online 

učenie z boja proti rozptýleniu na produktívne učenie. 

Mnoho žiakov sa do školy vracia s určitým stupňom stresu. Niektorí žiaci prišli o rodinných príslušníkov. 

Iní riešili ťažkosti, keď rodič príde o prácu. Spolu s tým, že sú žiaci vystavení varovaniam o víruse, si 

čoraz viac uvedomujú aj systémový rasizmus, klimatické zmeny a ďalšie problémy, ktoré môžu prispieť 

k všeobecnému stavu úzkosti. Hoci je dôležité posúdiť úroveň vzdelania žiakov a pokúsiť sa dohnať 

stratené učivo, pedagógovia sa musia v prvom rade zamerať na obnovenie vzťahov a komunity. Model 

BARR napríklad poskytuje nástroje, ktoré pomáhajú učiteľom riešiť emocionálne, sociálne a fyzické 

 
248 https://www.oecd.org/education/Netherlands-coronavirus-education-country-note.pdf 
249 https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-

and-hybrid-learning-amid-covid-19  

https://www.oecd.org/education/Netherlands-coronavirus-education-country-note.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
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potreby svojich žiakov pri každej interakcii s nimi, vytvára malé skupiny žiakov a poskytuje týždenné 

lekcie o budovaní vzťahov.  

5.7.3.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín250 

Počas začiatkov vypuknutia pandémie nemali krajiny inú možnosť, ako zmeniť formu vzdelávania na 

dištančnú. Teraz sa už dajú navrhnúť lepšie riešenia, ktoré by maximalizovali učenie sa žiakov v rámci 

dištančnej a hybridnej formy vzdelávania.  

Definovanie optimálneho spôsobu dištančného vzdelávania  

Navrhovanie efektívneho systému dištančného vzdelávania začína výskumom podloženým 

pochopením množstva a kombinácie aktivít, ktoré žiaci vykonávajú. Najskôr je potrebné určiť vhodný 

počet vyučovacích hodín na každý deň a pomer týchto hodín strávených online zvlášť pre každú vekovú 

skupinu. Pomer v rámci synchrónneho učenia, kedy sa žiaci vyučujú spoločne v reálnom čase, 

a asynchrónnym učením vlastným tempom, je potrebné meniť v závislosti od triedy, ktorú žiaci 

navštevujú. Rovnako je podľa toho potrebné nastaviť aj kombináciu vyučovania v rámci veľkých skupín, 

malých skupín a individuálnej výučby. Mladším žiakom môžu pedagógovia obmedziť celkový čas 

strávený online na niekoľko hodín denne a zahrnúť do výučby viac vyučovania v malých skupinách 

a pod dohľadom dospelých.  

Hodnotový reťazec výučby  

Na základnej úrovni sa celé vyučovanie riadi opakovaným procesom, ktorý nazývame hodnotový 

reťazec vyučovania. Počnúc priamou učiteľskou inštruktážou pre žiakov, pokračuje poskytnutím 

príležitosti preskúmať obsah prostredníctvom experimentovania, diskusie, riadenej praxe a 

samostatnej práce. Učitelia potom hodnotia, čo sa žiaci naučili a s čím stále zápasia. Na vývoj 

efektívnych systémov dištančného a hybridného vzdelávania môžu byť pedagógovia vyškolení v tom, 

ako optimalizovať rôzne platformy tak, aby efektívne implementovali každý prvok tohto hodnotového 

reťazca.  

V rámci hybridného modelu je trieda rozdelená na dve skupiny a živá výučba je poskytovaná v oboch 

skupinách súčasne. Výhodou je jednoduchosť, nakoľko učitelia sa môžu držať existujúcich plánov 

 
250 https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-

and-hybrid-learning-amid-covid-19  

https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
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hodín. Pre žiakov v skupine, ktorá je pripojená online, je však často ťažké sledovať vyučovaciu hodinu, 

ktorá prebieha v rámci veľkej skupiny žiakov prítomných osobne.  

V tradičnom modeli domácich úloh učitelia poskytujú výučbu v škole a žiaci si učivo precvičujú doma 

buď online alebo prostredníctvom tradičných pracovných zošitov. V modeli „prevrátenej triedy“ sa 

žiaci učia sledovaním vopred nahraných videí a potom sa stretávajú v triede, aby dokončili úlohy, 

pričom učiteľ vystupuje ako ich tréner. V asynchrónnom hybridnom modeli sa žiaci učia v škole a aj 

doma. Keď sa učitelia osobne stretnú so žiakmi, posúdia ich porozumenie učiva a potom im poskytnú 

ďalšie pokyny, prax a spätnú väzbu k novému vzdelávaciemu materiálu. 

Efektívne zapojenie žiakov do online výučby  

Niekoľko hodín priamej videokonferencie pravdepodobne spôsobí únavu, no rovnako neúčinné môže 

byť aj prihlasovanie sa do rôznych platforiem v 20-minútových intervaloch. Najlepšie virtuálne školy 

obmedzujú živé videokonferencie na 30 alebo 45 minút a na online aktivity následne nadväzujú 

samostatnou prácou, aby sa znížila únava a získali voľno aj učitelia, aby mohli poskytovať žiakom 

koučing v malých skupinách a jednotlivo. 

Zapojenie žiakov do online výučby môže byť náročné. Pomôcť môžu rôzne kvízy, zdôrazňovanie 

informácií počas prednášok a vyvolávanie žiakov na odpovede.  

Štruktúra učiteľov v rámci dištančného a hybridného vzdelávania 

Vzostup diaľkového a hybridného vzdelávania vyvolal potrebu zavedenia nových vzdelávacích metód 

a foriem. Niektoré vzdelávacie systémy si najímajú nové virtuálne vzdelávacie tímy, aby vytvorili a 

poskytli vysokokvalitné virtuálne vyučovanie žiakom, ktorí sa rozhodli zostať študovať na diaľku a 

využívajú súkromných učiteľov. Iní majú individuálnych učiteľov, ktorí poskytujú skupinám žiakov 

dištančné aj osobné vzdelávanie, aby sa zachovala konzistencia a vzťahy, ktoré sú dôležité najmä pre 

mladších žiakov. Na odbremenenie učiteľov, ktorí musia pripravovať obsah osobne aj na diaľku, tieto 

systémy často poskytujú učiteľom deň prípravy, keď sú všetci žiaci na dištančnom vzdelávaní, čím sa 

znižuje celkový čas strávený v triede pre žiakov. Iné systémy prijímajú alebo prispôsobujú existujúce 

modely tímového vyučovania: niektorí učitelia poskytujú osobný kontakt, iní sa zaoberajú výučbou na 

diaľku v rámci tej istej triedy. 
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Pre hybridné učenie by mohli byť potrební ďalší asistenti, ktorí by dohliadali na žiakov, ktorí nemôžu 

byť v rovnakej triede ako ich učitelia z dôvodu fyzických obmedzení. Pri výučbe na diaľku sa môžu 

vyžadovať „učiaci sa navigátori“, ktorí pomôžu žiakom, učiteľom a rodinám efektívne využívať 

technológiu. 

5.7.3.3 Závery 

Mnoho holandských žiakov malo v začiatkoch lockdownu negatívny názor na dištančné vzdelávanie. 

Učitelia počas vyučovania viedli online monológy, mali málo skúseností s využívaním IKT, vzdelávacie 

tempo bolo príliš pomalé alebo príliš rýchle a namiesto práce na projektoch so svojimi spolužiakmi 

museli žiaci pracovať individuálne. Učiť sa z domu bolo pre ich sústredenie veľkou výzvou a cítili sa 

menej zapojení do vyučovania. V jednom z desiatich študijných programov vyššieho sekundárneho 

odborného vzdelávania a prípravy zažili žiaci počas online vyučovania nebezpečné situácie vrátane 

digitálneho šikanovania.251 

Prechod na dištančné vzdelávanie bol pre mnohých učiteľov náročný. Napriek neľahkým začiatkom sa 

proces dištančného vzdelávania počas ďalšieho trvania pandémie zlepšil, učitelia hľadali spôsoby, ako 

vyučovanie zefektívniť, v online prostredí sa im následne pracovalo jednoduchšie, postupne sa začali 

využívať aj hybridné formy vzdelávania. 

Školy sú viac ako len miesta na učenie. Sú centrami komunít, hrajú rozhodujúcu úlohu pri poskytovaní 

a zaisťovaní fyzickej bezpečnosti, duševného zdravia a sociálnej a emocionálnej pohody žiakov. Keď 

školské systémy zavádzajú svoje plány dištančného a hybridného vzdelávania, musia zabezpečiť, aby si 

nielen budovali dôveru s učiteľmi, rodičmi a žiakmi, ale aj rozvíjali plány, ktoré učiteľom pomôžu 

vybudovať také vzťahy so žiakmi, ktoré podporujú učenie. 252 

5.7.4 Poľsko 

Pandémia COVID-19 ukázala, že dobrá dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) 

umožňuje pokračovať vo výučbe a učení, aj keď nie je možné fyzicky sa stretávať a komunikovať. 

 
251 https://www.cedefop.europa.eu/en/news/netherlands-coronavirus-impact-dutch-vet-worst-still-come 
252 https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-

and-hybrid-learning-amid-covid-19  

https://www.cedefop.europa.eu/en/news/netherlands-coronavirus-impact-dutch-vet-worst-still-come
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19
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Ukázalo sa však, že na to, aby boli tieto technológie skutočne efektívne, musia byť učitelia aj študenti 

s ich používaním veľmi dobre oboznámení.  

V Poľsku sa 35 % žiakov zapísalo do školy, ktorej riaditeľ "súhlasil" alebo "rozhodne súhlasil" s tým, že 

dané vzdelávacie zariadenie disponuje účinnou platformou na podporu online vzdelávania, čo je menej 

ako priemer v krajinách OECD (54 %). Zároveň 67 % žiakov v Poľsku navštevovalo školu, ktorej riaditeľ 

"súhlasil" alebo "rozhodne súhlasil" s tým, že sú k dispozícii účinné odborné zdroje určené na pomoc 

učiteľom pri učení sa používať digitálne zariadenia, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru v 

krajinách OECD (65 %)253. 

Dôležitým predpokladom online vzdelávacej aktivity je, aby žiaci mali prístup k počítaču. Podľa údajov 

štúdie PISA 2018 zozbieraných ešte pred pandemickou krízou túto podmienku nespĺňali všetci žiaci. 96 

% poľských žiakov uviedlo, že majú počítač, ktorý môžu používať na školskú prácu, čo je viac ako 

priemer OECD (89 %). V prípade žiakov zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia 93 % 

žiakov uviedlo, že majú počítač, ktorý môžu používať na prácu v škole, čo je viac ako priemer OECD (78 

%). Prístup k domácemu počítaču sa však v skutočnosti mohol v súvislosti s pandémiou zhoršiť v 

prípadoch, keď sa o jeho používanie museli deliť s ostatnými členmi domácnosti. 96 % poľských žiakov 

zároveň uviedlo, že má doma k dispozícii pokojné miesto na učenie, čo je viac ako priemer OECD (91 

%). V prípade žiakov pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia to 

predstavovalo92 %, čo je viac ako priemer OECD (85 %). Podobne ako prístup k počítačom, aj prístup 

k tichému miestu na štúdium sa mohol počas krízy zhoršiť v dôsledku podobných potrieb rodičov či 

súrodencov254. 

Vplyv pandémie na vzdelávanie 

Digitálne centrum (Centrum Cyfrowe) spolu s Centrom výchovy k občianstvu (Centrum Edukacji 

Obywatelskiej) a Nadáciou Škola s triedou (Szkoła z klasą) v roku 2020 vypracovali spoločnú štúdiu 

identifikujúcu problémy, ktorým v Poľsku čelia učitelia počas dištančného vzdelávania. Pomocou 

podrobného dotazníka bola zisťovaná úroveň práce s digitálnymi nástrojmi. Výskum uskutočnený v 

marci a apríli 2020 bol prvou veľkou štúdiou uskutočnenou počas pandémie COVID-19 v Poľsku. 

Ukázalo sa, že pred vypuknutím pandémie nemalo 85,4 % opýtaných učiteľov žiadne predchádzajúce 

skúsenosti s dištančným vzdelávaním, hoci 48 % nemalo žiadne problémy s používaním digitálnych 

nástrojov; 36 % učiteľov uviedlo nedostatočné vybavenie žiakov ako jeden z kľúčových problémov 

 
253 https://www.oecd.org/education/Poland-coronavirus-education-country-note.pdf 
254 Ibidem. 

https://www.oecd.org/education/Poland-coronavirus-education-country-note.pdf
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dištančného vzdelávania. Učitelia upozorňujú, že deti začali mať ťažkosti s izoláciou už po prvom 

mesiaci. Výnimky z povinnosti dodržiavať základné učebné osnovy by učiteľom umožnili väčšiu 

flexibilitu a prispôsobenie sa potrebám rôznych žiakov v tejto priťažujúcej situácii (vrátane psychických 

aspektov). 

Druhá štúdia bola vypracovaná od augusta do začiatku októbra 2020 a mala za cieľ zhodnotiť, ako sa 

zmenila situácia poľských škôl po období práce na diaľku a aký je postoj učiteľov k začínajúcemu 

školskému roku. Okrem učiteľov základných škôl zahŕňala aj pedagogických pracovníkov stredných a 

odborných škôl. Ako dva kľúčové problémy sa ukázali vysoká časová náročnosť procesu diaľkového 

vzdelávania (59 % opýtaných) a ním spôsobený stres a únava (37 %). Až 48 % učiteľov základných a 

stredných škôl uviedlo, že aspoň jeden z ich žiakov „zmizol“ (prestal sa aktívne zúčastňovať na 

vyučovaní alebo úplne prestal komunikovať) počas obdobia dištančného vzdelávania. V odborných 

školách tento podiel dosiahol 58 %. YouTube a ďalšie video platformy boli najčastejšie používanými 

nástrojmi na prípravu žiakov. Ich využívanie potvrdilo až 84 % učiteľov základných a stredných škôl a 

75 % učiteľov odborných škôl255. 

Iný prieskum, ktorý sa uskutočnil na celoštátnej úrovni prostredníctvom internetu od 30. novembra 

2020 do 10. februára 2021 ukazuje problémy online výučby pre niektoré špecifické odbory. Prieskumu 

sa zúčastnilo 615 študentov medicíny a obsahoval otázky týkajúce sa sociodemografických údajov, 

vnímania efektivity lektorov, hodnotenia stacionárnych a online tried, zmien učebných návykov a 

obmedzení vzdelávania, či výhod a nevýhod e-learningu. 

Prednášky počas lockdownu vedené e-learningom hodnotilo ako dobré a veľmi dobré 78,4 % a 

semináre 51,2 % respondentov, zatiaľ čo klinické hodiny realizované e-learningom hodnotilo ako zlé až 

veľmi zlé až 62,9 % opýtaných. Podobné percento respondentov hodnotilo stacionárne a e-learningové 

hodiny ako dobré a veľmi dobré (30,8 % vs. 30,7 %). Prípravu lektorov na e-learning hodnotilo ako 

dobrú a veľmi dobrú iba 23,6 % respondentov a ich nasadenie 25,2 %256. 

Vplyv pandémie na trh práce 

Od začiatku pandémie COVID-19 sa v Poľsku zvýšil počet registrovaných nezamestnaných. Firmy čelili 

prudkému poklesu aktivity, keď boli v marci 2020 v krajinách OECD zavádzané lockdowny. Pokles 

zasiahol najmä malé a stredné podniky v dôsledku zatvárania v sektoroch s ich veľkým zastúpením, ako 

 
255 https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ 
256 https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03600-7 

https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03600-7
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sú napríklad stravovacie a potravinové služby. Ukázalo sa, že predovšetkým malé firmy môžu byť menej 

schopné odolať šoku z pandémie v dôsledku ich závislosti od obmedzenejších trhov a dodávateľov. V 

období od januára 2020 do februára 2021 sa počet registrovaných nezamestnaných zvýšil z 922 197 na 

1 099 500, keďže boli zavedené protipandemické opatrenia a poľské hospodárstvo pocítilo dôsledky 

globálneho poklesu. Sezónne očistená miera evidovanej nezamestnanosti za toto obdobie vzrástla o 1 

percentuálny bod z 5,2 % na 6,2 % (údaje OECD). Odvtedy začal počet registrovaných nezamestnaných 

v Poľsku opäť pomaly klesať a v apríli 2021 dosiahol 1 053 800257. 

Graf č. 71 Počet registrovaných nezamestnaných v Poľsku v rokoch 2020 - 2021 

Zdroj: Statistics Poland258 

Zatiaľ čo Poľsko podľa štúdie OECD vyviazlo z pandémie COVID-19 relatívne bez ujmy, nedostatok 

dopytu po pracovnej sile počas poklesu by mohol mať dlhodobý vplyv na tých najzraniteľnejších. Mnohí 

z najzraniteľnejších, ktorí sú už ekonomicky neaktívni alebo majú slabšiu väzbu na trh práce, môžu čeliť 

väčšiemu vylúčeniu z trhu práce počas pandémie COVID-19 a po nej v dôsledku poklesu dopytu po 

pracovnej sile. Keď sa v marci 2020 začala pandémia COVID-19, počet voľných pracovných miest, ktoré 

zamestnávatelia nahlásili miestnym úradom práce, prudko klesol zo 112 700 na 77 600. V kombinácii s 

nárastom počtu registrovaných nezamestnaných to viedlo k ešte výraznejšiemu nárastu počtu 

 
257 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a2638a6c-en/index.html?itemId=/content/component/a2638a6c-en 
258 
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3407/3/11/1/the_impact_of_the_
covid-19_epidemic_on_selected_elements_of_the_labour_market_in_poland_in_the_q2_of_2022.pdf 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a2638a6c-en/index.html?itemId=/content/component/a2638a6c-en
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3407/3/11/1/the_impact_of_the_covid-19_epidemic_on_selected_elements_of_the_labour_market_in_poland_in_the_q2_of_2022.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3407/3/11/1/the_impact_of_the_covid-19_epidemic_on_selected_elements_of_the_labour_market_in_poland_in_the_q2_of_2022.pdf
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evidovaných nezamestnaných na nahlásené voľné pracovné miesto. Dopyt po pracovnej sile 

zaznamenal ďalší zásah v októbri 2020, keď počet prípadov COVID-19 opäť začal rásť. Najnovšie čísla z 

marca a apríla 2021 naznačili, že dopyt po pracovnej sile sa vracia. Niektoré regióny však boli neúmerne 

zasiahnuté poklesom dopytu po pracovnej sile spôsobeným COVID-19. Regióny východného Poľska, 

najmä Podkaparcia, Podlaskie a Lublin, zaznamenali najprudší absolútny nárast počtu evidovaných 

nezamestnaných na jednu pracovnú ponuku259. 

V máji 2022 bol v Poľsku zrušený stav pandémie v súvislosti s vírusovým ochorením SARS-CoV-2. 

Zároveň bol vyhlásený stav epidemického ohrozenia, ktorý bude v platnosti až do odvolania. Napriek 

zrušeniu stavu pandémie sú stále v platnosti opatrenia zamerané na prevenciu a boj proti šíreniu 

vírusu. Tieto riešenia sú využívané aj na trhu práce. Medzi nimi je napríklad možnosť pracovať mimo 

stáleho pracoviska, čiže práca na diaľku. 

Graf č. 72 Vykonávanie práce na diaľku 

 

Zdroj: Statistics Poland260 

Vykonávanie práce na diaľku v druhom štvrťroku 2022 sa podľa údajov Poľského štatistického úradu 

líšilo v závislosti od druhu činnosti. Napríklad v oblasti informácií a komunikácií vykonávalo prácu na 

diaľku 41,1 % zamestnaných osôb. Pomerne vysoký podiel zamestnaných osôb s touto formou práce z 

dôvodu prepuknutia infekčného ochorenia spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 sa v porovnaní s 

 
259 Ibidem. 
260 https://bit.ly/3g1j8Pa  

https://bit.ly/3g1j8Pa
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ostatnými sekciami vyskytol aj v oblasti finančnej a poisťovacej činnosti, či oblasti odborných, 

vedeckých a technických činností. V rámci celého hospodárstva zostalo využívanie práce na diaľku pre 

zníženie rizika epidémie najvyššie v subjektoch národného hospodárstva s 50 a viac zamestnancami. 

Podiel ľudí pracujúcich na diaľku v subjektoch tejto veľkosti bol 5,3 %, čo je o 3,2 percentuálneho bodu 

menej ako v 2. štvrťroku 2021. V subjektoch národného hospodárstva do 9 zamestnaných osôb 

vykonávalo prácu na diaľku 1,9 % zamestnaných osôb, resp. v subjektoch s 10-49 zamestnanými 

osobami - 1,5 %261. 

Dopad pandémie na mladých ľudí 

Pandemická kríza COVID-19 odhalila špecifiká, ktoré zdôrazňujú znevýhodnenie mládeže. Mnohí 

pracovníci, predovšetkým v sektoroch stravovacích služieb, ubytovania a cestovného ruchu, ktoré majú 

tendenciu zamestnávať veľký podiel mladých ľudí, boli nútení k prechodu do schém na udržanie 

pracovných miest alebo boli nezamestnaní. Mládež tiež bola zasiahnutá ďalšími rizikovými aspektmi 

súvisiacimi s ich sociálno-profesionálnou angažovanosťou: prerušenie alebo zníženie kvality 

vzdelávania/odbornej prípravy, pokles kontaktov s kolegami, rovesníkmi a mentormi a vyššia úroveň 

chudoby a tlaku na duševné zdravie262. Mnohí mladí ľudia sa môžu cítiť odradení od hľadania 

zamestnania, čím sa vystavia riziku, že sa stanú ekonomicky neaktívnymi. 

Pracovníci, ktorí počas hospodárskej krízy prichádzajú o prácu, budú pravdepodobne trpieť tzv. 

„zjazvením“. Zjazvenie sa týka negatívneho dlhodobého vplyvu nezamestnanosti na budúce možnosti 

trhu práce. Dôkazy z minulých kríz ukazujú, že pracovníci, ktorí stratia zamestnanie počas recesie, trpia 

negatívnymi skúsenosťami na trhu práce aj v budúcnosti (napr. kratšie zmluvy, nižšie hodinové 

sadzby)263. Pandémia COVID-19 pravdepodobne znásobí nevýhody pre určité skupiny, medzi ktoré 

patria predovšetkým pracovníci s nízkymi mzdami, ľudia s nižším stupňom vzdelania, dlhodobo 

nezamestnaní, ženy a mladí ľudia. 

V rozmedzí apríla a mája 2020 vykonala Medzinárodná organizácia práce (ILO)264 v rámci Globálnej 

iniciatívy pre dôstojné pracovné miesta pre mládež celosvetový prieskum o vplyvoch COVID-19 na 

životy mladých ľudí (vo veku 18 – 29 rokov), v ktorom sa skúmali vplyvy pandémie na zamestnanosť, 

 
261 Ibidem. 
262 OECD (2020), COVID-19: Protecting people and societies, https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=126_126985-nv145m3l96&title=COVID-19-Protecting-people-and-societies 
263 Davis, S. and T. von Wachter (2011), Recessions and the Cost of Job Loss, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, MA, http://dx.doi.org/10.3386/w17638. 
264 https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_753138/lang--en/index.htm 
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vzdelanie, práva, duševnú pohodu. Štúdia zistila, že vplyv pandémie na mladých ľudí je systematický, 

hlboký a neprimeraný. 

V Poľsku sa prieskumu zúčastnilo 2168 mladých ľudí, čo predstavuje takmer 20 % odpovedí 

zozbieraných z celého sveta. Respondentmi boli väčšinou pracujúci mladí ľudia s terciárnym vzdelaním 

alebo mladí ľudia, ktorí sa ešte vzdelávajú (alebo kombinujú prácu a vzdelávanie). Výsledky ukázali, že 

pandémia veľmi zaťažila mladých poľských pracovníkov z hľadiska zamestnania aj kariéry. Takmer 28 

% (t. j. viac ako každý štvrtý) z tých, ktorí boli zamestnaní pred vypuknutím epidémie, prestalo pracovať 

úplne, najmä v službách, predaji, remeslách a v súvisiacich činnostiach, čo predstavuje viac ako 

celosvetový priemer. 

O prácu prišlo 30 % mladých žien v porovnaní s približne 25 % mužov. Medzi tými mladými pracovníkmi, 

ktorí zostali v zamestnaní, 41 % zaznamenalo skrátenie pracovného času. Pokles počtu hodín práce bol 

vyšší u mladých žien (približne 2 hodiny denne v porovnaní s približne 80 minútami u mladých mužov). 

Epidémia spôsobila aj výrazné zníženie príjmu každej tretej mladej ženy a jedného zo štyroch mladých 

mužov. Celkovo takmer 46 % mladých pracovníkov hovorí o poklese produktivity súvisiacej s prácou. 

Takmer polovica mladých pracovníkov pracuje úplne alebo čiastočne z domu, cca 45,1 %. Približne 86 

% mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú alebo odborne pripravujú, sa dotýka zatváranie škôl. V dôsledku 

zavretia škôl takmer 41 % mladých žiakov uviedlo pravdepodobné oneskorenie vo vzdelávaní, zatiaľ čo 

5,6 % predpokladalo, že nebudú môcť dokončiť svoje súčasné štúdium. Okrem toho až 34 % mladých 

ľudí pociťuje v súvislosti s budúcimi kariérnymi vyhliadkami veľkú neistotu a 12,3 % dokonca strach. 

Mladé ženy pritom v prieskume vyjadrili väčšie obavy ako mladí muži.  

5.7.4.1 Odporúčania 

Ako ukazuje vyššie uvedená analýza, tak v čase minulých kríz, aj počas pandémie COVID-19 možno 

zaradiť medzi najzraniteľnejšie skupiny mladých ľudí, ženy, dlhodobo nezamestnaných, ľudí s nízkymi 

príjmami či nižším dosiahnutým vzdelaním. V reakcii na nové i opakujúce sa ohrozenia tejto skupiny je 

potrebné podniknúť systémové opatrenia. Pandémia zároveň ukázala nové typy hrozieb, ktorým čelia 

najviac špecifické druhy zamestnaní a sektorov. Okrem povolaní, u ktorých nie je možná práca na 

diaľku, ako pokladníci, zdravotné sestry, zásobovanie, atď. vzniká existenčná nestabilita pre mnohé, 

predovšetkým malé a stredné podniky v oblastiach stravovacích služieb či cestovného ruchu. 

Schémy udržania pracovného miesta sa snažia udržať vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi počas 

zníženej aktivity tým, že podporujú mzdové náklady pre firmy, ktoré museli skrátiť pracovný čas 
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zamestnancov. Krajiny v rámci OECD použili takéto schémy ako primárny nástroj na ochranu 

pracovných miest počas pandémie. Na rozdiel od iných európskych krajín OECD Poľsko zaviedlo na 

ochranu pracovných miest počas krízy skôr mzdové dotácie než programy skráteného pracovného 

času. Môže to byť spôsobené menšou historickou skúsenosťou s takýmito schémami alebo nízkymi 

nákladmi na prepúšťanie pracovníkov v Poľsku.265 

5.7.4.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín 

Poľská vláda zaviedla tzv. “Finančný štít”, kombináciu pôžičiek a dotácií vo výške 22,7 miliardy EUR (100 

miliárd PLN) na udržanie pevnej likvidity a ochranu pracovných miest. Programy má na starosti Poľský 

rozvojový fond. Poľská Štátna rozvojová banka sa iniciatívy zúčastnila zvýšením svojich úverových 

záruk. Okrem toho firmy, ktoré zažívajú prudký pokles príjmov, najmä samostatne zárobkovo činné 

osoby a mikropodniky, majú nárok na odklad platenia daní a dočasné pozastavenie svojich príspevkov 

na sociálne zabezpečenie. 

Od 1. apríla 2020 spolupracuje Ministerstvo národného vzdelávania s projektovým centrom Digitálne 

Poľsko a poskytuje samosprávam financie na nákup vybavenia pre žiakov a učiteľov na dištančné 

vzdelávanie (počítače, notebooky alebo tablety). Dokúpiť si môžu aj príslušný softvér, poistenie 

hardvéru, mobilný internet či iné potrebné príslušenstvo. Na túto iniciatívu bolo vyčlenených viac ako 

9 miliónov EUR (41 miliónov PLN). 

Na dištančné vzdelávanie v Poľsku sa využívali učebné materiály odporúčané Ministerstvom 

národného školstva a centrálnymi a regionálnymi skúšobnými komisiami. Na podnet ministerstva 

vysielala verejnoprávna televízia a rozhlas vzdelávacie programy. Návrhy materiálov pre všeobecné 

vzdelávanie, vrátane vzdelávacích materiálov pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, boli 

dostupné online. Materiály zdieľané na platformách boli vyvinuté rôznymi národnými projektmi a 

projektmi ESF alebo zdieľané rôznymi inštitúciami, vydavateľmi a organizáciami bezplatne, po splnení 

kritérií Ministerstva národného školstva. Materiály dostupné na vzdelávacej platforme Ministerstva 

národného školstva boli: 

1. zdarma, v súlade so základným vzdelávacím programom pre základné a stredné školy;  

2. zdieľané pod licenciou Creative Commons; dostupné na rôznych zariadeniach (počítač, 

notebook, tablet, smartfón); 

 
265 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a2638a6c-en/index.html?itemId=/content/component/a2638a6c-en 
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3. prispôsobené potrebám študentov s rôznymi špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Ministerstvo národného školstva tiež vydalo príručku dištančného vzdelávania pre riaditeľov škôl, 

učiteľov, žiakov a ich rodičov. Príručka je zameraná na formy a metódy dištančného vzdelávania. 

Osobitné časti boli venované predškolskému a ranému školskému vzdelávaniu, príprave na skúšky, 

podpore žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, odbornému vzdelávaniu a otázkam 

bezpečného používania počítačov a internetu. Posledná časť príručky obsahuje informácie o e-

nástrojoch a e-materiáloch, ktoré možno použiť pri dištančnom vzdelávaní. 

5.7.4.3 Závery 

Uvedená analýza odzrkadľuje, že prípadná pokračujúca kríza pandémie COVID-19 by mohla zhoršiť 

znevýhodnenie v oblasti vzdelávania i na trhu práce predovšetkým pre tie skupiny, ktoré sú už teraz 

najzraniteľnejšie. Matky, ženy, osoby s nižším stupňom vzdelania a mladí ľudia čelia čoraz častejšie 

menej stabilným situáciám na trhu práce a majú tendenciu byť zamestnaní v službách, ktoré citlivo 

reagujú na zmeny na trhu práce. Už pred pandémiou bola ekonomická nečinnosť v Poľsku vysoká a 

rozdiely medzi mužmi a ženami či osobami s rôznou úrovňou vzdelania narastali. Dopady pandémie 

preto tieto skupiny môžu viesť k tomu, že dlhodobo ostanú bez zamestnania, čo poškodí ich 

ekonomický blahobyt a psychickú pohodu. 

Poľsko a podobne aj ďalšie krajiny by sa v tomto smere mali inšpirovať zahraničnými príkladmi dobrej 

praxe pri zavádzaní systémových opatrení, ktorými by sa zabezpečilo, že tieto skupiny budú 

stredobodom politík obnovy a zelenej transformácie ekonomiky. V Poľsku možno rozšíriť kapacitu 

práce na diaľku, ako aj trvalú podporu mladých ľudí pri začleňovaní na trhu práce. Dynamický trh práce 

v Poľsku by mal využiť nástroje na rozšírenie ciest odbornej prípravy, sociálnej podpory a aktivácie pre 

tých, ktorí majú špecifické potreby pri hľadaní a následnom udržaní si práce.  

5.7.5 Rakúsko  

Covid-19 zasiahol Európu nepripravenú. V Rakúsku zodpovedá jeden týždeň uzavretia škôl strate 25 

prezenčných hodín povinnej časti vzdelávacieho programu (údaj pre nižšie stredné školy). To 

predstavuje 2,8 % z celoročného časového fondu povinného vyučovania. Školy boli nútené nahradiť 

tento čas vzdelávaním online a vzdelávaním v domácom prostredí, pričom najčastejšími facilitátormi 

vzdelávania mimo priestorov školy boli učitelia a rodičia. Prvé plošné zatvorenie škôl bolo v Rakúsku 

nariadené 16. marca 2020. 
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Miera oboznámenia učiteľov, žiakov a škôl s používaním informačno-komunikačných technológií pred 

vypuknutím pandémie je dôležitým faktorom pre efektívny a kvalitný prenos vzdelávania z priestorov 

škôl do online priestoru a do domovov účastníkov vzdelávacieho procesu.  

Obrázok č. 47 Využitie digitálnych médií v dištančnom vzdelávaní (rok 2021, Rakúsko) 

 

Zdroj: Austrian Schools in the Covid-19 pandemic era266 

Stav pripravenosti na digitalizáciu vzdelávania pred pandémiou[267] 

Podľa štúdie ,,Teaching and Learning International Survey“ (TALIS) z roku 2018 pred zavedením 

protipandemických opatrení 33 % učiteľov v Rakúsku umožňovalo žiakom používať informačno-

komunikačné technológie ,,často“ alebo ,,vždy“ pri vypracovaní projektov a úloh. Priemer krajín OECD 

zapojených do štúdie bol pritom vyšší až o 20 percentuálnych bodov. Postupy používané učiteľmi vo 

vzdelávaní sa musia zakladať na vedomostiach získaných vysokokvalitným vzdelávaním. 40 % z 

opýtaných rakúskych učiteľov uviedlo, že využívanie IKT vo vzdelávacom procese bolo súčasťou ich 

formálnej prípravy na učiteľské povolanie. Priemer participujúcich krajín OECD v štúdii TALIS bol pritom 

vyšší, až 56 %. V čase realizácie štúdie 55 % rakúskych učiteľov uviedlo, že dokážu podporiť vzdelávanie 

 
266https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf 
267https://www.oecd.org/education/Austria-coronavirus-education-country-note.pdf  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sk%2DSK&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Ftreximask.sharepoint.com%2Fsites%2Fsri%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1bece73c9da249749f5af16cf0ae9764&wdlor=cC851FBF2-9FB1-4F98-9824-BFE08AC7ED63&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=D06E5F36-B882-4F99-87B8-0F3CA2404749&wdorigin=Outlook-Body&wdhostclicktime=1666366155678&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=5b871ff2-2a24-48f3-b272-7e1fe002fa07&usid=5b871ff2-2a24-48f3-b272-7e1fe002fa07&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf
https://www.oecd.org/education/Austria-coronavirus-education-country-note.pdf
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žiakov využitím digitálnych technológií (počítačov, tabletov, interaktívnych tabúľ) ,,značne“ alebo ,,vo 

vysokej miere“. Priemer participujúcich krajín OECD aj v tomto ukazovateli leží vyššie, na 67 %.  

Ukazuje sa, že príprava učiteľov pred začiatkom vykonávania učiteľského povolania nemusí postačovať 

na zabezpečenie efektívnosti digitálneho vzdelávania. Pre digitálne technológie je príznačné rapídne 

tempo zmien a inovácií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť učiteľom prístup k priebežnému 

profesijnému rozvoju počas celej ich kariéry, ktorý im umožní kontinuálne aktualizovanie poznatkov v 

tejto oblasti. Zatiaľ čo priemerná miera zaradenia školení na zlepšovanie digitálnych zručností do 

ďalšieho vzdelávania učiteľov bola v celej štúdii TALIS priemerne 60 %, v Rakúsku uviedlo len 46 % 

učiteľov, že sa priebežne doškoľujú vo využívaní IKT. Zároveň 15 % rakúskych učiteľov hodnotilo 

potrebu ďalšieho vzdelávania v IKT ako ,,vysokú“. Z týchto údajov možno usudzovať, že prechod na 

dištančnú formu vzdelávania bol pre veľký počet učiteľov obťažný.  

Použitie IKT v školách je takisto podmienené dostupnosťou a technickým stavom materiálno-

technického zabezpečenia. Postoj riaditeľov škôl k tejto otázke (teda nakoľko dôležité je vybaviť 

učiteľov a žiakov elektronickými zariadeniami) predstavuje potenciálnu prekážku pre širšiu 

implementáciu IKT vo vzdelávaní. Spomedzi riaditeľov škôl v Rakúsku uviedlo v štúdii TALIS iba 18 % 

opýtaných, že nedostatok alebo nevhodnosť digitálnych prostriedkov na vyučovanie znižuje schopnosť 

školy poskytovať kvalitné vzdelávanie ,,značne“ alebo ,,vo vysokej miere“. Nedostatočné internetové 

pripojenie označilo za prekážku v poskytovaní vzdelávania takisto 18 % opýtaných riaditeľov, a to 

rovnako v Rakúsku, ako aj v priemere zo všetkých participujúcich krajín.  

Dáta z cyklu programu PISA (,,Programme for International Student Assessment“) z roku 2018 

poukazujú na schopnosť škôl rozšíriť vzdelávanie s pomocou digitálnych zariadení, a to jednak z 

hľadiska dostupnosti a technickej úrovne IKT infraštruktúry v školách, ako aj schopnosti učiteľov a škôl 

integrovať digitálne nástroje do svojich osnov. 67 % žiakov v Rakúsku navštevovalo školy, ktorých 

riaditeľ/ka ,,súhlasí“ alebo ,,silne súhlasí“ s tvrdením, že škola má k dispozícii efektívnu platformu na 

podporu online vzdelávania. Toto percento je vyššie ako priemer krajín OECD (54 %). 79 % žiakov 

navštevuje školy, ktorých riaditeľ/ka ,,súhlasí“ alebo ,,silne súhlasí“ s tvrdením, že škola poskytuje 

učiteľom účinné prostriedky na zlepšovanie digitálnych kompetencií. V priemere krajín OECD 

odpovedali rovnako riaditelia škôl, ktoré navštevuje 65 % žiakov. Ďalej sa zisťovalo, koľko času majú 

učitelia k dispozícii na prípravu hodín, v ktorých využívajú digitálne nástroje. Riaditelia rakúskych škôl, 

ktoré navštevovalo 81 % žiakov, ,,súhlasia“ alebo ,,silne súhlasia“ s tým, že učiteľom je na prípravu 

takýchto hodín poskytovaný dostatočný čas.  
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Pokiaľ ide o materiálno-technické minimum potrebné na participáciu na online vzdelávaní, vedie si 

Rakúsko vďaka vysokej životnej úrovni lepšie ako väčšina krajín OECD. Pred pandémiou malo prístup k 

počítaču, ktorý bolo možné využívať pri vzdelávaní, 95 % zo všetkých žiakov a v spodnom kvartile 

socioekonomického rozdelenia 88 % všetkých žiakov. 

Pred pandémiou 71 % učiteľov v Rakúsku a 74 % učiteľov vo všetkých zapojených krajinách OECD 

,,súhlasilo“ alebo ,,silne súhlasilo“ s otvorenosťou k zmenám v spôsoboch vyučovania. Iba 13 % učiteľov 

v Rakúsku uviedlo, že sa aspoň raz mesačne zúčastňujú na kolaboratívnom profesionálnom vzdelávaní 

(s ostatnými učiteľmi, učenie sa medzi kolegami od seba navzájom). Práve u týchto učiteľov bola vyššia 

pravdepodobnosť, že používali inovatívne techniky vo vzdelávaní (ako napr. kognitívnu aktiváciu). 

Technický stav počítačov, tabletov a smartfónov v priebehu dištančného vzdelávania však rýchlo 

upadal a celodenným používaním všetkými členmi domácnosti zariadenia rýchlo zastarávali, 

opotrebovávali sa alebo neboli v tom istom čase dostupné všetkým členom domácnosti, ktorí ich na 

vzdelávanie a prácu potrebovali. V roku 2018 malo 96 % všetkých žiakov v Rakúsku dostatočný priestor 

a komfort na učenie sa v domácom prostredí, v spodnom kvartile príjmových skupín malo taký priestor 

k dispozícii 93 %.  

Faktorom osobitného záujmu je v Rakúsku národnostné zloženie obyvateľstva. V testovaní PISA v roku 

2018 uviedlo 20 % žiakov v Rakúsku, že ich materinský jazyk je iný ako jazyk testovania (nemčina). V 

nízkopríjmových skupinách je to dokonca až 41 %, čo je viac ako dvojnásobok priemeru krajín OECD 

(18 %). Zatvorenie škôl tak pre mnohých žiakov znamenalo aj výrazné obmedzenie kontaktu s úradným 

jazykom v krajine.  

Pred pandémiou strávili rakúski učitelia priemerne 1,2 hodiny týždenne komunikáciou a kooperáciou 

s rodičmi/zákonnými zástupcami svojich žiakov. Zároveň prieskum poukázal na vysokú mieru potreby 

ďalšieho vzdelávania v komunikácii medzi učiteľmi a rodinami žiakov.  

Okamžitá reakcia na zatvorenie škôl – urýchlenie zmien vo vnímaní vzdelávania prebehlo zároveň s 

praktickým overením efektivity, avšak na úkor veľkého vypätia škôl a žiakov a ich rodín  

Štúdia ,,Distance Learning während der Corona-Krise an Österreichs Volksschulen“268 autorov Kämpf a 

Winetzhammerová sa realizovala už v apríli a máji 2020 a skúmala adaptáciu na dištančné vzdelávanie 

u učiteľov, žiakov a ich rodičov v štyroch rakúskych ľudových školách (základné školy, štvorročné). 

 
268 https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/3795/3543  

https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/3795/3543
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Ukázalo sa, že na začiatku lockdownu pracovali takmer všetky matky a väčšina otcov z domu, s 

výnimkou rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre – rodičia tak teoreticky boli celodenne 

dieťaťu k dispozícii, ak vyžadovalo asistenciu pri dištančnom vyučovaní. Prakticky však úlohy pri 

podpore dieťaťa vo vzdelávaní plnili takmer výlučne matky, alebo dochádzalo k rozdeleniu úloh medzi 

rodičmi podľa jednotlivých predmetov. Krízová situácia tak prehĺbila rodové stereotypy v rodinách ako 

i vo vzdelávaní. Na druhej strane však hodnotili rodičia v prieskume spoločne strávený čas počas 

lockdownu ako prínos pre vzťahy v ich rodinách. Z hľadiska dostupnosti elektronických prístrojov autori 

zhodnotili, že smartfón, laptop alebo tablet s internetovým pripojením sú štandardným vybavením 

rakúskej domácnosti, prekvapivo však chýbali tlačiarne a skenery. Náhly vzrast potreby tlačových a 

reprodukčných zariadení spôsobil aj prechodný nedostatok, zdražovanie a výpadok v dodávateľskom 

reťazci týchto výrobkov.  

Obrázok č. 48 Obdobia plošného zatvorenia škôl v Rakúsku v období marec 2020 – júl 2021  

 

Zdroj: Austrian Schools in the Covid-19 pandemic era269  

 
269https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf  

https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf
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Pred pandémiou žiaci z digitálnych nástrojov najčastejšie využívali aplikáciu Antolin, pomocou ktorej 

odpovedali na otázky o prečítaných knihách a CD nosiče dodávané s učebnicami cudzieho jazyka. 

Učitelia pred pandémiou najčastejšie využívali interaktívne tabule, tablety a neraz aj súkromné 

laptopy, keďže počítače neboli v triedach bežne k dispozícii. Učitelia v Rakúsku na začiatku pandémie 

využívali pri rýchlom prechode na dištančné vzdelávanie komerčné ponuky balíčkov elektronických 

zariadení a dátového pripojenia (napr. od mobilných operátorov, predajcov elektroniky) a vlastnú sieť 

kontaktov, v ktorej si kolegovia medzi sebou vymieňali tipy, informácie, materiály a zariadenia. Pomoc 

poskytla aj Pedagogická vysoká škola (PH Zug, Švajčiarsko) vo forme online kurzov zameraných na 

digitálne vzdelávanie, ktoré pre učiteľov promptne zorganizovala.  

Obľube sa tešila aplikácia Anton, ktorá si získala priazeň žiakov vďaka zaujímavej vizuálnej koncepcii a 

možnosti hrania hier v aplikácii po splnení zadaných úloh. Ďalej využívanými digitálnymi nástrojmi bola 

už spomínaná aplikácia Antolin (obsah sa týka kníh odporúčaných pre žiakov), platforma Padlet s 

doplnkovým digitálnym obsahom k jednotlivým predmetom (analogická napríklad k slovenskej Planéte 

vedomostí) alebo elektronická nástenka Klassenpinnwand. Z rozhovorov s rodičmi žiakov však vyplýva, 

že ich záujem o doplnkový (nepovinný) digitálny didaktický obsah bol značne nižší ako o témy a úlohy, 

ktoré ich deti zvládnuť povinne museli. Neskorší začiatok školského dňa (bez ranného cestovania do 

školy) mal výrazne pozitívny vplyv na spánkovú hygienu detí, ktoré boli odpočinutejšie. Ich rodičia však 

pokladali za dôležité počas školského dňa dodržiavať harmonogram aktivít, pripájať sa na 

videokonferencie včas a po skončení vyučovania sa venovať samoštúdiu a domácim úlohám. Učitelia v 

čase dištančného vzdelávania komunikovali rodičom žiakov týždenné plány učiva, ktoré malo byť 

zvládnuté a vyhodnotenie plnenia týchto plánov, čím sa bezprecedentne zvýšilo povedomie rodičov o 

tom, ako sa ich deti vzdelávajú.  

Po stránke sociálnej sa všetci účastníci vzdelávania vrátane rodičov museli prispôsobiť obmedzeniu 

osobných kontaktov a špecifikám spoločenskej interakcie, etikete a prenosu emočných vnemov v 

online priestore. Učitelia suplovali žiakom časť strateného sociálneho kontaktu, čím sa ocitli v predtým 

bezprecedentných rolách, a takisto získali oveľa hlbšie povedomie o individuálnych situáciách, 

socioekonomickom zázemí a štýle výchovy v rodinách jednotlivých žiakov.  

Nutnosť okamžitého prechodu na (dlhotrvajúce) dištančné vzdelávanie vytvorila nutnosť u učiteľov 

rapídne zvýšiť svoje digitálne kompetencie, ako i u žiakov rozvíjať schopnosť organizácie svojho času a 

úsilia, čo zvýšilo ich mieru samostatnosti. Rodičia žiakov zároveň spoznali spôsob učenia svojich detí a 

ich správanie vo vzdelávacom procese tak, ako na to počas prezenčného vyučovania predtým nemali 

príležitosť. Každopádne, pedagógovia považujú osobný kontakt a osobné rozvíjanie medziľudských 
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vzťahov u mládeže za absolútne nenahraditeľné a nekompenzovateľné ani tými najvyspelejšími 

technológiami.  

Z pohľadu organizácie pracovného miesta sa ukázalo, že hoci takmer každý žiak mal dostatočný priestor 

na vzdelávanie z domu, väčšina žiakov preferovala absolvovať dištančnú výučbu v spoločných 

priestoroch domácnosti, ktoré zdieľali s rodičmi a súrodencami, aj keď sa každý venoval niečomu 

inému.  

V období marec 2020 – január 2021 strávili žiaci v škole o 12,5 týždňa menej ako za bežných 

podmienok. V prípade nižších a vyšších stredných škôl boli školy zatvorené cca 60 % vyučovacích dní. 

Toto percento bolo v Rakúsku podstatne vyššie ako v Nemecku a Švajčiarsku, avšak v nasledujúcom 

roku 2022 sa trend otočil a rakúske školy boli zatvorené menej dní ako nemecké a švajčiarske.  

Priemerný počet hodín strávených účasťou na výučbe a učením sa doma klesol zo 40 hodín pred 

pandémiou na 28 hodín týždenne počas prvého lockdownu a 34 hodín počas druhého a tretieho 

lockdownu. Platí pritom, že najmladší žiaci strávili dištančným vzdelávaním najmenej času a tí najstarší 

najviac.  

V školskom roku 2021/2022 sa školy zatvárali už len na lokálnej úrovni, pričom platil štvorkrokový plán 

vládnych opatrení, ktorý pozostával zo systému včasného varovania (monitorovania lokálnej 

epidemiologickej situácie na základe analýzy odpadovej vody), pravidelného testovania na prítomnosť 

ochorenia, vakcinačných programov a investície 10 miliónov eur na nákup zariadení na čistenie 

vzduchu v triedach.  

Odborné vzdelávanie počas pandémie  

Vyššie stredné odborné školy v Rakúsku fungovali v režime výlučne dištančného vzdelávania rovnako 

dlho ako všeobecnovzdelávacie vyššie stredné školy (v niektorých krajinách, vrátane Slovenska, boli 

všeobecnovzdelávacie stredné školy otvorené neskôr ako odborné). Na druhej strane bol však školský 

rok 2020/2021 v Rakúsku predĺžený. Z celého roka 2020 boli vyššie stredné školy zatvorené počas 83 

vyučovacích dní.  

Rakúsko ako jedna z pätnástich krajín OECD implementovala nápravné opatrenia pre odborné 

vzdelávanie s cieľom preklenúť zameškané učivo a praktické vzdelávanie.270 Konkrétne išlo napríklad o 

 
270https://www.cedefop.europa.eu/en/news/austria-vocational-education-and-training-during-corona-crisis 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news/austria-vocational-education-and-training-during-corona-crisis
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finančnú podporu pre zamestnávateľov vytvárajúcich študentské miesta pre duálne vzdelávanie a 

štátom garantovanú účasť na duálnom vzdelávaní pre každého žiaka vyššej strednej odbornej školy. 

Inštitút skrátenej práce (tzv. kurzarbeit) bol zavedený aj pre žiakov vykonávajúcich praktickú prípravu 

u zamestnávateľov. Niektoré bloky praktického vyučovania boli presunuté do obdobia letných 

prázdnin. Praktické časti maturitných skúšok sa uskutočnili neskôr ako po iné roky, ale boli realizované 

pri dodržaní hygienických opatrení v čo najobvyklejšej podobe.  

Na druhej strane, tlak na realizáciu praktickej prípravy v podnikoch a časový sklz odborných praxí a 

záverečných skúšok mal za následok malý počet voľných miest pre stážistov (letná odborná prax je pre 

rakúskych žiakov povinná) a menej voľných pracovných miest pre čerstvých absolventov.  

Ešte v roku 2017 vznikol portál https://www.e-baulehre.at/, ktorý prináša na medzipodnikovej úrovni 

digitálny obsah (inštruktážne videá, kvízy) dopĺňajúci praktickú prípravu pre žiakov vyšších stredných 

odborných škôl so stavebným zameraním. Od svojho vzniku bol sprístupnený aj poskytovateľom 

terciárneho vzdelávania.  

Maturitné skúšky v novej podobe 

Na konci školského roka 2020/2021 absolvovali rakúski žiaci štandardizované testovania na príslušných 

úrovniach tak, ako po iné roky, a takisto boli klasifikovaní za príslušné klasifikačné obdobie. 

Gymnaziálna záverečná skúška Matura sa realizovala iba v písomnej časti v predmetoch nemecký jazyk, 

cudzí jazyk a matematika a okrem výsledku písomnej časti sa pri stanovení záverečnej známky 

zohľadňoval aj prospech žiaka v predchádzajúcom školskom roku. Pri ostatných predmetoch sa 

výsledná známka určila na základe hodnotenia z uplynulého školského roka. Ústne časti maturitných 

skúšok boli plošne zrušené, avšak žiaci mali možnosť podstúpiť ústne preskúšanie na vlastnú žiadosť.  

Vzdelávanie znevýhodnených skupín  

Pre žiakov z nízkopríjmových domácností, ktorí navštevovali školy zriadené spolkovou vládou, poskytla 

rakúska vláda 12 000 kusov výpočtovej techniky. Žiakom zo škôl zriaďovaných na úrovni spolkových 

krajín zapožičala vláda výpočtovú techniku v hodnote 5,5 milióna eur.271 

 
271https://multinclude.eu/2020/05/28/austria-covid-19-education-response/  

https://www.e-baulehre.at/
https://multinclude.eu/2020/05/28/austria-covid-19-education-response/
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Miera dosahu digitálneho vzdelávania na zdravotne znevýhodnených žiakov bola pomerne vysoká, a 

to vďaka spolupráci medzi školami, rodičmi a špeciálnymi pedagógmi (napríklad pre nepočujúcich a 

nevidiacich). Osobná a promptná spätná väzba na progres v učení, ale i spoločné zapojenie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením a bez neho (v inkluzívnych triedach) zvyšuje ochotu a motiváciu žiakov 

vzdelávať sa. Špecifickou prekážkou pri zapojení zdravotne znevýhodnených žiakov do dištančného 

vzdelávania sa ukázala byť zvýšená nutnosť asistencie rodičov pri inštalácii a používaní digitálnych 

nástrojov, ktoré z väčšej časti nie sú uspôsobené pre používateľov so špeciálnymi potrebami. V 

rodinách so zdravotne znevýhodnenými deťmi musia zároveň rodičia plniť sčasti aj úlohu špeciálneho 

pedagóga a zvládať nielen obsah učiva, ale nachádzať aj primerané spôsoby, ako svojim deťom 

asistovať vzhľadom na ich potreby.272 

Osobitne znevýhodnení sú žiaci, ktorých materinským jazykom nie je štátny jazyk. V roku 2021 to bolo 

viac ako 31 % všetkých žiakov rakúskych základných škôl.273 

Školský barometer  

Inštitút pre manažment a ekonomiku vzdelávania IBB (Institut für Bildungsmanagement und 

Bildungsökonomie) spravuje tzv. školský barometer: www.schul-barometer.net pre poskytovateľov 

vzdelávania v nemecky hovoriacich krajinách. Vydáva aj prehľad odbornej literatúry na tému 

vzdelávania počas a po pandémii Covidu-19 a spravuje profesijnú sieť CovER – Covid-19 Education 

Research Germany, Austria and Switzerland.  

Školský rok 2022/2023 v Rakúsku 

Aktuálnym mottom rakúskeho Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu pre dobu post-

covidovú je ,,naučiť sa s covidom žiť“. Cieľom je ponechať školy všetkých stupňov otvorené a zavádzať 

len tie najnutnejšie protipandemické opatrenia. Manažment pandémie v aktuálnom školskom roku 

upravuje Školská vyhláška COVID-19 2022/23 a novela vyhlášky o príprave a vykonávaní záverečných 

skúšok na školský rok 2021/22 (COVID-19-Schulverordnung 2022/23 und Änderung der Verordnung 

über die Vorbereitung und Durchführung abschließender Prüfungen für das Schuljahr 2021/22). Tá 

ustanovuje možnosť posunutia začiatku vyučovania, povinnosť prekrytia dýchacích ciest u starších 

žiakov, zrušenie viacdňových exkurzií s ubytovaním a i. Upravujú sa aj podmienky pre testovanie 

 
272https://schul-barometer.net/factsheets/distance-learning-in-inclusion-classrooms-opportunities-and-

challenges-2/  

273https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf  

http://www.schul-barometer.net/
https://schul-barometer.net/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/Schul-Barometer-Factsheet-English-22-08-05.pdf
https://schul-barometer.net/factsheets/
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/328
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/328
https://schul-barometer.net/factsheets/distance-learning-in-inclusion-classrooms-opportunities-and-challenges-2/
https://schul-barometer.net/factsheets/distance-learning-in-inclusion-classrooms-opportunities-and-challenges-2/
https://www.pedocs.de/volltexte/2022/25329/pdf/TC_2022_3_Altrichter_Helm_Austrian_schools_in.pdf
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úrovne nemeckého jazyka u žiakov s iným materinským jazykom tak, aby k testovaniu nepristupovali 

skôr, ako budú podľa posúdenia školskej komisie dostatočne pripravení.274 

Jednotlivé školy sa ďalej riadia tzv. plánmi manažmentu variantov platnými v tej-ktorej spolkovej 

krajine. Pre školské podujatia a pre každodennú organizáciu vyučovania boli vydané dva jednoduché a 

krátke checklisty hygienických opatrení, ktoré majú za cieľ minimalizovať šírenie nákazy v školských 

kolektívoch.  

Starší žiaci, študenti a budúci učitelia pomáhajú prekonať krízu  

V rokoch 2020 a 2021 sa uskutočnili tzv. ,,letné školy“, dvojtýždňové vzdelávacie turnusy zamerané na 

osvojenie nemčiny ako vyučovacieho jazyka u žiakov s iným materinským jazykom, ďalej pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami učenia sa a žiakov pred nástupom do piateho a 

deviateho ročníka školskej dochádzky (pred postupom na vyšší stupeň vzdelávania). Programu letnej 

školy sa zúčastnilo v roku 2020 približne 24 tisíc žiakov (57 % cieľovej skupiny). Okrem nemeckého 

jazyka sa letné školy venovali aj upevňovaniu vedomostí a zručností v matematike, prírodovedných a 

spoločenskovedných predmetoch. Vzdelávanie v nich zabezpečovali študenti učiteľských študijných 

programov a dobrovoľníci z radov učiteľov. Iniciatíva si vyžiadala pozoruhodne malé financovanie 

vďaka masívnemu zapojeniu dobrovoľníkov-učiteľov. Zapojeným dobrovoľníkom študujúcim 

pedagogiku a učiteľstvo na vysokých školách boli za aktivitu udelené kredity za odbornú prax. Odborný 

dohľad nad študentmi VŠ vyučujúcimi v letných školách vykonávali učitelia vysokých škôl.  

Obdobne sa podarilo zlepšiť zapojenie žiakov zdravotníckych odborov do duálneho vzdelávania vďaka 

nadviazaniu spolupráce medzi školami a najväčšími nemocnicami a zariadeniami opatrovateľskej 

starostlivosti. Ešte v roku 2021 tak žiaci odborov zdravotníctvo a sociálna práca mohli absolvovať 

praktickú prípravu v odvetví najviac zasiahnutom pandémiou.  

Vplyv pandémie na zamestnanosť a účasť na vzdelávaní275 

Dopad pandémie na rakúsku ekonomiku vyvoláva obavy o perspektívu mladých dospelých ľudí, 

predovšetkým tých, ktorí predčasne opúšťajú vzdelávací proces. Miera nezamestnanosti 25 až 

 
274 https://www.bmbwf.gv.at/ 
275https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d2c43767-en/index.html?itemId=/content/component/d2c43767-

en#section-d12020e765  

https://www.bmbwf.gv.at/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d2c43767-en/index.html?itemId=/content/component/d2c43767-en#section-d12020e765
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d2c43767-en/index.html?itemId=/content/component/d2c43767-en#section-d12020e765
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34ročných s najvyšším dosiahnutým vzdelaním nižším ako vyšším sekundárnym (vyššia stredná škola) 

dosiahla v roku 2020 20 %, čo predstavuje nárast o 5 percentuálnych bodov oproti predošlému roku. 

Priemer krajín OECD v tomto ukazovateli boli v roku 2020 15,1 % a v roku 2019 13,1 %.  

Zároveň sa počet dospelých zapojených do formálneho a/alebo neformálneho vzdelávania a prípravy 

znížil až o 40 % (v krajinách OECD sa počet vzdelávajúcich sa dospelých znížil o 27 %). 

Na druhej strane, pandémia nemala významný vplyv na zvýšenie počtu tzv. NEETs (not in employment, 

education or training), teda ľudí do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v 

zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy. Podiel takýchto mladých 

ľudí v Rakúsku sa pred aj po pandémii pohyboval v rozmedzí 11 – 12 %. (Priemer OECD bol 14,4 % v 

roku 2019 a 16,1 % v roku 2020.) 

5.7.5.1 Odporúčania276  

Nezávislá výskumná skupina Agenda Austria formulovala pre ďalší rozvoj hybridného prezenčno-

dištančného vzdelávania nasledovný súbor opatrení.  

Materiálno-technické vybavenie – všetci žiaci musia disponovať potrebnou výpočtovou technikou na 

využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. 

Vzdelávanie (učiteľov) – všetci učitelia si musia osvojiť zodpovedajúce kompetencie pri zaobchádzaní 

s digitálnymi technológiami a nadobudnúť kompetencie týkajúce sa pedagogických aspektov 

digitalizácie. 

Viesť školy ako podniky – ponechať školám väčšiu autonómiu pri rozhodovaní o vlastných financiách 

a ľudských zdrojoch a poskytovať zamestnancom v školstve stimuly na ďalšie vzdelávanie v oblasti 

digitalizácie. Prieskumy ukazujú, že väčšia miera samostatnosti vo vedení škôl vedie k zlepšeniu 

akademických výsledkov žiakov. Rovnako ako pri podniku, aj úspešnosť školy závisí od jej vedenia – 

preto by sa riaditelia škôl mali profesijne vzdelávať rovnako intenzívne, ako učitelia. 

Vývoj učebného softvéru – tento bod zahŕňa oveľa viac než len konverziu učebnice do PDF. Písomné 

materiály by mohli byť rozšírené o audiovizuálne prvky. Podľa výsledkov môže byť dodatočný 

vzdelávací obsah poskytovaný individuálne prostredníctvom algoritmov, takže každý študent môže 

 
276 https://www.agendaaustria.at  

https://www.agendaaustria.at/


   
 

513 

pochopiť obsah vlastným tempom. Používanie takýchto technológií môže primárne podporovať 

slabších, zároveň ponúka špičkovým žiakom primeranú náročnosť učiva.  

Zapojenie rodičov – Aby mohli rodičia podporovať svoje deti, musí medzi školami a rodičmi prebiehať 

široká výmena názorov. Pomocou programov, ako je digitálna triedna kniha, môžu rodičia jednoducho 

sledovať úlohy, obsah vyučovania, rozvrhy a výkony žiakov. Okrem toho si môžu ľahko vymieňať 

nápady s ostatnými rodičmi alebo učiteľmi.  

Vzdelávanie v témach ochrany údajov a digitálnej bezpečnosti – používanie elektronických zariadení 

a internetu musí byť spojené s dobrou praxou v oblasti ochrany citlivých údajov a ochrany pred kyber 

útokmi. 

Virtuálne triedy – Schopnosť učiť sa samostatne je v populácii žiakov rozložená veľmi odlišne. Od 

rodičov nemožno očakávať ani to, že bez pedagogického vzdelania dokážu z domu suplovať učiteľa, 

hodiny prechádzať s deťmi a zároveň chodiť do práce či pracovať z domu. Preto je okrem učebných 

materiálov potrebná väčšia podpora zo strany učiteľov. Poznajú slabé a silné stránky študentov, a preto 

môžu mať väčší vplyv na úspešnosť učenia sa detí. 

5.7.5.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín  

V júni 2020 spustil rakúsky minister školstva osembodový plán zlepšenia „Digitálna škola“, ktorým 

prisľúbil rozvoj do roku 2024 v nasledujúcich oblastiach, pričom na tento účel vyčlenil 250 miliónov 

eur. Program má vybudovať a aktualizovať základnú IT infraštruktúru škôl, spojiť všetky aplikácie pre 

vzdelávanie a správu na jednotnej platforme „Digitálna škola“, poskytnúť učiteľom profesionálny 

rozvoj v oblasti zmiešaného a dištančného vzdelávania prostredníctvom diaľkového vzdelávania 

MOOC (massive open online courses, hromadných otvorených online kurzov) a vydania digitálnych 

zariadení študentom a učiteľom s cieľom „vytvoriť pedagogické a technické podmienky pre výučbu 

podporovanú IT a poskytnúť študentom rovnaký prístup k digitálnemu vzdelávaniu“. 

Financovanie samospráv a škôl a vytváranie materiálnej rezervy koncových zariadení (počítače, 

tablety) na zapožičiavanie domácnostiam sú prvým nevyhnutným krokom pre efektívnu digitalizáciu 

vo vzdelávaní. Súčasne je potrebné kontinuálne vzdelávať učiteľov, riaditeľov a rodičov žiakov v oblasti 

digitálnych kompetencií tak, aby žiaci nemuseli byť v školách tí, ktorí najlepšie ovládajú výpočtovú 

techniku. V neposlednom rade je nevyhnutné zabrániť zaostávaniu znevýhodnených žiakov počas 
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dištančnej výučby (na základe socioekonomickej vrstvy, národnosti, zdravotného znevýhodnenia 

a pod.).  

5.7.5.3 Závery  

Dopady plošného zatvorenia škôl na kvalitu vzdelávania v Rakúsku pomohla zmierniť vysoká životná 

úroveň jeho obyvateľov, ako aj ich vysoká miera občianskej uvedomelosti. Mnohé užitočné nástroje 

pre digitálne vzdelávanie vznikli iba vďaka dobrovoľníckej práci učiteľov a odborníkov na vzdelávanie. 

Vysoké školy z vlastnej iniciatívy tvorili digitálne nástroje a poskytovali vzdelávanie zamerané na rozvoj 

digitálnych kompetencií učiteľom nižších stupňov vzdelávania. Dobrá ekonomická situácia obyvateľov 

Rakúska prispela k tomu, že na začiatku lockdownu mala drvivá väčšina žiakov prístup k informačno-

komunikačným technológiám a tiež pokojné miesto na učenie.  

Komerčné alebo verejne dostupné aplikácie boli v Rakúsku dobre prepojené s tými, ktorých vznik 

a vývoj manažoval štát. Spoluprácu dobrovoľníkov, odborníkov na vzdelávanie, učiteľov, vedcov 

a štátnych úradníkov podporovalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu spôsobom, ktorý nevytváral 

prekážky pre kombinovanie nástrojov a učebných materiálov vytvorených štátom a súkromným 

sektorom.  

Opatrenia pre krízový manažment pandémie v rakúskych školách boli v porovnaní so Slovenskom 

stručné a jednoduché, hoci sa takisto ako tie slovenské nevyhli masívnej kritike verejnosti. 

Dvojstupňové riadenie školstva na úrovni spolkových krajín na jednej strane a celoštátnej spolkovej 

vlády na strane druhej je však dlhodobo zdrojom nezrovnalostí v manažmente školstva, ktoré 

negatívne ovplyvňujú aj inovačný proces vo vzdelávaní.  

V snahe o rýchle zavedenie efektívneho dištančného vzdelávania krízová situácia zároveň prehĺbila 

sociálne rozdiely medzi rodinami žiakov a negatívne ovplyvnila rodové role v rodinách (žiakom pri 

učení pomáhali v prevažnej miere iba matky) a zaťaženie rodičov, obzvlášť slobodných matiek, rodičov 

s nízkym príjmom a imigrantov. V adaptácii na plne digitálne vzdelávanie absentovali systematické 

opatrenia na podporu žiakov, ktorých materinský jazyk nie je nemčina, žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, a na ochranu duševného zdravia žiakov, učiteľov a rodičov.  
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5.7.6 Spolková republika Nemecko  

Spolková republika Nemecko (ďalej ako „SRN) je svetovým lídrom v štátnom financovaní vedy a 

výskumu. Do roku 2025 má v pláne vynaložiť 3,5 % svojho HDP iba na výskum a inovácie. V roku 2018 

výdavky predstavovali už 3,13 % HDP krajiny.277 Vďaka veľkej podpore inovácií, ktorú SRN vynakladá, 

sa podarilo aj vďaka medzinárodnej vedeckej spolupráci vytvoriť prvú vakcínu proti ochoreniu Covid-

19 na svete. Koncom roka 2020 uvoľnil Rozpočtový výbor ďalších 145 miliónov eur na výskum 

koronavírusu.278  

Pandémia a vzdelávanie 

Od začiatku pandémie v roku 2020 väčšina svetových vlád prijala preventívne opatrenia na zabránenie 

šírenia koronavírusu. SRN, najmä Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, BMBF), zaviedlo viacero opatrení, ktorými sa snažili zmierniť dosah 

ochorenia na vzdelávací systém. V SRN predstavoval každý týždeň zatvorených škôl približne 24 hodín 

povinnej prezenčnej výučby, teda 2,7 % času ročnej povinnej výučby. Školy boli nútené nahradiť tento 

čas v triedach online vzdelávaním, ktoré sprostredkovávali učitelia aj rodičia.279 

Federálny zákon o pomoci pri výcviku, v skratke BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) je 

spolkový zákon o pomoci pri odbornej príprave študentov a žiakov navštevujúcich stredné odborné 

školy, vysoké školy a univerzity. Zákon bol zavedený v roku 1971 a upravuje všetky spolkové študentské 

granty a pôžičky. V roku 2019 prebehla reforma zákona, kedy sa miera financovania a pomoc na 

bývanie výrazne zvýšila a hranica príjmu pre oprávnenosť žiadania BAföG bola znížená. 

Počas pandémie prišlo mnoho študentov o zdroj príjmu, či už vo forme brigády, ktorú nemohli 

vykonávať alebo zníženej finančnej podpory od rodiny. Ako súčasť balíka pomoci poskytlo BMBF od 

mája 2020 do septembra 2022 študentom bezúročnú pôžičku a nenávratný grant. Mohli o ne požiadať 

aj zahraniční študenti. Pôžička bola schválená za toto obdobie 57 tisíc študentom, grant bol 

odsúhlasený viac ako 100 tisíc študentom vo finančnej núdzi.280 Dôležitým podkladom pre financovanie 

bol BAföG.  

 
277 https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/germany.html  
278 https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html  
279 https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf  
280 https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/interim-financial-aid-for-students-what-you-
need-to-know.html  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/germany.html
https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html
https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/interim-financial-aid-for-students-what-you-need-to-know.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/interim-financial-aid-for-students-what-you-need-to-know.html
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Graf č. 73 Počet mesačných žiadostí o grant s podielom schválených a neschválených za 
obdobie jún 2020 až september 2021 

 

Zdroj: BMBF 

Počas celého obdobia trvania grantu pre študentov vo finančnej núdzi z dôvodu pandémie bolo 

podaných takmer 620 tisíc žiadostí. Viac ako tretinu predložili zahraniční študenti.281 Dočasná pomoc 

poskytla počas pandémie finančnú podporu mnohým študentom. Bez nej by študenti s ekonomickým 

znevýhodnením nemohli pokračovať v štúdiu.  

Digitálne vzdelávanie 

Už v roku 2020 poskytlo BMBF dotácie na rýchlu digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania (DigitalPakt 

Schule). Išlo o reakciu na celoplošné sociálne a dištančné obmedzenia. Súhrnne spolková vláda 

investuje 5,6 miliardy eur do digitálnej transformácie škôl, napríklad: 

▪ 100 miliónov € na rýchle vybudovanie infraštruktúry digitálneho vzdelávania, 

▪ 500 miliónov € na okamžité obstaranie digitálnych zariadení pre študentov, 

▪ 500 miliónov € poskytnutých z Európskeho programu obnovy na technické vybavenie pre 

učiteľov, 

▪ 500 miliónov € na školenie a financovanie správcov IT systémov, 

 
281 Taktiež. 
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▪ 500 tisíc € pre vzdelávací portál VHS ponúkajúci bezplatné digitálne vzdelávacie programy 

zamerané na gramotnosť, základné vzdelanie a nemčinu ako druhý jazyk.282 

V rámci projektu „HPI školské cloudy BMBF“ (HPI School Cloud BMBF), t. j. poskytovanie úložiska na 

internetových serveroch s prístupom cez webový prehliadač z akéhokoľvek zariadenia a miesta, 

rozšírilo BMBF digitálnu kapacitu pre školy. Cloud poskytuje pre učiteľov priestor na vytvorenie 

digitálnej triedy a študenti môžu pracovať na svojich úlohách kedykoľvek sami či v online tímoch.  

Obrázok č. 49 Pripravenosť škôl a študentov na vzdelávanie založené na IKT pred krízou 

 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf  

Poznámka: Program medzinárodného hodnotenia študentov (PISA). Dáta z Medzinárodného prieskumu výučby 

a vzdelania (TALIS) v SRN nie sú k dispozícii.  

Vzdelávanie pomocou digitálnych zručností nebolo pred pandémiou na najvyšších priečkach potreby 

škôl. V roku 2018 podľa Programu medzinárodného hodnotenia žiakov (PISA) bolo v SRN iba 33 % 

žiakov zapísaných do škôl, v ktorých riaditeľ súhlasil alebo rozhodne súhlasil, že majú k dispozícii 

 
282 https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html  

https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf
https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html
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efektívne platformy na podporu online vyučovania. SRN sa tak umiestnila takmer na konci hodnotenia 

krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - Organisation for Economic Co-

operation and Development). V otázke dispozície efektívnych odborných zdrojov na lekcie používania 

digitálnych zariadení pre učiteľov dosiahla SRN 41 %, pričom priemer krajín OECD bol 65 %.  

V čase pandémie bola spoločnosť nútená prispôsobiť sa okolnostiam a náhlej potrebe digitálnych 

zručností. Kríza však ukázala nerovnomerný prístup k potrebným digitálnym zariadeniam. Žiaci zo 

sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia nemali prístup k zariadeniam alebo prístup na 

internet, následkom čoho sa nerovnosti vo vedomostiach zvyšovali.  

Obrázok č. 50 Domáce prostredie na online vzdelávanie žiakov 

 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf 

92 % žiakov v Nemecku uviedlo, že majú doma prístup k počítaču, ktorý môžu použiť na školské účely, 

čo je viac ako priemer krajín OECD (89 %). V najnižšom kvartile žiakov sociálno-ekonomického 

znevýhodnenia uviedlo 83 % žiakov, že majú k dispozícii domáci počítač na školské účely, oproti 

priemeru OECD krajín (78 %). Okrem prístupu k digitálnym zariadeniam je tiež dôležitý fyzický priestor 

pre vzdelávanie. 95 % žiakov uviedlo, že majú k dispozícii tiché miesto k výučbe. V najnižšom kvartile 

potvrdilo 90 % žiakov vhodné a tiché prostredie k výučbe, oproti priemeru krajín OECD (85 %). 

https://www.oecd.org/education/Germany-coronavirus-education-country-note.pdf
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SRN sa tak vo všetkých prípadoch umiestnila vyššie ako priemer krajín OECD, i keď domáci počítač 

nemusí nutne znamenať osobný počítač žiaka. V mnohých prípadoch má domácnosť jeden rodinný 

počítač, ktorý je využívaný ako na školskú prácu, tak i prácu rodičov počas home office. V rámci 

fyzického priestoru môže zhoršiť sústredenie prítomnosť rodičov počas práce z domu či prítomnosť 

súrodencov.  

Trh práce 

Federálny štatistický úrad v SRN (Destasis) poskytuje dáta z hľadiska vplyvu pandémie na trh práce. 

Výsledky po pandémii sa ešte stále spracovávajú, avšak štruktúra trhu pred pandémiou môže byť 

nápomocná k predstave vývoja trhu práce počas a po nej. Podľa správy OECD z roku 2021 bolo 

Nemecko ovplyvnené krízou z hľadiska nezamestnanosti menej ako ostatné krajiny OECD. Z väčšej časti 

to bolo spôsobené ráznymi krokmi vlády v podpore likvidity pre podniky, stimuláciou domáceho trhu, 

ale aj už zavedenej schémy skráteného pracovného času (Kurzabeit).283 

V roku 2019 väčšina zamestnancov pracovala z domu menej ako polovicu všetkých pracovných dní. 

Najväčší počet zamestnancov bol v kategóriách klasifikácie NACE Rev. 2 Ťažba a dobývanie; 

Priemyselná výroba (B; C) – 19,7 % z celkového počtu zamestnancov. Ťažba a dobývanie alebo 

priemyselná výroba závisia na prezenčných zamestnancoch. Zamestnanec nemá možnosť si prácu 

v kameňolome alebo na výrobnej linke vziať domov, preto museli spoločnosti buď prispôsobiť 

podmienky a spôsob práce, ak bola možná alternatíva, alebo poskytnúť zamestnancom dostatočnú 

náhradu mzdy.  

Naopak kategóriou, ktorá najviac pracovala z domu i pred pandémiou, bolo Vzdelávanie – 34,5 %. 

Z celkového počtu zamestnancov je to však iba 7 % pracovných pozícií, ktoré boli najschopnejšie sa 

adaptovať na novú situáciu.284 Výhodou tejto kategórie je, že zamestnanci vo vzdelávacom systéme 

potrebujú k svojej práci najmä digitálne zariadenie (počítač, notebook, tablet) a internet, vďaka ktorým 

môžu pracovať z akéhokoľvek miesta.  

  

 
283 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-
en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book  
284 https://www.destatis.de/EN/Themes/Labour/Labour-Market/Employment/LaborMarket-
Covid19.html#409750  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.destatis.de/EN/Themes/Labour/Labour-Market/Employment/LaborMarket-Covid19.html#409750
https://www.destatis.de/EN/Themes/Labour/Labour-Market/Employment/LaborMarket-Covid19.html#409750
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Miera zamestnanosti absolventov 

Za posledných 10 rokov bola podľa EUROSTAT-u najvyššia miera zamestnanosti absolventov 

v decembri 2019 (92,7 %). Zhodou okolností však vtedy prišla pandémia a miera v ďalšom roku 

(december 2020) klesla na jednu z najnižších za 10 rokov (89,6 %).285 Zavážili samozrejme sociálne 

a dištančné obmedzenia, ale i predĺženie posledných ročníkov o niekoľko mesiacov. Prezenčné 

záverečné skúšky totiž vo väčšine prípadov vykonávajú učitelia a profesori staršieho veku, ktorí patria 

do vekovej skupiny náchylnej k ochoreniu na Covid-19.  

Graf č. 74 Miera zamestnanosti absolventov za roky 2012 až 2022 

 

Zdroj: https://tradingeconomics.com/germany/employment-rates-of-recent-graduates-eurostat-data.html 

Rozvoj zručností a ďalšie vzdelávanie 

SRN vyvinula za posledné desaťročie silný systém rozvoja zručností. Po dekáde hospodárskeho rastu 

a rastu zamestnanosti prišlo zastavenie v podobe pandémie Covid-19. Trh práce, na ktorý sa kladú ešte 

väčšie očakávania kvôli nútenej digitalizácii, ale i starnutia obyvateľstva, má povinnosť zareagovať čo 

najrýchlejšie. Tvorcovia politík tak musia dbať najmä na podporu ďalšieho vzdelávania obyvateľov 

a podporu podnikov, čím prispejú k efektívnemu výkonu ekonomiky.  

Ďalšie vzdelávanie a odborná príprava v SRN je jedna z najkomplexnejších štruktúr krajín OECD. 

Zodpovednosť nesie nielen štát, ale aj jednotlivé spolkové krajiny, podniky, sociálni a ekonomickí 

partneri. Na jednej strane tak môžu byť naplnené potreby jednotlivcov na úrovni i najminoritnejších 

 
285 https://tradingeconomics.com/germany/employment-rates-of-recent-graduates-eurostat-data.html  

https://tradingeconomics.com/germany/employment-rates-of-recent-graduates-eurostat-data.html
https://tradingeconomics.com/germany/employment-rates-of-recent-graduates-eurostat-data.html
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skupín, na strane druhej to však môže spôsobiť obrovskú byrokraciu a slabú koordináciu a komunikáciu 

medzi jednotlivými úrovňami. V systéme ďalšieho vzdelávania pracuje Nemecko na kľúčových témach: 

▪ validácia predchádzajúceho vzdelania, 

▪ čiastkové kvalifikácie v niektorých oblastiach, 

▪ rozširovanie príležitostí ďalšieho vzdelania na vysokých školách. 

V roku 2019 bola spustená Národná stratégia ďalšieho vzdelávania (Nationale 

Weiterbildungsstrategie, NWS), ktorá má za úlohu riešiť tieto výzvy. Spoločným prístupom všetkých 

úrovní (federálne ministerstvá, spolkové krajiny, úrady práce, sociálni partneri, atď.) smeruje 

k strategickej tvorbe politiky ďalšieho vzdelávania.286 Príchodom pandémie boli urýchlené procesy 

implementácie technológií a prijímania nových spôsobov práce. Podľa OECD je v SRN 18 % pracovných 

miest vystavených vysokému riziku automatizácie v najbližších 15 rokoch, 36 % pracovných miest hrozí 

významná zmena, čo predstavuje jeden z najvyšších podielov ohrozených pracovných miest v rámci 

krajín OECD.287 Je preto podstatné zabezpečiť kvalitný a funkčný systém ďalšieho vzdelávania 

a odbornej prípravy zamestnancom a budúcim uchádzačom o zamestnanie.  

Pomoc pre školiace spoločnosti 

Spoločnosti, ktoré poskytujú školenia a stáže študentom či mladým ľuďom hľadajúcim zamestnanie, 

boli počas pandémie a lockdownu obzvlášť zasiahnuté. Vzhľadom na obmedzenie pohybu a nemožnosť 

vykonávať školenia manuálnych činností, bol vytvorený Národný program na záchranu stáží 

(Ausbildungsplätze sichern) s rozpočtom 500 miliónov eur. Jeho úlohou bolo motivovanie spoločností 

a udržanie školiacich priestorov a lektorov.288  

5.7.6.1 Odporúčania 

Investície do vedy a výskumu 

Slovensko v porovnaní so SRN investovalo v roku 2019 do vedy a výskumu iba 0,83 % HDP, čím sme 

obsadili 23. miesto krajín Európskej únie.289 Na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského 

 
286 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en  
287 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-
en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book  
288 https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html  
289 ttps://www.sovva.sk/wp-content/uploads/2021/02/Hodnotenie-stavu-vedy-a-v%C3%BDskumu-na-
Slovensku_f.pdf  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en&_csp_=52991931d5821611100bdefd408c82c9&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/_documents/coronavirus-what-the-bmbf-is-doing.html
https://www.sovva.sk/wp-content/uploads/2021/02/Hodnotenie-stavu-vedy-a-v%C3%BDskumu-na-Slovensku_f.pdf
https://www.sovva.sk/wp-content/uploads/2021/02/Hodnotenie-stavu-vedy-a-v%C3%BDskumu-na-Slovensku_f.pdf
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hospodárstva je potrebná a naliehavá vyššia miera investovania do týchto významných oblastí 

spoločnosti.  

Digitálna transformácia vzdelávania 

Vďaka pandémii bolo možné urýchliť procesy digitalizácie, ak boli procesy vopred nastavené. Ak neboli, 

o to ťažšie jednotlivci a organizácie boli schopné adaptácie. V roku 2021 prebehla na Slovensku IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, určená pre riaditeľov a koordinátorov stredných a základných 

škôl. Cieľom bola príprava škôl na digitálne vzdelávanie a tvorba Programu digitálnej transformácie na 

školách do roku 2024.290 Dôležitým momentom je určenie diferencovanej pomoci pre školy, nielen 

plošne rovnako rozdelené financie na nákup rovnakých zariadení. Aktuálne nie sú dáta o vybavenosti 

škôl, čo môže spôsobiť problém konkrétne adresovanej pomoci.  

Na digitálne vzdelávanie je potrebné aj vhodné domáce prostredie pre žiakov. Slovenskí žiaci majú 

vyššie alebo rovnaké percentuálne hodnotenie ako priemer krajín OECD. Problémovejšou skupinou sú 

žiaci zo sociálno-ekonomického znevýhodneného prostredia, ktorí zaostávajú za priemerom krajín 

OECD (85 % priemer krajín OECD, 80 % Slovensko). 

Obrázok č. 51 Domáce prostredie na online vzdelávanie žiakov 

 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/Slovak-Republic-coronavirus-education-country-note.pdf  

 
290 https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-
vzdelavania/  

https://www.oecd.org/education/Slovak-Republic-coronavirus-education-country-note.pdf
https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-vzdelavania/
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Ďalšie vzdelávanie  

Slovensko v porovnaní s krajinami OECD výrazne zaostávalo už pred pandémiou v miere participácie 

na aktivitách ďalšieho vzdelávania (4,5 % oproti 11 % priemeru).291 Chýbajúca konkrétna stratégia 

môže spôsobiť skostnatenie až prepad konkurencieschopnosti hospodárstva oproti ostatným krajinám 

a tým aj horšie podmienky zamestnateľnosti. SRN môže byť vzorom pre vytváranie príležitostí ďalšieho 

vzdelávania, či už v podobnej forme národnej stratégie ďalšieho vzdelávania alebo vytvorenia štruktúr 

a príležitostí ďalšieho vzdelávania.  

5.7.6.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín 

Zvýšiť výdavky do vedy a výskumu 

Na vytvorenie vhodného prostredia na vedu a výskum je potrebné navýšiť percentuálnu hodnotu HDP 

na aspoň priemernú hodnotu krajín OECD. Vedci a výskumníci by tak mali možnosť a motiváciu 

k výskumu či už vakcín na ochorenia alebo tvorbe inovácií na digitálnu transformáciu spoločnosti. 

Konkrétna stratégia digitálneho vzdelávania 

Tvorba konkrétnej stratégie na digitálnu transformáciu vzdelávacieho systému pomôže školám 

i žiakom v adaptácii na hybridné (prezenčne + online) vyučovanie. Získanie dát o vybavenosti škôl 

umožní adresovať konkrétnu pomoc jednotlivým školám podľa ich potrieb. Formou pomoci 

študentom, ktorí nemajú vhodné domáce prostredie na výučbu, by mohlo byť vytvorenie voľne 

prístupných priestorov na štúdium, napr. knižnice, klubovne v blízkosti bydliska, a podobne. 

Reálna pomoc poskytovateľom ďalšieho vzdelávania 

Pre udržanie poskytovateľov ďalšieho vzdelávania by bola vhodná pomoc v podobe metodickej 

a finančnej podpory zo strany štátu, po vzore SRN. V rámci obavy potencionálnych účastníkov 

z nakazenia ochorením Covid-19 je vhodné podporiť prechod školení z prezenčných na dištančné/ 

online, prípadne vytvoriť vhodné podmienky (sociálny dištanc, hygiena a podobne) pri školeniach 

prezenčne.  

 
291 https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//VS/DALV/2021/COVID-19_dopad_na_DVZ_v_SR_final.pdf  

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/VS/DALV/2021/COVID-19_dopad_na_DVZ_v_SR_final.pdf
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5.7.6.3 Závery 

Spolková republika Nemecko ako líder v preventívnych protipandemických opatreniach môže byť pre 

SR vzorom. I keď digitálne vzdelávanie nebolo v SRN prioritou v predpandemickom čase, od roku 2020 

sa vláda na federálnej úrovni a na úrovni spolkových krajín snažila čo najviac pomôcť v digitálnej 

transformácii prostredníctvom dotácií a fondov. Slovenská vláda a tvorcovia jednotlivých politík by sa 

mohli inšpirovať praktickými opatreniami, ktoré reálne pomohli zamestnávateľom, jednotlivcom, 

vzdelávacím a výskumným inštitúciám flexibilne reagovať na pandemické obdobie.  

▪ Vytvorenie výskumných a vedeckých grantov 

Okrem navýšenia percentuálnej hodnoty HDP na aspoň priemernú hodnotu krajín OECD odporúčame 

vyčleniť financie na podporu výskumných a vedeckých projektov prostredníctvom grantov.  

▪ Plnenie stratégie pre digitálnu transformáciu škôl 

Stratégia pre digitálnu transformáciu škôl na Slovensku bola vytvorená v roku 2021.292 V aktuálnej dobe 

je najdôležitejšie začať plniť aktivity obsiahnuté v stratégii, aby školstvo reagovalo na neustále potreby 

digitálneho vzdelávania.  

▪ Vytvorenie stratégie ďalšieho vzdelávania 

Jednotná stratégia ďalšieho vzdelávania by pomohla pri prechode na Prácu 5.0 a pri začleňovaní 

zamestnancov, ktorí stratili prácu v dôsledku automatizácie.  

5.7.7 USA  

Pripravenosť učiteľov a žiakov na pandémiu COVID-19293 

Zhoršujúca sa situácia spôsobená pandémiou COVID-19 prinútila vlády väčšiny krajín prijať preventívne 

opatrenia aj na poli vzdelávania. V snahe obmedziť šírenie vírusu tak boli uzatvorené školy a výučba sa 

presunula do online priestoru. V Spojených štátoch (berúc ako príklad nižšiu strednú školu 

 
292 https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-
vzdelavania/  
293 School education during COVID-19: Were teachers and students ready?: United States [online]. [cit. 2022-10-
03]. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf 

https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/na-zakladnych-a-strednych-skolach-sa-rozbehla-digitalna-transformacia-vzdelavania/
https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf
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všeobecného zamerania) predstavuje každý vyučovací týždeň približne 28 hodín prezenčnej povinnej 

výučby v škole, teda 2,8 % ročného povinného vyučovacieho času. Školy boli nútené nahradiť tento čas 

v triede online vzdelávaním a domácim vzdelávaním zabezpečovaným učiteľmi a rodičmi.  

S cieľom informovať a usmerňovať budúce politické reakcie na krízu (nielen spôsobenú pandémiou 

COVID-19) bolo nutné pripraviť dokument, ktorý popíše, ako boli učitelia, žiaci a školy v Spojených 

štátoch pripravení čeliť dopadom pandémia COVID-19.  

Schopnosť učiteľov, žiakov a škôl používať IKT na vyučovanie a učenie sa pred krízou 

Dostupnosť informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) umožňuje pokračovať vo 

vyučovaní a vzdelávaní v čase, keď nie sú možné fyzické interakcie. Predpokladom na efektívne 

používanie technológie je , aby ich učitelia a žiaci dobre poznali a ovládali. 

Obrázok č. 52 Pripravenosť učiteľov na vyučovanie založené na IKT pred krízou 

 
Zdroj: https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf 

Dobrým východiskovým bodom na posúdenie toho, do akej miery boli učitelia a ich žiaci pripravení na 

presun výučby do online priestoru je preskúmať, ako intenzívne sa tieto technológie používali vo 

výučbe pred vypuknutím krízy. Výsledky medzinárodného prieskumu TALIS z roku 2018 ukazujú, že v 

priemere v zúčastnených krajinách a hospodárstvach OECD len o niečo viac ako polovica učiteľov na 

nižších stredných školách (53 %) uviedla, že umožňuje žiakom používať IKT v rámci vyučovania „často“ 

https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf
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alebo „vždy“. V Spojených štátoch to bolo 60 % učiteľov, čo je viac ako priemer krajín OECD 

zúčastňujúcich sa na TALIS. 

Aby boli postupy učiteľov efektívne, musia byť založené na súbore vedomostí získaných 

prostredníctvom kvalitného školenia. V Spojených štátoch 63 % učiteľov uviedlo, že používanie IKT na 

vyučovanie bolo súčasťou ich formálneho vzdelávania alebo odbornej prípravy, čo je viac ako priemer 

krajín OECD, ktoré sa zúčastňujú na TALIS (56 %). V čase prieskumu sa 69 % učiteľov v Spojených štátoch 

vyjadrilo, že by ich výučba (pred krízou) mohla byť podporená zapojením IKT (napr. počítačov, tabletov, 

inteligentných tabúľ), čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru krajín OECD zúčastňujúcich sa na 

TALIS (67 %). 

Obrázok č. 53 Pripravenosť škôl a žiakov na vzdelávanie založené na IKT pred krízou 

 

Zdroj: https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf  

Na zabezpečenie kvalitnej výučby s použitím IKT (najmä vzhľadom na rýchle tempo zmien) je 

nevyhnutné, aby mali učitelia prístup k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti a mohli si neustále 

zlepšovať svoje zručnosti. V priemere až 60 % učiteľov v USA deklaruje, že vzdelávanie v oblasti IKT 

vyučovacích metód je súčasťou ich profesijného rozvoja. Podobné výsledky deklarujú aj učitelia v iných 

krajinách. Zároveň však iba 10 % učiteľov v USA pociťuje výraznú potrebu profesijného rozvoja v oblasti 

IKT (percento je takmer o polovicu nižšie ako priemer TALIS). Zároveň však možno konštatovať, že 

prechod na diaľkové vyučovanie a vzdelávanie mohol byť pre 10 % učiteľov mimoriadne náročný. 

https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf
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Implementácia IKT v škole si vyžaduje aj dostupnosť adekvátnych zdrojov. Situácia v USA je však 

v porovnaní s priemerom ostatných krajín OECD lepšia. Napriek tomu až 19 % riaditeľov škôl uvádza, 

že nedostatok a nedostatočnosť technológií bráni školám poskytovať kvalitnú výučbu zapojením týchto 

technológií (priemer OECD je 25 %). Nedostatočné pripojenie na internet je jednou z prekážok 

dištančného vzdelávania a v rámci krajín OECD ho ako problém uvádza približne 18 % opýtaných.  

Na základe údajov z PISA v USA 77 % žiakov navštevuje školy, ktoré majú k dispozícii účinnú platformu 

na podporu vzdelávania online, čo predstavuje rozdiel viac ako 20 percentuálnych bodov od priemeru 

OECD a 78 % žiakov navštevuje školy, ktoré majú zdroje určené pre pomoc učiteľom, aby sa naučili 

používať digitálne zariadenia (priemer OECD je 65 %). Riaditelia škôl v USA vnímajú, že ich učitelia majú 

dostatok času na prípravu online vyučovacích hodín, kým v priemere OECD riaditelia tento aspekt 

hodnotia menej pozitívne.  

Pripravenosť a schopnosť učiteľov a škôl reagovať na zmeny v spôsobe práce 

Schopnosť škôl inovovať, prispôsobovať sa a podporovať zamestnancov sa líšia nielen medzi 

jednotlivými štátmi, ale aj medzi školami. Práve tieto školské kapacity sa však môžu ukázať ako 

konkurenčná výhoda pri reagovaní na krízy. Zatvorenie škôl prinútilo mnohé školy „myslieť mimo 

rámca“ a prísť s inovatívnymi a pragmatickými riešeniami s cieľom poskytovať výučbu a zabezpečiť 

dištančné vzdelávanie.  

Napriek celospoločenskému pohľadu na USA ako inovátora, podľa výsledkov TALIS sú učitelia a školy 

v USA mierne konzervatívnejšie, pokiaľ sa jedná o otvorenosť ku zmenám a inováciám. Pokiaľ ide o 

úlohu vedúceho pracovníka školy pri podpore inovácií, 59 % riaditeľov škôl v Spojených štátoch 

podniklo kroky na podporu spolupráce medzi učiteľmi pri vývoji nových vyučovacích postupov počas 

12 mesiacov pred prieskumom. 

Vedúci pracovníci škôl a učitelia môžu tiež využívať online zdroje, ktoré uľahčujú šírenie informácií, 

inštruktážnych materiálov a diaľkové vzdelávanie. Napríklad osobná skúsenosť s online školeniami 

môže učiteľov pripraviť na online komunikáciu a zdieľanie informácií so študentami. Účasť učiteľov na 

online kurzoch/seminároch bola v USA pred krízou výrazne vyššia ako priemer OECD, čo pre nich 

znamenalo lepšiu východiskovú pozíciu pri náhlom presune výučby do online priestoru.  

Úroveň adaptácie pri náhlych zmenách v konečnom dôsledku závisí od podpory rovesníkov, čo 

umožňuje učiteľom (ako profesionálnemu kolektívu) prispôsobiť sa novej realite diaľkového 



   
 

528 

vyučovania a učiť sa jeden od druhého. TALIS 2018 vrhá svetlo na kultúru spolupráce, ktorá prevládala 

v školách OECD pred krízou COVID-19, ako aj na vedenie riaditeľov, ktorí môžu zohrávať kľúčovú úlohu 

pri posilňovaní kolegiality a spolupráce medzi učiteľmi. V USA 34 % učiteľov uviedlo, že sa aspoň raz za 

mesiac zúčastňujú na profesijnom vzdelávaní v ich škole, čo je viac ako priemer krajín OECD 

zúčastňujúcich sa na TALIS (21 %). Učitelia, ktorí sa zapojili do profesionálnej spolupráce, ako je táto – 

ktorá zahŕňa vysoký stupeň vzájomnej závislosti medzi učiteľmi – mali tiež tendenciu uvádzať častejšie 

používanie efektívnych vyučovacích metód, ako je kognitívna aktivácia. Učitelia v USA sú tiež 

aktívnejšie zapojení do mimoškolských vzdelávacích komunít – zapájalo sa do nich viac ako 50 % 

učiteľov, kým priemer OECD dosahuje úroveň 40 %. 

Podmienky na online vzdelávanie z pohľadu žiakov  

Hoci absenciu osobných lekcií možno do istej miery kompenzovať využívaním online platforiem, 

prístup k potrebným digitálnym zariadeniam nie je medzi obyvateľstvom rovnomerne rozdelený. Kríza 

spôsobená ochorením COVID-19 vážne zasiahla najmä žiakov zo socioekonomicky znevýhodneného 

prostredia, ktorí nemajú prostriedky na prístup k týmto zariadeniam, v dôsledku čoho sa zvyšujú 

nerovnosti v učení. 

Predpokladom pre akýkoľvek typ online vzdelávacej aktivity je, aby žiaci mali prístup k počítaču. Podľa 

údajov PISA 2018 zozbieraných pred krízou je to predpoklad, ktorý pred pandémiou COVID-19 všetci 

žiaci nespĺňali. V Spojených štátoch 88 % študentov uviedlo, že majú počítač, ktorý môžu používať na 

prácu v škole, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru OECD (89 %). Výraznejší rozdiel však možno 

sledovať v prípade žiakov zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia – v tejto skupine 69 

% žiakov uviedlo, že majú počítač (priemer OECD 78 %). Navyše, prístup k domácemu počítaču sa v 

skutočnosti mohol v dôsledku krízy zhoršiť v prípadoch, keď sa o jeho používanie museli deliť s 

ostatnými členmi domácnosti. 

Podmienky na vytvorenie primeranej klímy pre domáce vzdelávanie nespočívajú len v prístupe k 

technológiám, ale aj v tom, či doma existuje vhodný fyzický priestor na učenie. V Spojených štátoch 89 

% žiakov uviedlo, že majú doma pokojné miesto na štúdium, čo je menej ako priemer OECD (91 %). Pre 

žiakov pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia to bolo 80 %, čo je 

menej ako priemer OECD (85 %). Podobne ako prístup k počítačom, aj prístup na tiché miesto na 

štúdium sa mohol počas krízy zhoršiť v dôsledku podobných potrieb rodičov pre prácu na diaľku a 

súrodencov pre domáce vzdelávanie.  
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Obrázok č. 54 Domáce nastavenia žiakov pre online vzdelávanie pred krízou 

 
Zdroj: https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf  

Postoj študentov k samoriadenému učeniu a rozsah podpory rodičov pred krízou 

Kríza COVID-19 zmenila životy miliónov rodín na celom svete. Žiaci a ich rodiny sa učili fungovať v 

prostredí neistoty a predchádzania rizikám, čo mohlo negatívne ovplyvniť akademickú motiváciu 

žiakov. Okrem toho, v kontexte diaľkového vyučovania a učenia sa rodičia stávajú kľúčovým zdrojom 

na poskytovanie vzdelávania ako motivátori a facilitátori učenia sa žiakov. 

Učebné ciele žiakov v škole sú dôležitým faktorom pri odhadovaní úrovne motivácie a angažovanosti 

žiakov v náročnom období. V Spojených štátoch si 92 % študentov myslí, že snažiť sa v škole je dôležité 

(priemer OECD je 88 %) a 59 % žiakov si tiež myslí, že ich cieľom v škole je naučiť sa čo najviac, čo je 

o 12 percentuálnych bodov viac, ako priemer OECD. Rozdiel je ešte markantnejší pri pohľade na žiakov 

v spodnom kvartile sociálno-ekonomického rozdelenia (rozdiel 17 percentuálnych bodov). 

Žiaci v stresujúcich časoch potrebujú podporu svojich rodičov a ich zapojenie do procesu učenia. V 

Spojených štátoch 93 % žiakov cíti podporu ich vzdelávacích aktivít, čo je viac ako priemer OECD (89 

%). Silnejšiu podporu rodičov očakávajú žiaci v USA, ktorí sa nachádzajú v spodnom kvartile sociálno-

ekonomického rozdelenia.  

https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf
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Napriek tomu v niektorých špecifických sociodemografických skupinách môžu akademickú podporu 

rodičov žiakom brániť jazykové bariéry. V Spojených štátoch 16 % žiakov uviedlo, že jazyk používaný 

doma sa vo väčšine času líši od jazyka testu PISA (priemer OECD je 12 %). To je prípad 33 % žiakov 

pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia (priemer OECD je 19 %). 

Vzťah medzi školami, rodičmi a väčšou školskou komunitou je životne dôležitý pre poskytovanie 

kontextualizovaného a relevantného kvalitného vzdelávania. Otvorená a plynulá interakcia medzi 

školským personálom a rodičmi je teraz dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Údaje TALIS 2018 však 

ukazujú, že interakcie medzi školami a rodičmi alebo opatrovníkmi neboli pred krízou príliš výrazné. V 

USA učitelia v priemere uviedli, že počas posledného úplného kalendárneho týždňa strávili 1,6 hodiny 

komunikáciou a spoluprácou s rodičmi alebo opatrovníkmi, čo sa štatisticky významne nelíši od 

priemeru krajín OECD zapojených do TALIS (1,4 hodiny ). Okrem toho 4 % učiteľov uviedlo vysokú 

úroveň potreby profesionálneho rozvoja v spolupráci učiteľ – rodič/opatrovník, čo je menej ako 

priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (9 %). 

Obrázok č. 55 Rodičovská podpora a pomoc pred krízou 

 
Zdroj: https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf 

https://www.oecd.org/education/United-States-coronavirus-education-country-note.pdf
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5.7.7.1 Odporúčania294 

Údaje zozbierané pred pandémiou COVID-19 a počas nej ukázali, že osobné vzdelávanie vedie k lepším 

akademickým výsledkom, vyššej úrovni zapojenia žiakov, vyššej miere dochádzky a lepšej sociálnej a 

emocionálnej pohode a zabezpečuje prístup k dôležitým školským službám a mimoškolským aktivitám 

v porovnaní s diaľkovým vzdelávaním. Ministerstvo školstva USA sa zaviazalo podporovať štáty a 

školské obvody pri poskytovaní prezenčnej výuky všetkým rodinám s ohľadom na bezpečnostné, 

vedecky overené stratégie na predchádzanie šíreniu COVID-19, ktoré sú v súlade s pokynmi od Centra 

pre kontrolu a prevenciu chorôb (Disease Control and Prevention, ďalej len „CDC“). 

Usmernenie CDC objasňuje, že školy v rámci vzdelávacieho systému K-12295 by mali uprednostňovať 

osobné vzdelávanie a školy by mali implementovať stratégie vrstvenej prevencie (layered prevention 

strategy). Štúdie totiž ukazujú, že školy, ktoré dôsledne implementovali stratégie vrstvenej prevencie, 

vykazovali nižšiu alebo podobnú úroveň prenosu ako komunity, v ktorých sa nachádzajú.  

Obrázok č. 56 Stratégia vrstvenej prevencie  

 

Zdroj: https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/coronavirus/Folder18/COVID-
19_Guidance_for_Operating_Schools_Safely.pdf?rev=07354788516749b1a167513ae4a58e5d  

 
294 Supporting Students During the COVID-19 Pandemic: Maximizing In-Person Learning and Implementing 
Effective Practices for Students in Quarantine and Isolation. U.S. Department of Education [online]. [cit. 2022-10-
11]. Dostupné z: https://www.ed.gov/coronavirus/supporting-students-during-covid-19-pandemic 
295 K-12 je vzdelávací systém v USA a ďalších krajinách, ktorý zahŕňa materskú školu a 12 rokov základného 
verejného školského vzdelávania 

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/coronavirus/Folder18/COVID-19_Guidance_for_Operating_Schools_Safely.pdf?rev=07354788516749b1a167513ae4a58e5d
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/coronavirus/Folder18/COVID-19_Guidance_for_Operating_Schools_Safely.pdf?rev=07354788516749b1a167513ae4a58e5d
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5.7.7.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín296 

Ministerstvo školstva USA pripravilo dokument (zložený z dvoch častí) na podporu štátov, školských 

obvodov a škôl, aby maximalizovali možnosti bezpečného osobného vzdelávania udržiavaním 

bezpečnej prevádzky školy a implementovali efektívne postupy, ktoré riešia sociálne, emocionálne, 

duševné zdravie a akademické potreby žiakov, keď študenti dočasne osobne nenavštevujú školu z 

dôvodu ochorenia na COVID-19. 

Časť 1: Maximalizácia osobného vzdelávania pre všetkých žiakov 

Štáty, školské obvody a školy pracujúce na bezpečnom opätovnom otvorení škôl a udržiavaní osobného 

vyučovania by mali do miestnych operačných plánov zahrnúť viaceré stratégie, ktoré sú v súlade s 

usmerneniami pre zdravie a bezpečnosť občanov. Tieto stratégie môžu byť financované z amerického 

zákona o záchrannom pláne z roku 2021 (American Rescue Plan Act of 2021, ďalej len „ARP“). ARP 

poskytol štátom a školským obvodom takmer 122 miliárd USD vo fondoch núdzovej pomoci pre 

základné a stredné školy – flexibilné zdroje, ktoré sa okrem iného môžu použiť na implementáciu 

protokolov a politík v oblasti verejného zdravia v súlade s usmerneniami CDC na znovuotvorenie a 

prevádzku školských zariadení na efektívne udržiavanie zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov: 

▪ Stratégia vrstvenej prevencie: V súlade s usmerneniami CDC sa odporúča uprednostňovať 

osobné vzdelávanie všetkým žiakom implementáciou stratégií vrstvenej prevencie od začiatku 

školského roka. To zahŕňa pomoc každému, kto má nárok na očkovanie, univerzálne a správne 

nosenie rúšok v interiéri, zlepšenie ventilácie, dodržiavanie rozostupov, implementáciu 

programov skríningového testovania, sledovanie kontaktov v kombinácii s izoláciou a 

karanténou a ďalšie. Očkovanie je hlavnou stratégiou prevencie verejného zdravia na 

ukončenie pandémie COVID-19. Podpora očkovania môže pomôcť školám bezpečne sa vrátiť 

k prezenčnému vzdelávaniu ako aj mimoškolským aktivitám a športu. 

▪ Sledovanie kontaktov v kombinácii s izoláciou a karanténou v súlade s usmernením CDC: 

Rozhodnutia o tom, kedy a ktorí žiaci by mali absolvovať karanténu by mali byť v súlade s 

usmerneniami CDC. Finančné prostriedky podľa zákona o ARP možno použiť aj na podporu 

úsilia o vysledovanie kontaktov. Najnovší súbor nástrojov CDC pomáha školám efektívne 

implementovať sledovanie kontaktov, izoláciu a karanténu. 

 
296 Supporting Students During the COVID-19 Pandemic: Maximizing In-Person Learning and Implementing 
Effective Practices for Students in Quarantine and Isolation. U.S. Department of Education [online]. [cit. 2022-10-
11]. Dostupné z: https://www.ed.gov/coronavirus/supporting-students-during-covid-19-pandemic 
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▪ Dodržiavanie rozostupov, minimalizácia priameho kontaktu: Na základe štúdií zo školského 

roka 2020-2021 CDC odporúča školám udržiavať medzi žiakmi v triedach rozostupy aspoň 3 

stopy (približne 90 cm) v kombinácii s nosením masiek, aby sa znížilo riziko prenosu. V prípade, 

že vzdialenosť nie je možné dodržiavať, je mimoriadne dôležité navrstviť viacero ďalších 

preventívnych stratégií ako nosenie masiek, skríningové testovanie, kohortovanie, zlepšenie 

vetrania, umývanie rúk, izolácia v prípade ochorenia s príznakmi infekčnej choroby vrátane 

COVID-19 a pravidelná dezinfekcia priestorov. Školy by sa tiež mali snažiť udržať žiakov 

v menších kolektívoch, ktoré by sa podľa možností nemali miešať. Kohorting možno použiť na 

obmedzenie počtu žiakov, učiteľov a zamestnancov, ktorí prichádzajú do vzájomného 

kontaktu, najmä ak je náročné udržiavať fyzický odstup (napríklad medzi malými deťmi, a to 

najmä v oblastiach so stredným až vysokým prenosom úrovne). Kohorty by nemali zoskupovať 

žiakov podľa vnímaných schopností. Používanie kohort môže obmedziť šírenie COVID-19 medzi 

kohortami, ale nemalo by nahradiť iné preventívne opatrenia v rámci každej skupiny.  

Časť 2: Stratégie efektívneho učenia počas dištančného vzdelávania 

V prípade núteného dištančného vzdelávania z dôvodu COVID-19 je nevyhnutné, aby štáty, školské 

obvody a školy zaviedli politiky, ktoré zabezpečia, že žiaci budú mať aj naďalej prístup k 

vysokokvalitnému vzdelávaniu a že sú splnené ich sociálne, emocionálne a duševné potreby. Tieto 

politiky by sa mali konkrétne zaoberať aj špecifickými potrebami žiakov, ktorých pandémia najviac 

zasiahla. 

Štáty, školské obvody a školy by mali venovať osobitnú pozornosť znevýhodneným žiakom – vrátane 

žiakov so zdravotným postihnutím, žiakov inej farby pleti, žiakov vo vidieckych alebo kmeňových 

komunitách, žiakov bez domova a žiakov z prostredia s nízkymi príjmami, ktorí nemajú prístup k 

internetu a digitálnym zariadeniam. Financovanie podľa zákona o ARP a predchádzajúcich federálnych 

fondoch tak je možné použiť na riešenie technologických potrieb vrátane nákupu zariadení, prístupu k 

vysokorýchlostnému internetu, vysokokvalitných platforiem diaľkového vzdelávania a ďalších. 

Štáty, školské obvody a školy by mali zvážiť nasledujúce stratégie a osvedčené postupy. Tieto stratégie 

platia bez ohľadu na to, ako dlho sa študent nemôže zúčastniť vyučovania osobne, vrátane žiakov, ktorí 

sú nútení sa kvôli svojmu zdravotnému stavu učiť na diaľku dlhodobejšie. Je dôležité mať takéto 

postupy pripravené vopred, aby sa predišlo prerušeniu vzdelávania a aby bolo učenie žiakov čo 

najplynulejšie. 
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1. Plán a jeho komunikácia so žiakmi, rodinami a zamestnancami: Predtým, ako dôjde k 

akýmkoľvek zmenám v spôsobe vyučovania, školské obvody a školy by mali zapojiť pedagógov, 

zamestnancov a rodiny do proaktívneho, dostupného a nepretržitého procesu plánovania, 

implementácie a neustáleho zlepšovania, ktorý zahŕňa častú komunikáciu o tom, aké úlohy a 

zodpovednosti budú jednotliví aktéri zohrávať. Školské obvody a školy by mali pravidelne 

oznamovať svoje plány a upravovať ich podľa potreby. Plánovanie by malo zahŕňať 

zabezpečenie primeraného personálneho obsadenia, aby sa splnili sociálne, emocionálne, 

duševné zdravie a akademické potreby všetkých žiakov bez ohľadu na to, kde sa učia. Školy 

môžu zvýšiť vlastnú personálnu kapacitu pomocou prostriedkov zo zákona ARP, a to aj prijatím 

ďalších učiteľov. 

2. Vhodný výučbový materiál: Je potrebné pripraviť kvalitné inštruktážne materiály vrátane 

online obsahu. Tieto by mali byť pripravené tak, aby žiakov zaujali, obohatili, angažovali a 

podporili ich v efektívnom pokračovaní v akademickom pokroku, smerom k odbornosti a ďalej. 

Tieto materiály musia byť ľahko dostupné a pochopiteľné aj pre viacjazyčných žiakov. Na 

podporu žiakov so zdravotným postihnutím by školy mali zabezpečiť dostupnosť všetkých 

materiálov a musia uľahčiť prístup k výučbe a obsahu, napríklad zabezpečením kompatibility 

webových stránok a materiálov so softvérom na čítanie obrazovky a poskytovaním presných 

titulkov a tlmočenia posunkovej reči pre videoobsah a video inštrukcie. Okrem toho môžu 

nižšie opísané stratégie profesionálneho rozvoja pomôcť školám využívať technológiu 

spôsobmi, ktoré podporujú žiakov dosahujúcich výsledky na rôznych úrovniach, napríklad 

využívaním technológie na podporu individuálnej práce alebo práce v malých skupinách. 

3. Prístup k technológiám: Je nutné sa vopred pripraviť na zabezpečenie prístupu k 

technológiám, aby sa vyučovanie mohlo začať okamžite, ak žiak dočasne nemôže osobne 

navštevovať školu z dôvodu prípadov COVID-19, vrátane zabezpečenia prístupu k jednotlivým 

zariadeniam pre každého žiaka v domácnosti, asistenčných technológií, vysokorýchlostného 

prístupu na internet a technickej podpory (vrátane technickej podpory pre pedagógov a 

zamestnancov). Finančné prostriedky poskytované podľa zákona o ARP môžu podporiť všetky 

tieto snahy. Notebooky, tablety a domáci prístup na internet pre žiakov je možné zakúpiť aj z 

prostriedkov získaných od Federálnej komunikačnej komisie. Školy môžu tiež podporovať 

rodiny v prístupe k zľavnenému širokopásmovému pripojeniu a zariadeniam prostredníctvom 

programu núdzových širokopásmových výhod. 

4. Virtuálna podpora: Odporúča sa poskytnúť žiakom prístup k jedlu a výživovej podpore v 

období, keď žiaci nemajú prístup do školských budov, aby sa zabezpečilo uspokojenie 

základných potrieb rodín. Podporované flexibilitou Ministerstva poľnohospodárstva USA, 
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medzi dôležité modely distribúcie jedla patrí distribúcia jedla mimo domu, donáška do domu, 

donáška na trasu školského autobusu a donáška na dostupné miesta v komunite (napríklad na 

parkoviská knižnice), ku ktorým majú rodičia prístup počas období, keď žiaci dočasne nemôžu 

osobne navštevovať školu z dôvodu pandémie. Prostriedky podľa zákona o ARP možno okrem 

iného použiť na zvýšenie personálnej kapacity a pokrytie dodatočných mzdových nákladov 

spojených s vybavením a materiálom školského stravovania, balením jedál a prepravnými 

službami s cieľom zabezpečiť dostupnosť jedla a zlepšiť distribúciu. Okrem toho by štáty, 

školské obvody a školy mali zabezpečiť, aby školskí poradcovia, zdravotné sestry a ďalší školský 

personál poskytovali intenzívnu virtuálnu podporu žiakom a rodinám, aby uspokojili ich 

zvýšené potreby. 

5. Zapojenie rodín: Je dôležité, aby bol každodenne zabezpečený osobný kontakt medzi školou 

a rodinami žiakov. Zapojením školských odborníkov do tohto kontaktu (aby zodpovednosť 

neniesli samotní učitelia) sa žiaci môžu bez problémov vrátiť k osobnému vyučovaniu a rodiny 

budú mať zdroje na podporu učenia svojich detí. 

6. Podpora interakcie medzi učiteľmi a rovesníkmi: Vysokokvalitné vzdelávanie počas pandémie 

zahŕňa každodennú živú interakciu medzi žiakmi a ich učiteľmi a každodennú a častú živú 

interakciu medzi žiakmi a ich rovesníkmi s cieľom podporiť pohodu žiakov a udržať silné školské 

komunity a vzťahy. Školy by mali maximalizovať prezenčnú formu a mali by vypracovať plány 

na zabezpečenie každodenných kontaktov so svojimi žiakmi naživo, individuálne alebo v 

malých skupinách. Školy by si mali osvojiť konzistentné vyučovacie stratégie, ktoré 

maximalizujú participáciu a spoluprácu žiakov a podporujú sociálno-emocionálne učenie v 

rámci rôznych spôsobov učenia. 

7. Podpora pedagógov: Je nutné pedagógom poskytovať rozsiahly a nepretržitý profesionálny 

rozvoj a podporu pre všetkých relevantných zamestnancov, na zabezpečenie ich nepretržitej 

pripravenosti a efektívnosti. Profesionálne vzdelávacie príležitosti môžu pedagógom umožniť 

efektívne využívať technológie na podporu vzdelávania žiakov. Okrem toho by profesionálny 

rozvoj mal pomáhať pedagógom budovať spravodlivejšie a inkluzívnejšie prístupy k školskej 

klíme, najmä ak pracujú na opätovnom zapojení žiakov do bezpečného návratu do školy. 

8. Podpora sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia: Implementujte stratégie, ktoré 

explicitne riešia sociálne, emocionálne a duševné potreby žiakov. Školy by mali vyučovať 

kritické sociálne, emocionálne a akademické zručnosti a podporovať bezpečné a podporné 

vzdelávacie prostredie prostredníctvom zámerne inkluzívnych postupov. To by mohlo zahŕňať 

riešenie neúmerného vplyvu sociálnej izolácie na komunity vrátane LGBTQ+ žiakov a žiakov, 
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ktorí zažívajú bezdomovectvo, podobne ako pozitívne behaviorálne intervencie. Školské 

obvody a školy by tiež mali podporovať sociálne, emocionálne a duševné potreby všetkých 

zamestnancov. 

5.7.7.3 Závery 

Na základe informácií popísaných vyššie možno konštatovať, že problémy, ktorým čelil vzdelávací 

systém po vypuknutí pandémie COVID-19 boli naprieč krajinami OECD rovnaké. Líšili sa ale 

predpoklady na ich zvládnutie.  

Dostupnosť zdrojov na online vzdelávanie, kurzov celoživotného vzdelávania a pripravenosť 

pedagógov bola v USA v porovnaní s priemerom OECD lepšia, rozdiely však možno sledovať 

v jednotkách percent a pre USA tak v podstate nepredstavovali výraznú konkurenčnú výhodu.  

Výrazné rozdiely v dostupnosti zdrojov na online výučbu v USA cítiť u socioekonomicky slabších rodín, 

ktoré žiakom nemohli zabezpečiť vhodné prostriedky na domácu výučbu v takom rozsahu, akým je 

priemer krajín OECD.  

Pozitívnejšie a výraznejšie je však hodnotená komunitná spolupráca učiteľov v USA, ktorá v náročnom 

období mohla jednotlivcom výrazne pomôcť. Naopak – mierne konzervatívne vnímanie zavádzania 

zmien v USA mohlo predstavovať pomyselné „poleno pod nohy“.  

Spomenuté plusy a mínusy situácie kopírujú celospoločenské pomery (ekonomická situácia, mentalita 

a pod.) v USA oproti krajinám OECD a nie je plošne možné ich použiť ako príklady dobrej praxe pre 

ďalšie krajiny. 

Informácie uvedené v tejto správe o krajine sa opierajú o existujúce nadnárodné súbory údajov o 

školskom vzdelávaní od riaditeľstva pre vzdelávanie a zručnosti. Všetky vykazované údaje zodpovedajú 

obdobiam pred krízou.  

5.7.8 Nový Zéland  

Väčšina vlád po zhoršení situácie s pandémiou Covid 19 prijala preventívne opatrenia a zatvorila školy, 

aby tak zabránila šíreniu. Školy boli nútené prestúpiť na online vzdelávanie v domácom prostredí. Po 

týždňoch zatvorených škôl krajiny začiatkom roka 2022 začali komplikovaný proces postupného 
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znovuotvorenia. Nasledujúce odseky obsahujú sumarizáciu o školskom vzdelávaní na Novom Zélande, 

ktorú spracovalo OECD. 

Dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) umožňuje vyučovanie aj počas 

lockdownu. Je však kľúčové, aby učitelia a študenti vedeli tieto technológie používať. Výsledky 

medzinárodného prieskumu TALIS z roku 2018 v krajinách a hospodárstvach OECD ukázali, že len o 

niečo viac ako polovica učiteľov na nižších stredných školách (53 %) uviedla, že umožňuje študentom 

používať IKT na projekty alebo vyučovanie. Na Novom Zélande to bolo v prípade 80 % učiteľov, čo je 

viac ako priemer krajín OECD, ktoré boli súčasťou prieskumu TALIS. Na Novom Zélande 59 % učiteľov 

uviedlo, že používanie IKT na vyučovanie bolo súčasťou ich formálneho vzdelávania alebo odbornej 

prípravy. To je o 6 % viac ako priemer krajín OECD, ktoré sa zúčastňujú prieskumu TALIS (56 %). V čase 

prieskumu sa 76 % učiteľov na Novom Zélande domnievalo, že by mohli podporiť učenie sa študentov 

pomocou digitálnych technológií, či už pomocou počítačov, tabletov ale aj inteligentných tabúľ. Je to 

o 9 % viac ako priemerné ambície zapojených krajín OECD. 

Predškolská príprava v IKT na vyučovanie nemusí stačiť na zabezpečenie efektívneho digitálneho 

vzdelávania. Technológie vo vzdelaní sa vyznačujú rýchlym tempom zmien. Učitelia musia mať prístup 

k ďalšiemu vzdelávaniu, aby si mohli zlepšovať svoje zručnosti v tejto oblasti. Na Novom Zélande až 73 

% učiteľov uviedlo, že zručnosti v oblasti IKT na vyučovanie boli zahrnuté do ich aktivít profesionálneho 

rozvoja, čo je viac ako priemer krajín OECD v TALIS (60 %). Zároveň 14 % učiteľov uviedlo vysokú úroveň 

potreby profesionálneho rozvoja v oblasti IKT zručností pre vyučovanie, čo je menej ako priemer krajín 

OECD (18 %). Tieto výsledky prieskumov, zistené v predkrízovom období naznačujú, že prechod na 

dištančné vzdelávanie mohol byť pre mnohých učiteľov náročný. Implementácia IKT vo vzdelávacom 

prostredí si vyžaduje aj dostupnosť adekvátnych zdrojov na ich sprístupnenie a využitie. OECD preto 

orientovalo svoj prieskum aj na riaditeľov škôl. 18 % riaditeľov škôl na Novom Zélande uviedlo, že 

nedostatok alebo nedostatočnosť digitálnej technológie na vyučovanie bráni zabezpečovaniu kvalitnej 

výučby. Toto sa štatisticky významne nelíši od priemeru OECD krajín zúčastňujúcich sa na TALIS (25 %). 

Rovnako nedostatočný prístup na internet uviedli ako problém 3 % riaditeľov, čo je menej ako priemer 

krajín OECD zapojených do TALIS (19 %). 

Údaje z Programu medzinárodného hodnotenia študentov (PISA) z roku 2018 poskytujú ďalšie 

informácie o schopnosti škôl zlepšiť vyučovanie a učenie pomocou digitálnych zariadení. Na Novom 

Zélande bolo 76 % študentov zapísaných do školy, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, 

že je k dispozícii účinná platforma na podporu online vzdelávania. Tieto výsledky sú vyššie ako priemer 

v krajinách OECD (54 %). Zároveň, 74 % študentov na Novom Zélande navštevovalo školu, ktorej riaditeľ 
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„súhlasil“ alebo „rozhodne súhlasil“, že sú k dispozícii efektívne odborné zdroje určené na pomoc 

učiteľom naučiť sa používať digitálne zariadenia, čo je znovu viac ako priemer v rámci OECD krajín (65 

%). Na Novom Zélande 41 % študentov navštevovalo školu, ktorej riaditeľ „súhlasil“ alebo „rozhodne 

súhlasil“, že učitelia majú dostatok času na prípravu hodín, ktoré integrujú digitálne zariadenia do 

vzdelávania, čo je menej ako priemer v krajinách OECD (61 %). 

Zatvorenie škôl prinútilo mnohé vynájsť inovatívne a pragmatické riešenia s cieľom poskytovať výučbu 

a zabezpečiť, aby sa učenie mohlo uskutočniť aj na diaľku. Dobrou správou z údajov TALIS zozbieraných 

v cykle 2018 je, že napriek výzvam, ktoré prechod na vyučovanie na diaľku mohol pre niektorých 

učiteľov znamenať, vo väčšine škôl OECD nastal pozitívny prístup k inováciám. Na Novom Zélande 73 

% učiteľov súhlasilo, že väčšina učiteľov v škole je otvorená zmenám, čo je porovnateľné s priemerom 

krajín (74 %) OECD zúčastňujúcich sa na TALIS. 

Na Novom Zélande 44 % učiteľov uviedlo, že sa aspoň raz za mesiac zúčastňuje odborného vzdelávania 

v ich škole, čo je dvakrát viac ako priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (21 %). Učitelia, ktorí 

sa zapojili do profesionálnej spolupráce ako je táto, ktorá zahŕňa vysoký stupeň vzájomnej závislosti 

medzi učiteľmi, mali tiež tendenciu uvádzať častejšie používanie efektívnych vyučovacích postupov. 

57 % riaditeľov na Novom Zélande „často“ alebo „veľmi často“ podniklo kroky na podporu spolupráce 

medzi učiteľmi pri vývoji nových vyučovacích postupov počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je 

takmer na úrovni krajín OECD zapojených do TALIS (59 %). 

Znalosť dostupnosti online školení môže učiteľov pripraviť na komunikáciu a zdieľanie informácií so 

školskou komunitou prostredníctvom online platforiem. Na Novom Zélande sa 33 % učiteľov zúčastnilo 

online kurzov/seminárov počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je menej ako priemer krajín OECD 

zúčastňujúcich sa na TALIS (36 %). 

Mimoškolské vzdelávacie komunity môžu byť tiež cenným prínosom pre vzájomnú profesionálnu 

podporu v čase krízy. Z pohľadu učiteľov sa 58 % z nich na Novom Zélande zapojilo do siete učiteľov 

vytvorenej špeciálne pre ich profesionálny rozvoj počas 12 mesiacov pred prieskumom, čo je viac ako 

priemer krajín OECD zúčastňujúcich sa na TALIS (40 % ). Z pohľadu vedenia škôl na Novom Zélande 35 

% riaditeľov uviedlo, že počas 12 mesiacov pred prieskumom spolupracovali „často“ alebo „veľmi 

často“ s riaditeľmi z iných škôl na náročných pracovných úlohách, čo sa štatisticky významne nelíši od 

priemeru krajín a ekonomík OECD (37 %). 
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Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vážne zasiahla najmä študentov zo socioekonomicky 

znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú prostriedky na prístup k online platformám a 

technologickým zariadeniam, v dôsledku čoho sa zvyšujú nerovnosti v učení. 

Predpokladom pre akýkoľvek typ online vzdelávacej aktivity je, aby študenti mali prístup k počítaču. 

Na Novom Zélande 92 % študentov uviedlo, že majú počítač, ktorý môžu používať na prácu v škole, čo 

je viac ako priemer OECD (89 %). V prípade študentov zo spodného kvartilu socioekonomického 

rozdelenia 79 % študentov uviedlo, že majú počítač, ktorý by mohli používať na prácu v škole, toto sa 

významne nelíši od priemeru OECD (78 %). Navyše, prístup k domácemu počítaču sa v skutočnosti 

mohol v dôsledku krízy zhoršiť v prípadoch, keď sa jeho používanie muselo zdieľať s ostatnými členmi 

domácnosti. 

Podmienky na vytvorenie primeranej klímy pre domáce vzdelávanie nezávisia len od prístupu k 

technológiám, ale aj od toho, či doma existuje vhodný fyzický priestor na učenie. Na Novom Zélande 

89 % študentov uviedlo, že majú doma pokojné miesto na štúdium, čo je menej ako priemer OECD (91 

%). Podobne ako prístup k počítačom, aj prístup na tiché miesto na štúdium sa mohol počas krízy 

zhoršiť v dôsledku podobných potrieb rodičov pre prácu na diaľku a súrodencov pre domáce 

vzdelávanie.  

Učebné ciele študentov v škole sú dôležitým faktorom na odhadnutie úrovne motivácie a zapojenia sa 

do vzdelávania v sťažených podmienkach. 90 % študentov Nového Zélandu súhlasilo, že snažiť sa v 

škole je dôležité (priemer OECD 88 %) a 50 % študentov sa vyjadrilo, že ich cieľom v škole je naučiť sa 

čo najviac (priemer OECD 47 %). 

Pri analýze študentov v spodnom kvartile sociálno-ekonomického rozdelenia na Novom Zélande až 86 

% študentov súhlasilo, že je dôležité snažiť sa v škole, čo sa štatisticky významne nelíši od priemeru 

OECD (87 %) a 44 % týchto študentov si myslí, že ich cieľom je sa v škole naučiť čo najviac (priemer 

OECD 42 %). 

Počas COVID-19 sa rodičia stali kľúčovým zdrojom na poskytovanie vzdelávania v úlohe motivátorov 

ako aj facilitátorov učenia sa študentov. Študenti potrebujú podporu svojich rodičov, aby sa zapojili do 

ich učenia a prispeli k dobrej psychickej pohode v časoch neistoty. Na Novom Zélande 93 % študentov 

súhlasilo, že rodičia podporujú ich vzdelávacie úsilie a výsledky, čo je viac ako priemer OECD (89 %). 

Zároveň to uviedlo aj 92 % študentov pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického 

rozdelenia, čo je viac ako priemer OECD (85 %). 
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Výzvou pri online vzdelávaní môže byť aj jazyková bariéra, a to najmä vo špecifických 

sociodemografických skupinách. 14 % študentov na Novom Zélande uviedlo, že jazyk používaný doma 

sa vo väčšine času líši od jazyka testu PISA (priemer OECD 12 %). To je prípad 15 % študentov 

pochádzajúcich zo spodného kvartilu sociálno-ekonomického rozdelenia (priemer OECD 19 %).  

Vzťah medzi školskou komunitou a rodičmi je nevyhnutný k dosiahnutiu kvalitného vzdelávania. 

Otvorená a plynulá interakcia medzi zamestnancami školy a rodičmi sa počas pandémie stala 

dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Na Novom Zélande učitelia v priemere uviedli, že počas 

posledného úplného kalendárneho týždňa strávili 1,3 hodiny komunikáciou a spoluprácou s rodičmi 

alebo opatrovníkmi, čo je menej ako priemer krajín OECD zapojených do TALIS (1,4 hodiny). Okrem 

toho 4 % učiteľov uviedli vysokú úroveň potreby profesionálneho rozvoja v spolupráci medzi učiteľom, 

rodičom a opatrovníkom, čo je menej ako priemer krajín OECD zapojených do TALIS (9 %). 

Ministerstvo školstva vypracovalo analýzu Vplyv Covid-19 na terciárne vzdelávanie na Novom 

Zélande: Počiatočný vplyv na účasť 297. Analýza v tejto správe sa zameriava na demografické a študijné 

charakteristiky študentov s cieľom poskytnúť podrobnejší pohľad na to, kde došlo k zmenám v účasti a 

aký je rozsah týchto zmien. Zameriava sa na to, ako sa líšila účasť študentov medzi rokmi 2019 až 2021, 

pričom rok 2019 bol vybraný ako základný rok, pretože to bol posledný rok pred začiatkom pandémie.  

Analýza terciárneho vzdelávania založená na poskytovateľoch ukazuje, že domáce zápisy do formálnej 

kvalifikácie298 sa v roku 2021 výrazne zvýšili po uplynulých stagnujúcich číslach zápisov. Medzinárodné 

zápisy sa znížili v roku 2020 aj v roku 2021. Toto je následkom uzavretia hraníc Nového Zélandu. V 

porovnaní s rokom 2019 údaje AS-AT-AUGUST ukázali, že počet domácich študentov v roku 2021 bol o 

11% vyšší (počet študentov bol 310 970 v roku 2019 a 345 910 v roku 2021), zatiaľ čo medzinárodné 

počty študentov boli o 33% nižšie (čísla študentov boli 54 660 v 2019 a 36 770 v roku 2021). Údaje z 

AS-AT-AUGUST pri pohľade na načasovanie nárastu domácich študentov ukazujú, že počet sa začal 

zvyšovať v druhej polovici roku 2020 v porovnaní s rovnakým časom v roku 2019 a opäť sa zvýšil v prvej 

polovici roku 2021. Zápisy do druhej polovice roku 2021 sa znížili na väčšine úrovní/typov kvalifikácie 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

 
297 The impact of COVID-19 on tertiary education in New Zealand: Initial impact on participation | Education 
Counts 
298 Formálny výsledok/kvalifikácia (certifikát, diplom alebo titul) jednotlivec získa po dosiahnutí výsledkov 
vzdelávania podľa daných štátnych noriem a/alebo má potrebnú kompetenciu na vykonávanie práce v 
špecifickej oblasti práce. 

https://www.educationcounts.govt.nz/publications/80898/the-impact-of-covid-19-on-tertiary-education-in-new-zealand-initial-impact-on-participation
https://www.educationcounts.govt.nz/publications/80898/the-impact-of-covid-19-on-tertiary-education-in-new-zealand-initial-impact-on-participation
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Pokiaľ ide o zvýšenie domácich zápisov medzi rokmi 2019 a 2021, kľúčové poznatky o údajoch o 

auguste boli: 

Najvyššia miera rastu študentov bola na úrovni magisterského stupňa (23 %) a negraduálnej 

kvalifikácie úrovne 3 -7 (najvyššia bola 20 % v prípade certifikátov/diplomov úrovne 5-7). Hoci miera 

rastu počtu zapísaných na bakalárske štúdium bola nižšia v dôsledku viacročného charakteru 

kvalifikácie, počet študentov na tejto úrovni kvalifikácie sa zvýšil takmer o 6 000. 

Oveľa vyššia miera rastu bola u študentov externého štúdia (18 %) v porovnaní so študentmi 

zapísanými na dennej báze (6,4 %). Tento vzor sa prejavil hlavne v certifikátoch/diplomoch úrovne 3-

7. 

Najväčšie tempo rastu vykázali študenti, ktorí sa zapísali k poskytovateľom terciárneho vzdelávania 

prvýkrát (19 %) a tí, ktorí neboli zapísaní u poskytovateľa terciárneho vzdelávania aspoň rok (18 %). 

Pokiaľ ide o druhú skupinu, nárast počtu študentov sa začal v roku 2020. Študenti prvého štúdia aj 

študenti vracajúci sa z predchádzajúceho roka nevykázali nárast počtu v roku 2020, ale v roku 2021 

vykázali výrazný nárast. 

Študijné odbory, ktoré zaznamenali výrazné zmeny v počte ekvivalentných študentov denného štúdia 

(ďalej len „EFTS“ equivalent full-time students), sa líšili podľa úrovne kvalifikácie. Údaje ukazujú, že: 

▪ v certifikátoch úrovne 1-2 došlo k veľkému poklesu EFTS v jazyku a v rokoch 2019 až 2020, 

predtým, ako sa čísla odrazili v roku 2021;  

▪ na úrovni 3-7 certifikáty/diplomy, študijné zamerania, ako sú stavby, humanitné vedy, jazyk a 

literatúra vykazovali najväčší nárast EFTS; 

▪ medzi oblasti, ktoré vykazovali významné poklesy, patrí napríklad cestovný ruch, obchod 

a manažment;  

▪ na úrovni bakalárskeho štúdia a vyšších úrovniach vzdelania bolo najväčšie zvýšenie EFTS vo 

vzdelávaní učiteľov, behaviorálnej vede a ošetrovateľstve. 

Demografické údaje ukázali, že: 

▪ Najvyššia miera rastu u študentov bola medzi vekovými skupinami vo veku 25 rokov a viac. Vo 

vekovej skupine v rozmedzí od 25 do 39 rokov celkovo o 20% a od 40 rokov sa miera rastu 



   
 

542 

študentov zvýšila o 14 %. Miera rastu študentov do 20 rokov bola na úrovni 2,6% a v rozmedzí 

20 až 24 rokov na 6,7 %.  

▪ U žien bola o niečo vyššia miera rastu (12 %) v porovnaní s mužmi (8,9 %) a to takmer na 

všetkých úrovniach/typoch kvalifikácií. Výnimkou z tohto modelu boli certifikáty/diplomy na 

úrovni 5-7, kde miera rastu u mužov (30 %) bola dvakrát vyššia ako u žien (14 %). 

▪ Ázijská etnická skupina mala najvyššiu mieru rastu u študentov (20 %), takmer o polovicu nižšia 

bola miera rastu Európanov (12 %) a tichomorských národov (12 %). Najnižšia bola u etnickej 

skupiny Māori (5,6 %).  

Uzatvorením hraníc Nového Zélandu sa znížila miera rastu medzinárodných študentov, tento pokles sa 

pretavil aj do návratu študentov vo viacročnej kvalifikácii. Údaje as-at August ukázali, že počet 

zahraničných študentov sa znížil z 54 660 v roku 2019 na 36 770 v roku 2021, čo predstavuje pokles o 

33%. Počet zahraničných študentov na všetkých úrovniach štúdia sa znížil. Študenti na úrovni 

doktorandského štúdia vykazovali najmenšiu mieru poklesu (5,8 %) v porovnaní s vyšším poklesom na 

bakalárskych (20 %) a magisterských stupňoch (18 %). 

Miesto štúdia zahraničných študentov sa taktiež počas pandémie zmenilo. Počty medzinárodných 

študentov celkovo klesali, zaujímavosťou je, že počet zahraničných študentov študujúcich v ostrovných 

oblastiach sa zvyšuje. Do roku 2021 bol pomer zahraničných študentov študujúcich na ostrovoch na 

úrovni 22% z celkových medzinárodných študentov, čo je v porovnaní s rokom 2019 (3,7% ) takmer 

šesťnásobný nárast.  

Pri porovnaní vplyvu globálnej finančnej krízy (ďalej len „GFC“ Global Financial Crisis) a pandémie 

Covid-19 boli určité podobnosti a určité rozdiely vo vzoroch účasti pre domácich študentov. Údaje 

ukázali, že: 

▪ počas pandémie došlo k oveľa vyššiemu nárastu študentov na úrovni 3-7 

certifikátov/diplomov;  

▪ v certifikátoch/diplomoch na úrovni 3-7 bolo počas pandémie zvýšenie EFTS v stavebníctve; 

▪ počas obdobia GFC nedošlo k zníženiu EFTS v cestovnom ruchu a gastro sektore, ktoré boli 

výrazné počas pandémie Covid-19;  

▪ na bakalárskom stupni alebo na vyššej úrovni štúdia sa v období GFC aj pandémie pozorovalo 

veľké zvýšenie EFTS v oblasti vzdelávania učiteľov a ošetrovateľstva. 

  



   
 

543 

Terciárne vzdelávanie na pracovisku  

Pokiaľ ide o terciárne vzdelávanie priamo na pracovisku možno konštatovať, že na počet stážistov mala 

pandémia rozdielny efekt ako na počet študentov. Augustové záznamy medziročných údajov ukazujú, 

že počet študentov sa medzi rokmi 2019 a 2021 zvýšil o 49%, zatiaľ čo počet stážistov sa znížil o 14%. 

Údaje o účasti ukazujú, že lockdown v roku 2020 spôsobil zníženie počtu učňov a stážistov začínajúcich 

v mesiacoch, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou. Akonáhle sa lockdown skončil, od druhej 

polovice roku 2020 došlo k výraznému zvýšeniu počtu učňov v porovnaní s rovnakým obdobím v 

predchádzajúcom roku. V súčasnosti vláda zaviedla niekoľko politík určených na podporu účasti v 

učňovskom vzdelávaní a určitých odborných oblastiach štúdia (cielené školenia a učňovské fondy na 

iniciatívu učňovského vzdelávania), čo bolo spojené so zvýšením počtu učňov. Počet stážistov sa v 

druhej polovici roku 2020 zvýšil, toto ale neplatilo o počte učňov. 

Augustové ročné údaje ukázali, že medzi rokmi 2019 a 2021:  

▪ Pokiaľ ide o študijnú oblasť, zďaleka najväčším prispievateľom k zvýšeniu počtu učňov bola 

oblasť stavebníctva.  

▪ Pokiaľ ide o demografické zmeny, údaje ukázali, že pre učňov: Māori (67 %) a tichomorské 

národy (66%) vykazovali vysokú mieru rastu.  

▪ Ženy (103%) tiež vykazovali vysokú mieru rastu v porovnaní s mužmi (42 %). 

▪ Rovnako ako v prípade terciárneho vzdelávania založeného na poskytovateľoch, v starších 

vekových skupinách došlo k rýchlejšiemu nárastu, pričom vo vekovej skupine 25 až 39 sa zvýšil 

počet o 55% a vo vekovej skupine nad 40 rokov až o 79 %. 

Pokiaľ ide o demografické zmeny pre stážistov, údaje ukázali:  

▪ Väčšina etnických skupín, okrem študentov, ktorí sa identifikovali ako Ázijci (nárast o 0,1 %), 

vykazuje veľké poklesy medzi 16 % a 20 %. 

▪  Ženy (-19 %) vykazovali väčšie poklesy ako muži (-11 %) Najväčšie poklesy boli pozorované vo 

vekovej skupine 20 až 24 rokov (-22 %) a vo vekovej skupine nad 40 rokov (-18 %). 

Medzi trendom v počte učňov počas GFC a počas pandémie Covid-19 sú značné rozdiely. Sila odvetvia 

stavebníctva prispela k významným rastom počtu učňov v tomto sektore počas pandémie, opačný 

efekt bol pozorovaný počas GFC.  
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5.7.8.1 Odporúčania 

V marci 2022 bola zverejnená analýza: Digitálne technológie vo vzdelávaní počas pandémie Covid-

19299.  

Analýza sa osobitne zameriava na úlohu a využívanie digitálnych technológií počas lockdownu kvôli 

Covid-19. Popisuje návrhy na plánovanú aktualizáciu digitálnej stratégie vzdelávacieho systému. 

Najvýznamnejším zistením z analýzy je dôležitosť koherentného prístupu k digitálnemu plánovaniu a 

investíciám v celom systéme. Jurisdikcie schopné reagovať najrýchlejšie a efektívnejšie na pandemické 

blokovanie boli tie, v ktorých boli digitálne technológie dobre zakotvené v každodennej výučbe a učení 

a mali zavedené integrované systémy na ich podporu. V prípade týchto jurisdikcií bol prechod na online 

relatívne bezproblémový, v ostrom kontraste s ostatnými, v ktorých bola digitálna investícia 

fragmentovaná, na ad hoc úrovni ako súčasť plánu celého systému. 

Výskum naznačuje, že v prípade rozsiahleho narušenia pomáha na úplné prijatie potenciálu digitálnych 

technológií na zlepšenie výučby, vzdelávania a administratívu zabezpečenie kontinuity vzdelávania 

a lepšia ochrana pred počítačovými útokmi a zásahmi do súkromia. 

Každá časť systému musí byť zosúladená a prepojená. Ak sa to dosiahne, realizujú sa nasledujúce 

výhody systému: 

▪ Spravodlivý prístup a použitie - Uzavretie digitálnej priepasti zabezpečením digitálneho 

prístupu ku všetkým, budovanie schopností učiteľov a lídrov a účasti na potrebách a 

schopnostiach spoločnosti. 

▪ Flexibilita - využívanie príležitosti na vytvorenie skutočne personalizovaných, adaptívnych a 

flexibilných prístupov k poskytovaniu vzdelávania vrátane vzdialenosti, hybridného a online 

vzdelávania. 

▪ Odolnosť - zabezpečenie systému má schopnosť reagovať s väčšou ľahkosťou a plynulosťou v 

prípade budúceho núdzového stavu. 

▪ Systém - opis celkového stavu vzdelávacieho systému, v ktorom všetky vzájomne prepojené 

časti spolupracujú pri vytváraní úspešných výsledkov. 

Druhým významným zistením je spôsob, akým pandémia odhalila a zhoršila existujúce nerovnosti. 

Pojem funkcie digitálnej priepasti v správach označuje predovšetkým nedostatok univerzálneho 

 
299 Evidence Review: Digital technologies in education during the COVID-19 pandemic | Education Counts 

https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling/digital-technologies-in-education-during-the-covid-19-pandemic


   
 

545 

prístupu k technológiám a zároveň nedostatok zručností a schopností potrebných na používanie 

digitálnych technológií spôsobom, ktorý podporuje efektívne výučbu a vzdelávanie. Presun k učeniu 

v domácom prostredí rozšíril digitálnu priepasť, ovplyvňoval nielen študentov, ale aj učiteľov, ktorí boli 

pod tlakom zvýšeného, doposiaľ nepoznaného pracovného zaťaženia, pričom boli sami odkázaní riadiť 

situáciu a prispôsobovať sa reakcii rodín na Covid 19. 

Tretie kľúčové zistenie sa týka vplyvu zvýšeného vystavenia digitálnym technológiám zo strany 

študentov a učiteľov, ktorí pracujú na diaľku. Zatiaľ čo skúsenosť s diaľkovou prácou počas Covid-19 

spôsobila frustráciu a úzkosť, čo malo pre mnohých negatívny zážitok, pre ostatných to vytvorilo nové 

pohľady na to, čo je možné a umožnilo im (mnohým prvýkrát) hľadanie nových spôsobov práce, ktoré 

pomohli prekonať predchádzajúce prekážky. Negatívne vplyvy uvádzané v dôsledku zvýšeného času 

stráveného pri obrazovke zahŕňali vplyv na zdravie a pohodu, ako aj vystavenie rizikám v dôsledku 

nevhodného online správania alebo prístupu k nevhodným materiálom online. 

Nakoniec dôkazy zdôrazňujú značný potenciál pre zvýšenú flexibilitu v prístupoch k poskytovaniu 

vzdelávania, najmä online postupy a nové a efektívnejšie digitálne spôsoby pedagogiky. Tieto posuny 

zdôraznili potenciálne výhody budúceho prístupu, ktorý je hybridný, čo kombinuje výhody fyzickej 

účasti v škole s príležitosťami vytvorenými využitím online metód. 

5.7.8.2 Návrhy systémových opatrení zo spracovaných inšpiratívnych krajín 

Novozélandská vláda vytvorila so zámerom zmiernenia dopadov pandémie Covid 19 online webovú 

stránku: https://learningfromhome.govt.nz/, ktorá slúži na podporu dištančného a hybridného 

vzdelávania.  

Začiatkom februára 2022 Ministerstvo školstva na tejto stránke zverejnilo skúšobnú verziu učebných 

balíčkov dostupných na stiahnutie. Domáce balíčky sú navrhnuté tak, aby podporovali vzdelávanie v 

bohatých témach učebných osnov, ktoré čerpajú z rozsahu multikultúrnych kontextov. Balíčky sú 

vytvorené v niekoľkých ročných zoskupeniach, ktoré pokrývajú viacero oblastí učebných osnov vrátane 

gramotnosti a počítania. Sú navrhnuté tak, aby sa používali flexibilne, v triede aj mimo nej, s digitálnymi 

zariadeniami ale aj bez nich. Učitelia boli vyzvaní, aby si vybrali a prispôsobovali aktivity tak, aby 

vyhovovali potrebám ich študentov a ich školskej komunite.  

Ministerstvo nezabudlo ani na skupiny, ktoré v tomto období nemusia mať prístup k online 

vzdelávaniu. Vytvorili balíčky domáceho vzdelávania aj v tlačenej podobe. Balíčky slúžia na doplnenie 

https://learningfromhome.govt.nz/
https://learningfromhome.govt.nz/learning-resources/hard-copy-resource-packs
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vzdelávacieho programu. Medzi balíčky patria kancelárske potreby, knihy (napr. školské časopisy), 

vzdelávacie materiály pre špecifické predmety a zábavné aktivity.  

Ministerstvo školstva na novom Zélande spolupracuje s TVNZ televíziou na poskytovaní zábavných 

vzdelávacích programov pre deti, vrátane lekcií vedených učiteľmi, v ktorých vystupujú Suzy Cato, 

Karen O’Leary a Nathan Wallis. Toto opatrenie, je súčasťou projektu Home Learning TV300.  

Usmernenie a podpora na poskytovanie hybridných modelov vyučovania 

Školy na Novom Zélande prijímajú hybridnú formu vzdelávania s cieľom zabezpečiť kontinuitu vo 

vzdelávaní aj počas pandémie. Hybridné vzdelávanie ponúka príležitosti pre budúce učebné osnovy, 

výučbu a vzdelávanie. Vláda vydala Sprievodcu pre hybridné vzdelávanie v roku 2022301, ktoré má 

napomôcť naplánovať hybridné vzdelávanie v školách. 

Okrem vydaného sprievodcu vláda zverejnila Rozhovor o hybridnom vzdelávaní - Keeping students 

learning with a hybrid approach302 na rozšírenie poznatkov o plánovaní modelov hybridného 

vzdelávania. 

Kľúčovou súčasťou dištančného vzdelávania je plánovanie toho, ako môže výučba a vzdelávanie 

pokračovať v prípade, že sa školy musia uzavrieť alebo keď škola potrebuje poskytovať dištančné 

vzdelávanie. Novozélandská vláda preto vytvorila Kontrolný zoznam303, ktorý pomôže školám posúdiť 

pripravenosť na dištančné vzdelávanie. Cieľom je, aby boli všetci pripravení, takže výučba a učenie 

môže pokračovať hladko, pretože poskytuje aj predstavu o zdrojoch na podporu dištančného 

vzdelávania. Okrem zoznamu bolo zverejnené aj informatívne video.  

Usmernenie pre vedúcich a zamestnancov v ranom vzdelávaní  

Novozélandská vláda vydala usmernenie pri oživení COVID-19. Riaditelia musia informovať učiteľov o: 

▪ plánoch o pokračovaní výučby;  

▪ aké zdroje budú poskytnuté a ako budú distribuované; 

 
300 Watch Home Learning TV | Episodes | TVNZ+ 
301 Hybrid Learning 2022 (learningfromhome.govt.nz) 
302 Guidance and supports for delivering hybrid learning | Learning from home 
303 Planning Checklist and Sector Guidance Jan 2022.pdf (learningfromhome.govt.nz) 

https://www.tvnz.co.nz/
https://learningfromhome.govt.nz/distance-learning/advice-for-teachers
https://www.tvnz.co.nz/shows/home-learning-tv
https://assets.learningfromhome.govt.nz/s3fs-public/2022-02/Hybrid%20learning%202022%20%28final%29_0.pdf?VersionId=CfSAeeW0DpuQRdFrj8FQv.e0UVgkp_gu
https://learningfromhome.govt.nz/distance-learning/advice-for-teachers/advice-for-school-teachers-and-leaders
https://assets.learningfromhome.govt.nz/s3fs-public/2022-01/Planning%20Checklist%20and%20Sector%20Guidance%20Jan%202022.pdf?eyJOfLHGfvxppForHvbwwxYwYbG7Wquo=
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▪ komunikácii s rodičmi/opatrovateľmi o tom, ako sa ich dieťa naučí z domu a čo môžu urobiť, 

aby mu pomohli. 

Informácie a usmernenia pre služby včasného vzdelávania počas ochorenia COVID-19 boli na webovej 

stránke ministerstva školstva v sekcii Poradenstvo pre služby včasného vzdelávania. 

5.7.8.3 Závery 

Na základe predloženej analýzy možno konštatovať, že vláda Nového Zélandu bola v porovnaní 

s ostatnými krajinami OECD lepšie pripravená na nové výzvy vo vzdelávaní, a to vo viacerých 

oblastiach. Rovnako aj počas obdobia trvania lockdownu ministerstvo školstva pracovalo na viacerých 

projektoch zlepšenia a podpory online vzdelávania. Obdivuhodné je, že Nový Zéland sa snaží 

systematicky implementovať hybridnú formu vzdelávania, čím zlepšuje svoju pozíciu v pripravenosti 

na prípadné zhoršenie zdravotnej situácie v krajine. Vláda zaviedla aj niekoľko politík určených na 

podporu účasti v odbornom vzdelávaní a v určitých odborných oblastiach štúdia, predovšetkým 

prostredníctvom cielených školení a učňovských fondov na iniciatívu učňovského vzdelávania.  

5.8 Príklady dobrej medzinárodnej spolupráce  

5.8.1 INTRO (Introduction to Digital Learning)   

Medzinárodná iniciatíva INTRO „Introduction to Digital Learning“ – Úvod do digitálneho vzdelávania, 

do ktorej sú zapojení aj členovia Realizačného tímu SRI, má za úlohu poskytnúť motiváciu a jednoduchý 

návod pre učiteľov, poskytovateľov vzdelávania a žiakov ako pracovať s digitálnymi nástrojmi a ako ich 

integrovať do vlastnej rutiny. Do iniciatívy sú zapojení partneri z Portugalska, Poľska a Francúzska. 

Partneri v predchádzajúcom období pripravili vzdelávacie materiály rozdelené na dva vzdelávacie celky 

– „Ako sa učiť“ a „Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov, ktoré pokrývajú spolu 18 tém spracovaných 

vo forme PDF dokumentov, podcastov a videí.  

Partneri si ako LMS – systém riadenia výučby zvolili jednoduchú a bežne dostupnú platformu Facebook. 

Sociálna sieť poskytuje bezplatné a používateľsky dobre známe prostredie, ktoré umožňuje 

jednoduché zdieľanie obsahu v rôznych formátoch a ponúka priestor na vytvorenie online komunitu 

učiteľov a školiteľov. Zámerom iniciatívy je aj do budúcna vytvoriť priestor, kde by si učitelia mohli 

vymieňať príklady dobrej praxe a zdieľať nadobudnuté skúsenosti. Cieľom spolupráce je podporiť a 

motivovať poskytovateľov vzdelávania integrovať digitálne technológie do každodennej praxe. 



   
 

548 

Víziou pre vzniknutú digitálnu komunitu učiteľov a lektorov je, že prostredníctvom projektovej 

Facebook stránky budú pokračovať vo výmene informácií aj po skončení projektu.  

V predchádzajúcom období boli identifikované príklady dobrej praxe v oblasti digitálneho vzdelávania 

z medzinárodného prostredia. Materiály na podporu digitálnej výučby sú vyhotovené v piatich 

jazykoch, a to v slovenčine, angličtine, francúzštine, poľštine a portugalčine. Živé webináre pre 

medzinárodné publikum sú vedené v anglickom jazyku. Vzdelávacie materiály, záznamy z webinárov a 

metodika INTRO budú k dispozícii bezplatne s možnosťou ich kontinuálneho využívania v školách alebo 

organizáciách.  

Štvrtý a záverečný webinár v rámci projektu organizovalo Slovensko, ako partner iniciatívy v zastúpení 

Realizačného tímu SRI dňa 26. októbra 2022. Približne 30 účastníkom boli predstavené nasledujúce 

príklady dobrej praxe zo Slovenskej republiky: 

▪ eMsec, s.r.o. – poradenstvo v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany citlivých údajov. Zakladateľ 

firmy Ing. Peter Matej oboznámil účastníkov s rôznymi formami nebezpečného obsahu, 

podvodných techník a bezpečnostných rizík, ktoré prináša používanie internetu a softvéru vo 

vzdelávacom procese, rovnako ako pri súkromnom používaní. P. Matej zdôraznil, že súčasťou 

pedagogickej prípravy budúcich a súčasných učiteľov musí byť aj digitálna bezpečnosť a 

prevencia kyberšikany. 

▪ IT Akadémia – národný projekt, ktorý vzdeláva v partnerských školách digitálnych 

koordinátorov, zodpovedných za rozvoj vzdelávania v oblasti digitalizácie v danej škole. Projekt 

predstavila RNDr. Anna Mišianiková, PhD., ktorá je v IT Akadémii expertkou pre inovácie vo 

vzdelávaní. Vybudované kompetenčné centrum na partnerských vysokých školách bude 

poskytovať vzdelávanie v oblasti IT zručností, slúžiť ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces na 

Slovensku v oblasti IT a koordinovať obsah a metódy vzdelávania so súkromným IT sektorom.  

▪ ZŠ na Ulici sv. Michala v Leviciach – digitálny koordinátor tejto školy PaedDr. Peter Varga, PhD. 

predstavil svoje inovatívne aktivity, ako napr. využitie virtuálnej reality vo výučbe zemepisu, 

environmentálnej výchovy a prírodopisu (v spojení napríklad s aplikáciami Medzinárodnej 

vesmírnej stanice ISS alebo aplikáciou ,,virtuálne safari“). Tiež prezentoval jedinečný systém 

jednorazových prístupov na WiFi sieť, ktorú škola používa – žiakom sú generované 

jednorazové, časovo obmedzené prístupové údaje na konkrétnu vyučovaciu hodinu. Tým je 

možné znížiť používanie internetového pripojenia na aktivity nesúvisiace s využívaním, ako aj 

blokovať nevhodný obsah a zabezpečiť ochranu pred kyberútokmi.  
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Posledné pracovné stretnutie medzinárodných partnerov sa uskutočnilo 27. – 28. októbra 2022 vo 

francúzskom Toulouse. Organizátor tohto stretnutia, francúzska spoločnosť LENO sa od roku 

špecializuje na rozvoj dištančného vzdelávania vo Francúzsku a v Európe. Firma LENO iniciovala 

množstvo projektov a partnerstiev v oblasti inovatívnej pedagogiky a digitalizácie vzdelávania. Ponúka 

tiež školenia pre firmy a uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s kľúčovými hráčmi v niekoľkých 

sektoroch činnosti (Akadémia biokontroly a integrovanej biologickej ochrany, CFA BTP de Toulouse, 

Keonys, Prodware a My Green Training Box). Buduje školenia šité na mieru, ktoré kombinujú odborné 

znalosti v oblasti podnikania a vzdelávania a je riešiteľom početných európskych projektov v oblasti 

udržateľnosti, digitalizácie alebo integrácie cudzincov.  

Účastníci sa venovali vyhodnoteniu dosahu obsahu v jednotlivých facebookových skupinách na cieľovú 

skupinu, formulácii stratégie na zvýšenie šírenia tohto dosahu. Realizačný tím SRI je zodpovedný za 

zber dát a štatistické spracovanie údajov o spokojnosti a spätnej väzbe cieľovej skupiny, ako i za návrh 

vizuálnej prezentácie týchto dát. 

5.8.2 WATT ELSE (NetWork for a dynamic Actors involved in the Transition of 

compeTences in the Energy field facing Learning challengeS in Europe)  

WATT ELSE - NetWork for dynamic Actors involved in The Transition of competences in the Energy 

field facing Learning challengeS in Europe (Sieť aktívnych účastníkov diskutujúcich o zmene 

kompetencií a vedomostných výzvach v sektore energetiky v Európe) je konzorcium stakeholderov 

(firiem, tréningových organizácií, univerzít a zástupcov samospráv) v energetickom sektore v regióne 

Nord Franche-Comté. Iniciatíva vznikla v roku 2011 pod spoločnou záštitou energetických firiem GE 

a EDF, organizáciou MIFE, zamestnávateľských združení CCI Belfort a Vallée de ľénergie a taktiež 

Technickou univerzitou Belfort-Montbéliard. Cieľom tohto združenia je ukázať cestu širokej verejnosti 

k vedeckej, technickej a priemyselnej kultúre v sektore energetiky. Tento cieľ je realizovaný 

prostredníctvom série prednášok, exkurzií v inšpiratívnych spoločnostiach a experimentov za pomoci 

učiteľom. Ďalšími zámermi WATT ELSE sú: 

▪ vytváranie partnerstiev v sektore energetiky; 

▪ podpora získavania vedomostí a zručností; 

▪ zvyšovanie prístupu verejnosti k energetickým technológiám. 

Spolupráca je zameraná na integráciu, odborné vzdelávanie, zamestnanosť a informačné a poradenské 

činnosti vo Francúzsku. Cieľom je napomôcť zmene kompetencií v sektore v súvislosti s ľudskými 
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zdrojmi, popísať potreby náboru ľudských zdrojov a ich tzv. študijných ciest, ako aj oboznámiť sa s 

metódami iných krajín, vymieňať si skúsenosti s ostatnými európskymi partnermi v kontexte veľkých 

očakávaní spoločnosti ohľadom produkcie a použití energie a taktiež rôznych inovačných trendov 

v produkcii energií.  

Zapojené krajiny: Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Švédsko a zámorský 

department Réunion.  

Obrázok č. 57 Partnerské organizácie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Medzi zámery tejto európskej spolupráce patrilo hľadanie inovatívneho procesu v chápaní nielen 

ľudských zdrojov, ale i modernizácia spôsobov náboru a vzdelávania a povzbudenie záujmu o 

spoluprácu krajín Európy v oblasti energetiky.  

Do iniciatívy sa zapojil aj Realizačný tím SRI, ktorý zastupoval na začiatku projektu Ing. Patrik Uhrík, 

tajomník Sektorovej rady pre elektrotechniku a tajomník Sektorovej rady pre energetiku, plyn 

a elektrinu. Jeho agendu prevzal v septembri 2020 Ing. Michal Kitta, ktorý rovnako prevzal agendu 

oboch sektorových rád, ktoré majú v iniciatíve osobitné zastúpenie.  
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Október 2019 – stretnutie v Belforte (Francúzsko)  

Partneri venovali stretnutie predstavovaniu svojich organizácií a ich hlavných činností. Manažérka 

iniciatívy Valérie Brenot, zastupujúca MIFE, predniesla očakávania od všetkých zúčastnených 

zahraničných partnerov. Konkrétne išlo o nasledovné: 

▪ diagnostika zamestnaní v energetike v rámci krajiny (regiónu),  

▪ kartografia zručností a kvalifikácií energetického sektora v rámci krajiny (regiónu),  

▪ usporiadanie konferencie, ktorej sa zúčastnia sociálni partneri z oblasti energetiky vybranej 

krajiny,  

▪ diseminácia informácií o projekte.  

Ako konečný cieľ bolo stanovené strategické partnerstvo podporujúce inovácie. Zúčastnení partneri z 

európskych krajín prezentovali charakteristiku a SWOT analýzu sektora energetiky vo svojich krajinách. 

Účastníci tiež zostavili dotazníky pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a rekvalifikácie a 

pre orgány verejnej správy zamerané na otázky zamestnanosti v energetickom obore s ohľadom 

prepojenia na inovácie a budúce povolania.  

Zostavené boli 3 typy dotazníkov, ktoré mali partneri rozoslať vo svojej krajine a získať tým informácie 

o pohľade na sektor energetika. Vyplnené dotazníky zo všetkých zapojených krajín spracoval tajomník 

Sektorovej rady pre elektrotechniku a Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektriku.  

Január 2020 – stretnutie v Bratislave  

Druhé stretnutie partnerských organizácií sa uskutočnilo v Bratislave. Hlavným bodom stretnutia bola 

prezentácia zistení z vyplnených dotazníkov. Účastníci ďalej navštívili Slovenskú inovačnú 

a energetickú agentúru. Slovenský partner bol určený autorom súhrnného dokumentu, ktorý 

zosumarizoval dotazníky zo všetkých krajín.  

V období do ďalšieho plánovaného stretnutia prepukla pandémia ochorenia Covid-19 a časová os 

plánovaných aktivít bola viackrát modifikovaná.  

Začiatok roka 2021 – online pracovné stretnutia 

Medzinárodná spolupráca v online priestore však neutíchala. Vo Francúzsku sa v dňoch 13. a 14. 

januára 2021 konala videokonferencia s názvom Vodík pre našu klímu. Hlavnou témou konferencie bol 
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vodík, spôsoby jeho využitia, skladovania a produkcie. Francúzsko sa venuje výskumu vodíkového 

paliva už dve desaťročia a miera pripravenosti na energetické využitie vodíka je v krajine vysoká. 

Prezident spoločnosti FRANCE HYDROGÉNE taktiež prisľúbil spoluprácu celého francúzskeho priemyslu 

pri implementácii technológií na vodíkový pohon. Na stretnutí bola predstavená spoločnosť HYPE, 

ktorá prevádzkuje taxislužbu na vodíkový pohon. Hlavným cieľom výskumu a vývoja je dekarbonizácia. 

Na konferencii bol následne predstavený cieľ Európskej únie postaviť 2-tisíc čerpacích staníc vodíka do 

roku 2030. Druhý deň konferencie patril reprezentantom zo svetových automobiliek.  

Medzinárodná spolupráca sústreďujúca sa na vytváranie zahraničných partnerstiev v projekte WATT 

ELSE pokračovala pracovným stretnutím realizovaným online dňa 11. marca 2021. Zahraniční partneri 

tak mali príležitosť vymeniť si skúsenosti s prekonávaním Covid-19 v jednotlivých krajinách. Medzi 

kľúčové úlohy participantov patrilo spracovanie tzv. európskych štandardov zamestnaní.  

Ekologická transformácia energetiky bude okrem iného vyžadovať prispôsobenie sa pracovníkov v 

sektore na nové postupy a procesy pri vykonávaní ich profesií. So zámerom kvantifikovania nových 

požadovaných zručností sa popísali štandardy v konkrétnych kľúčových 21 povolaniach v energetike 

podľa európskej klasifikácie zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO).  

Popísané boli tiež možné študijné cesty, ktorých absolvent sa môže uchádzať o dané pracovné miesto. 

Pojem študijná cesta predstavuje možnosť jedinca vybrať si z množstva študijných odborov s cieľom 

zamestnania sa na určitom pracovnom mieste. Drvivá väčšina vybraných povolaní vyžaduje kvalifikáciu 

v odbore elektrotechnika. Pri popise daných tréningových ciest bol kladený dôraz na náročnosť, dĺžku 

a náplň štúdia, minimálne dosiahnuté vzdelanie pre začiatok štúdia, základný popis štúdia, pre koho je 

štúdium vhodné, formu štúdia a nakoniec lokalitu, kde je možné odbor študovať v danej krajine.  

Júl 2021 – stretnutie v Jasy (Rumunsko)  

Tretie osobné stretnutie sa konalo v rumunskom meste Jasy od 17. do 21. júla 2021. Hosťujúcou 

organizáciou bola Školská inšpekcia Jasy, ktorá prezentovala svoje aktivity v úvode stretnutia. Program 

pokračoval mapovaním zamestnaní a kompetencií v sektore. Výsledkom bolo vytipovanie 21 kľúčových 

energetických profesií a súvisiacich vedomostí a zručností. Na programe bola aj prehliadka Fakulty 

elektrotechniky, energetiky a aplikovanej informatiky Technickej univerzity v Jasy, ktorá patrí medzi 

najlepšie rumunské fakulty. Ďalšou zastávkou bola radnica mesta, kde bola zahraničným partnerom 

prezentovaná stratégia transformácie Jasy na ,,smart“ mesto, ktorá zahŕňa fundamentálnu 

transformáciu v oblastiach kultúry, infraštruktúry, krajinotvorby a energetiky. 
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November 2021 – stretnutie vo Valencii (Španielsko) 

Dvojdňové pracovné stretnutie sa realizovalo v termíne 24. a 25. novembra 2021. Oficiálny program 

začal v meste Algemesí, v priestoroch španielskeho partnera. Ide o organizáciu, ktorá je zodpovedná 

v regióne Ribera del Xúqer za oblasť hospodárskej podpory (organizácia poskytuje podpornú službu 

pre podnikateľov v regióne, spolupracuje s Agentúrou pre zamestnanosť a miestny rozvoj, podporuje 

všetky druhy iniciatív pre zamestnanosť). Všeobecným cieľom tejto oblasti je podporiť rozvoj a činnosti 

podporujúce zamestnanosť. Podporuje zlepšenie trhu práce a trvalo udržateľný sociálno-ekonomický 

rozvoj oblasti Ribera del Xúqer. V oblasti energetiky má za cieľ propagáciu využitia obnoviteľných 

zdrojov energie, prispievanie k zníženiu emisií skleníkových plynov, znižovaním energetických nákladov 

samospráv a adaptáciou na zmenu klímy. V oblasti turizmu španielsky partner rozvíja komunálne 

aktivity v regióne, riadi regionálne plánovanie turizmu v 47 obciach a poskytuje vzdelávanie v 

manažmente turizmu. V neposlednom rade sa venuje environmentálnej výchove v regióne. Stretnutie 

bolo venované najmä zhrnutiu doterajších výsledkov spolupráce a príprave na vzdelávací kurz v 

Štokholme. Vzdelávací kurz má podporiť záujem účastníkov o energetický sektor a prezentovať jeho 

dôležitosť.  

Druhý deň stretnutia sa odohrával v meste Alzira, na medzinárodnej konferencii o odpadovom 

hospodárstve. Úroveň odpadového hospodárstva priamo odzrkadľuje pokrok a vývoj našej 

spoločnosti. Environmentálne návyky je preto potrebné učiť deti už od útleho veku. Miestne 

konzorcium preto plánuje v najbližších troch rokoch investovať približne 0,5 milióna EUR na 

vzdelávanie obyvateľov a najmä učiteľov v regióne. Koordinátorka iniciatívy WATT ELSE Valérie Brenot 

na konferencii vystúpila a predstavila projekt Watt Else spolu s medzinárodnými partnermi.  

Marec 2022 – stretnutie v Turíne  

Talianska nezisková asociácia EnAIP Piemonte so sídlom v Turíne bola hostiteľom pracovného 

stretnutia v Environment Parku v Turíne v dňoch 2. – 3. marca 2022. EnAIP je najväčšou školiacou 

agentúrou v regióne. Poskytuje vzdelávacie kurzy pre mládež a dospelých, certifikované trojročné 

a štvorročné odbory odborného vzdelávania a prípravy, vyššie technické vzdelávanie a prípravu v 

technických profesiách. Umožňuje získanie odborných preukazov a certifikácií a obnovenie základných 

zručností pracovníkov. Organizuje kurzy orientácie a sprevádzania na pracovisku, kurzy 

podnikateľských zručností, odborné stáže a mnoho iných aktivít. Agentúra vedie aj výskum a vývoj v 

oblasti inovácií v školiacich systémoch a pracovnej a sociálnej integrácie zraniteľných skupín.  
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Technologický park Environment Park už viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti environmentálnych inovácií 

a udržateľného rozvoja. Je sídlom firiem a laboratórií. Program stretnutia bol venovaný procesu príprav 

vzdelávacieho kurzu zameraného na problematiku energetiky a energetických povolaní v Štokholme.  

Druhý deň účastníci stretnutia strávili na konferencii InterBITS – Opatrenia na harmonizáciu a zlepšenie 

systému, usporiadanej v rámci kooperačného projektu medzi Talianskom a Francúzskom Interreg 

ALCOTRA. Rečníci na podujatí vyzdvihli dôležitosť kontinuálneho zlepšovania odborného vzdelávania 

v regióne, spoluprácu Talianska a Francúzska v otázkach energetickej efektívnosti a taktiež kľúčovú 

mobilitu ľudských zdrojov. Nasledovala prezentácia rôznych tréningových ciest v technických smeroch 

v regióne a iniciatív pre efektívnosť systému vzdelávania v oblasti energetiky a odpadového 

hospodárstva. Na záver konferencie koordinátorka partnerstva WATT ELSE predstavila túto iniciatívu 

a jeho účastníkov.  

Máj 2022 – seminár v Štokholme (Švédsko)  

Dlho očakávaný seminár v Štokholme sa uskutočnil v dňoch 8. – 13. mája 2022. Spoločné vzdelávacie 

podujatie zorganizoval vo svojich priestoroch Kráľovský technický inštitút (KTH) a zúčastnilo sa ho 

takmer 30 hostí. Cieľovou skupinou semináru boli najmä aktéri z iných sektorov, ktorí sa mohli 

oboznámiť s výstupmi z iniciatívy WATT ELSE ako napr. štatistikami v oblasti energetiky z jednotlivých 

krajín, s cieľmi energetického sektora v Európe a v jednotlivých krajinách, kľúčovými energetickými 

povolaniami, vyžadovanými odbornými vedomosťami a zručnosťami. Prezentované boli aj študijné 

cesty vedúce k uplatneniu v sektore.  

Seminár pokračoval prezentáciou inovatívneho programu ,,Viable Cities“, ktorý je doposiaľ najväčšou 

investíciou švédskej vlády do iniciatív na dosiahnutie klimaticky neutrálnych a trvalo udržateľných 

miest. Súčasťou programu seminára bola aj informácia zástupcov Realizačného tímu SRI, s.r.o. o 

činnosti Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu. Druhá exkurzia v rámci semináru zaviedla 

účastníkov do start-upu Phoenix BioPower, ktorý sa špecializuje na vývoj spaľovacích zariadení na 

biomasu. Semináru sa za Realizačný tím SRI zúčastnili aj tajomníčka Sektorovej rady pre automobilový 

priemysel a strojárstvo, Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo a tajomníčka Sektorovej rady pre 

chémiu a farmáciu, Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie. 

Jún 2023 – Saint Pierre (Réunion)  

V termíne 20. až 23. jún 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zahraničných partnerov na území 

francúzskeho departmentu Réunion. Stretnutie prebiehalo v priestoroch partnera La cité des Métiers 
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(v preklade Mesto živností, resp. povolaní) v meste Saint Pierre. Obyvateľom regiónu toto združenie 

ponúka jedinečný priestor na budovanie profesionálneho pracovného života bez ohľadu na vek. 

Realizuje aktivity v súlade so súčasným stavom trhu práce a záujmami regiónu zamerané na 

poradenstvo, zamestnanosť a integráciu obyvateľstva do zamestnania. Rozvíja témy ako orientácia 

v odboroch a na trhu práce, tvorba študijných ciest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, 

rekvalifikácia a vývoj zručností zamestnancov či mobilita pracovnej sily.  

Prvý pracovný deň bol zameraný na prezentáciu energetických štatistík ostrova, rekapituláciu 

vzdelávacieho seminára v Štokholme a prezentovanie spätnej väzby na zlepšenie. Následne prebehla 

diskusia o webovej stránke projektu.  

Prehliadky na ostrove Réunion sa uskutočnili v týchto spoločnostiach:  

▪ Spoločnosť Akuo Energy kombinuje solárne elektrárne s pestovaním plodín – tzv. 

agroenergetické projekty. 

▪ Spoločnosť ALBIOMA vyrába zelenú elektrickú energiu (najmä z biomasy a solárnu energiu). 

Vďaka partnerstvu s cukrovarníckym podnikom používa na výrobu energie bagasu – vláknitý 

zvyšok cukrovej trstiny). Pokrýva približne 60 % výroby elektrickej energie na Réunione. 

Uvedená elektráreň sama poskytuje okolo 40 % elektrickej energie na ostrove.  

August 2022 – stretnutie v Patras (Grécko)  

Záverečné pracovné stretnutie partnerov hosťovala Helénska otvorená univerzita v meste Patrase v 

Grécku. Zúčastnení medzinárodní partneri začali stretnutie prednáškou o histórii a budúcej vízii 

univerzity a o energetickom sektore v Grécku. Hlavnou úlohou záverečného stretnutia bolo reflektovať 

na spracované výstupy a zhromaždiť spätnú väzbu na celú iniciatívu WATTELSE. Diskutovalo sa aj o 

možnostiach ďalšieho rozvíjania partnerstiev medzi európskymi organizáciami.  

Výstupy z medzinárodnej spolupráce sú dostupné na webovej adrese https://caturbineabelfort.fr/.  

https://caturbineabelfort.fr/
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5.8.3 EVTA – European Vocational Training Association (Európska asociácia odborného 

vzdelávania)  

Európska asociácia odborného vzdelávania – EVTA je vedúcou európskou sieťou v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy. Európske členské krajiny zastupujú tisíce vnútroštátnych poskytovateľov 

odbornej prípravy a v určitých prípadoch vnútroštátne služby zamestnanosti.  

Obrázok č. 58 Členské krajiny EVTA 

 

Zdroj: https://www.evta.eu/members/ 

EVTA pracuje na uľahčení vzťahov medzi zainteresovanými stranami v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy s cieľom umožniť im vymieňať si poznatky a postupy o tom, ako formovať odbornú prípravu 

do budúcnosti.  

V roku 2022 EVTA realizuje 20 EÚ projektov, existuje nová štruktúra sekretariátu, nové partnerstvá a 

spolupráca na inštitucionálnej úrovni.  

Hlavné priority EVTA pre rok 2022 boli: 

▪ sociálna inklúzia a diverzita; 

▪ digitálna transformácia; 

▪ problematika životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám; 

▪ demokratická participácia. 

https://www.evta.eu/members/
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Nová stratégia EVTA bude realizovaná prostredníctvom 3 pilierov a aktivít:  

1. Pilier – viditeľnosť – byť viditeľný na európskej úrovni, byť medzinárodne aktívny, externá 

reprezentatívnosť smerom k tvorcom politiky, propagácia a vytváranie sietí (externé a interné), priviesť 

EVTA medzi kľúčových hráčov vo vzdelávacom európskom ekosystéme; 

2. Pilier – politika spolupráce – čo potrebuje trh práce, spolupráca s verejnou, štátnou správou: 

inovačný, podstatný a dopredu smerujúci perspektívny politický štartovací program, formovanie 

politického dialógu o OVP; 

3. Pilier – posilnenie kapacity siete – podpora členov k sieťovaniu, vytváraniu medzinárodných 

partnerstiev a medzinárodných stratégií. 

V poslednom desaťročí sa z EVTA stal dôležitý aktér v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a 

rozvoja ľudského kapitálu.  

EVTA je presvedčená, že by sa mala prijať a rozvinúť koncepcia "centier excelentnosti odborného 

vzdelávania a prípravy", kde sa bude poskytovať vzdelávanie pre získavanie vysokokvalitných 

odborných zručnosti mladým ľuďom a dospelým.  

EVTA predpokladá vznik ekosystému, ktorý zahŕňa nové zručnosti, nové pracovné miesta a celkovo 

nové OVP. Platforma verí, že: 

▪ vzdelávanie by nemalo byť obmedzené len na formálne vzdelávanie, ale malo by integrovať aj 

neformálne vzdelávanie. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie o tom, že celoživotné vzdelávanie 

by malo zahŕňať širokú škálu vzdelávacích príležitostí a vytvoriť väčšiu komplementaritu a 

kontinuitu medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a tiež informálnym učením; 

▪ vzdelávanie je kľúčom k podpore rovnosti, sociálnej súdržnosti a podpore aktívneho 

občianstva; 

▪ ciele vzdelávania a odbornej prípravy by sa nemali vnímať len z hľadiska zamestnateľnosti 

alebo hospodárskeho rastu, ale aj ako rámca pre osobný rozvoj. 

Značka kvality OVP pre centrá excelentnosti je podporovaná programom Erasmus+ a je založená na 

šírení spoločného štandardu excelentnosti a na analýze sociálnej prospešnosti OVP. Centrá 

excelentnosti sú strediská odborného vzdelávania a prípravy v rámci prebiehajúcich inovácií a s 
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prvkami rozlišovania v porovnaní s priemernými službami strediska odbornej prípravy v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy. Aby sa mohli považovať za centrum excelentnosti, musia držať krok 

s technologickými a inovačnými zmenami z rôznych hľadísk, ako napríklad: 

▪ inovácia zariadení centier, štrukturálna organizácia a získavanie technológií; 

▪ vzťahy s najinovatívnejšími spoločnosťami v oblasti referencií, odbornej prípravy a pracovných 

stáží; 

▪ aktualizácia súvisiacich profilov pracovných miest, učebných osnov a programov odbornej 

prípravy. 

V rámci zvyšovania podpory odborného vzdelávania a prípravy sa zástupcovia členských krajín v EVTA 

zaoberali v ostatnom období problematikami, ako napr.: 

▪ podpora reformy politiky – siete a partnerstvá odborného vzdelávania a prípravy (OVP); 

▪ realizovala sa výskumná štúdia s cieľom pochopiť a vyhodnotiť koncepciu reprezentatívnosti 

poskytovateľov OVP v Európe, najmä so zameraním na východnú Európu a Balkán, ktorej 

cieľom je identifikovať krajiny s neuspokojivou úrovňou reprezentatívnosti a podporiť ich pri 

zviditeľňovaní sa a oslovovaní európskych partnerov a stakeholderov, aby sa mohli krajiny z 

bývalého východného bloku viac zapájať do politického dialógu; 

▪ posilňovanie spolupráce medzi poskytovateľmi OVP s cieľom umožniť ich maximálnu súčinnosť 

a vyvíjanie spoločného úsilia o udržanie a podporu rozhodovacích orgánov pri rozvoji a 

zavádzaní politík v oblasti OVP vo všetkých členských štátoch EÚ;  

▪ propagovanie koncepcie excelentnosti v OVP; 

▪ využívanie najlepších vzdelávacích nástrojov a postupov v oblasti OVP; 

▪ prenos koncepcie referenčného porovnávania ako odkazu na vypracovanie stratégií; 

▪ výzvy, ťažkosti a potenciálne riešenia, s ktorými sa poskytovatelia OVP môžu stretávať pri 

vykonávaní činností vytvárania sietí na všetkých úrovniach (regionálnej, vnútroštátnej a 

európskej); 

▪ vytváranie sietí poskytovateľov OVP, pomocou ktorých sa akcentuje internacionalizačný 

rozmer odborného vzdelávania a prípravy, mení sa aj postoj študentov k OVP a zabezpečuje sa 

ich uplatniteľnosť na medzinárodnom trhu práce; 

▪ výmena príkladov dobrej praxe a osvedčených postupov, čím sa otvárajú možnosti propagácie 

OVP a implementovania nových nástrojov, metód a postupov v odbornom vzdelávaní 

a príprave; 

▪ sociálna inklúzia a diverzita;  
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▪ digitálna transformácia: 

- digitálne zručnosti a pracovné platformy, 

- podpora digitálnej transformácie zameranej na človeka (European Commission: Digital 

Education Action Plan (2021 – 2027)), 

- veľa príležitostí – nové zamestnania alebo lepšie pracovné podmienky s digitálnou 

pomocou (Eurostat: vo veku 16-74 má základné digitálne zručnosti 54 %, do roku 2030 by 

to malo byť najmenej 80 %), 

▪ environment a boj proti klimatickým zmenám; 

▪ participácia na demokratickom živote; 

▪ Covid akceleroval využívanie on-line nástrojov; 

▪ zelená transformácia – čo to znamená pre OVP?; 

▪ planetárne hranice – biodiverzita; 

▪ sociálne základy; 

▪ vplyv na trhy práce – všetky pracovné miesta sa stávajú ekologickejšími; 

▪ kompetencie, zručnosti, postoje, vedomosti, hodnota; 

▪ vzdelávanie v oblasti občianstva a účasť na demokratickom živote; 

▪ vzdelávací systém a vzdelávacie inštitúcie by mali byť demokratické, mali by byť blízko 

komunity, ktorej poskytujú svoje služby;  

▪ školy sú často blízko seba, avšak vzdelávajú individuálne; 

▪ neformálne vzdelávanie by malo byť realizované v úzkej spolupráci; 

▪ problematika integrácie žiakov; 

▪ existuje rôzna história škôl, krajín – školy sa musia rozhodnúť sami, ako implementovať 

vzdelávanie, implementovať občianstvo do vzdelávania, zadefinovať, čo zohráva kľúčovú úlohu 

v demokratickom vzdelávaní. 

 

VENHANS je projekt, ktorého cieľom je pomôcť EVTA a ďalším hlavným sieťam poskytovateľov OVP: 

▪ zvýšiť ich reprezentatívnosť na vnútroštátnej/regionálnej úrovni, rozšíriť členstvá a stimulovať 

vytváranie sietí OVP, najmä medzi poskytovateľmi OVP a spoločnosťami, s osobitným 

zameraním na územia, ktoré nie sú zastúpené vo vymedzení politík OVP; 
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▪ posilniť spoluprácu medzi zastrešujúcimi sieťami v rámci spoločnej platformy VET4EU2 s 

cieľom umožniť maximálnu súčinnosť a spoločné úsilie na udržanie a podporu subjektov s 

rozhodovacou právomocou pri tvorbe a zavádzaní politík v oblasti OVP vo všetkých členských 

štátoch EÚ; 

▪ podporovať zlepšovanie kvality poskytovania OVP, propagovať koncepciu excelentnosti v OVP, 

využívať najlepšie vzdelávacie nástroje a postupy v oblasti OVP, podporovať koncepciu 

referenčného porovnávania ako referencie pri vypracúvaní stratégií, prijímať prístupy zdola 

nahor na zhodnocovanie miestnych príspevkov. 

Projekt VENHANS, ktorý sa začal realizovať v roku 2018, sa zrodil zo spolupráce šiestich sietí 

reprezentujúcich poskytovateľov OVP v Európe. Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce v 

odbornom vzdelávaní a príprave na európskej úrovni. Zriadenie tematickej skupiny zahŕňajúcej 

odborníkov je zamerané na hlavnú tému projektu "vytváranie sietí". Závery VENHANS budú 

predpokladať vypracovanie súboru politických odporúčaní a konkrétnych, aj hĺbkových politických 

pozícií. Táto skupina sa zameriava na jednu z tém týkajúcich sa štyroch priorít programov EK a 

Erasmus+: sociálne začlenenie a rozmanitosť. Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, je jedným z priorít 

EK: keď hovoríme o ľuďoch, máme na mysli rôzne segmenty obyvateľstva, ako sú uchádzači o 

zamestnanie, ľudia so zdravotným postihnutím, ženy, migranti, mládež a tak ďalej. Okrem toho sa 

hospodárske prostredie, v ktorom žijeme, musí zabezpečiť tak, aby mal každý prístup na trh práce bez 

veľkých prekážok. 

Jedným z cieľov tematickej skupiny odborníkov je pochopiť, ako môže OVP prispieť k dosiahnutiu 

týchto priorít, ktoré sa majú riešiť z rôznych uhlov pohľadu, aj z pohľadu OVP.  

Spolu s odborníkmi sa EK dohodla na čiastočnom zachovaní pôvodného zamerania na túto tému 

prostredníctvom prijímania migrantov ako hlavnej cieľovej skupiny, ale zároveň boli zahrnuté ďalšie 

podtémy - zručnosti pre diverzifikovanú cieľovú skupinu, venovanie pozornosti migrantom, ľuďom so 

zdravotným postihnutím, zraniteľným ženám atď. 

 

ETTE (European Trainers' Training for Excellence) je projekt Erasmus+ zameraný na posilnenie 

štrukturálnych synergií a spolupráce medzi centrami excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy 

s cieľom podporiť miestny rozmer kvality spolu s kontinuálnym profesijným rozvojom učiteľov a 
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školiteľov. Projekt ETTE sa zameriava na výmenu osvedčených postupov medzi európskymi 

poskytovateľmi OVP, ktorí sú uznaní ako centrá excelentnosti (VCE). 

Cieľom projektu je konsolidáciou a rozšírením siete VCE o nové organizácie šíriť tento model spolu so 

zásadami kvality a excelentnosti OVP po celej Európe. ETF – ako agentúra EÚ pomáha krajinám 

susediacim s EÚ reformovať svoje vlastné vzdelávanie a systémy odbornej prípravy v kontexte Politiky 

EÚ v oblasti vonkajších vzťahov – môžu byť cenným sprostredkovateľom pre partnerstvá medzi 

centrami excelentnosti z členských štátov EÚ a partnerskými krajinami. V roku 2020 spustil ETF 

medzinárodnú sieť centier excelentnosti. Táto sieť posilní pozíciu agentúry ako znalostné centrum pre 

politiku a prax, ako predpokladá v roku 2027 Stratégia ETF: 

▪ medzinárodná spolupráca môže veľmi intenzívne ovplyvňovať domáce rozhodnutia; 

▪ je nevyhnutné podporovať orientáciu, operácie a vývoj v oblasti OVP; 

▪ rozhodujúce sú atribúty zručností a vedomostí na vysokej úrovni, ktoré sa majú vykonávať v 

globálnom/medzikultúrnom svete; 

▪ hlavné ovplyvňujúce faktory v OVP sú ekonomické – politické – sociokultúrne a akademické; 

▪ cieľ – mobilita odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ rozvíjať krajiny;  

▪ vytváranie partnerstiev – transnacionálne a internacionálne; 

▪ medzinárodné školiace programy; 

▪ kvalifikácie; 

▪ medzinárodné/multikultúrne zručnosti a kompetencie; 

▪ mobilita; 

▪ platformy – miestne-internacionálne ekosystémy. 

Pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy sú na podporu ľudských kapacít, ich začlenení a podpore 

rovnosti príležitostí dôležitými verejné aj súkromné inštitúcie, podporujúce excelentnosť partnerstiev 

v oblasti vzdelávania a rozvoj zručností pracovnej sily. Cieľom je nielen zviditeľniť a uznať konkrétne 

úspechy a záväzky, ale aj oceniť kvalitu excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy a vytvárať 

dôkazy na podporu odborného vzdelávania a prípravy. 

5.8.3.1 Excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy  

Excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy je cieľom všetkých systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy v rámci Európskej únie. Vzťahuje sa na vysokú kvalitu odbornej prípravy a vzdelávania, ale i na 
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relevantnosť pre svet práce a tiež na atraktívnosť vzdelávacej ponuky pre študentov 

a zamestnávateľov. 

Excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy zahŕňa rozšírenú, komplexnejšiu a inkluzívnejšiu 

koncepciu poskytovania zručností v oblasti: 

▪ riešenia inovácií; 

▪ pedagogiky; 

▪ sociálnej spravodlivosti; 

▪ celoživotného vzdelávania; 

▪ prierezových zručností; 

▪ organizačného a kontinuálneho odborného vzdelávania; 

▪ potrieb komunity. 

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú zamerané na: 

▪ podporu zamestnávateľov; 

▪ vytváranie klastrov na miestnej a regionálnej úrovni; 

▪ podporu vzdelávania učiteľov a žiakov zo strany zamestnávateľov; 

▪ sieťovanie inštitúcií OVP pre excelenciu – benefity regionálnej spolupráce pre rozvoj zručností; 

▪ zmeny vo vzdelávacom systéme, vyhovujúcom individuálnym požiadavkám žiakov; 

▪ rozvoj jazykových zručností a kľúčových kompetencií, často ovplyvňujúcich dosiahnutie ďalších 

zručností; 

▪ tréningy mladých ľudí; 

▪ zručnosti dospelých; 

▪ reskilling and upskilling (rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností) - nutné tréningy 

dospelých vzhľadom na starnutie populácie; 

▪ inovácie. 

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy: 

▪ môžu existovať s inými vzdelávacími inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni;  

▪ môžu byť zriaďované pri odborných školách alebo strediskách odbornej prípravy;  

▪ môžu byť zriaďované ako koordinačné alebo rozvojové centrá.  
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Motivácie pre vývoj centier excelentnosti: 

▪ poskytovanie špecializovaných zručností musí lepšie reagovať na meniace sa potreby 

priemyslu a teda vo veľkej miere mať prepojenie na svet práce; 

▪ existujúca potreba zlepšovať výkonnosť celej siete poskytovateľov zručností s dôrazom na 

koordináciu, spoluprácu a strategický rozvoj.  

Vývoj a rozsah centier excelentnosti sa v konkrétnych krajinách prepája s ďalšími prvkami stratégie 

rozvoja ľudského kapitálu, napríklad s rozvojom celoživotného vzdelávania alebo vznikom inteligentnej 

špecializácie. 

Meranie a predpovedanie potrieb v oblasti pracovných zručností je náročný proces, ktorý závisí aj od 

miestnych pomerov. Schopnosť systémov odborného vzdelávania a prípravy reagovať nezávisí len od 

plánovania zhora nadol, ale aj od rozmanitosti poskytovateľov, ktorí sú motivovaní plniť a schopní plniť 

meniace sa požiadavky na zručnosti. V niektorých krajinách sa pri tejto výzve spoliehajú na centrá 

excelentnosti. Majú totiž schopnosť adekvátne a zodpovedne reagovať na vznikajúce alebo meniace 

sa lokálne podmienky prostredníctvom viacerých nástrojov: 

▪ poskytujú počiatočné i ďalšie odborné vzdelávanie; 

▪ posilňujú svoje väzby s univerzitami alebo zamestnávateľmi; 

▪ zlepšujú systém celoživotného vzdelávania; 

▪ vytvárajú alebo prenášajú inovácie; 

▪ podporujú začínajúce podniky a hospodársky rast a obnovu založenú na nových technológiách. 

Centrá excelentnosti v niektorých krajinách využívajú na financovanie okrem obecných alebo 

miestnych orgánov aj špecializované agentúry na financovanie alebo vytvárajú verejno-súkromné 

partnerstvá (tzv. PPP projekty). Spolupráca je často kľúčovým faktorom pri rozvoji alebo zdieľaní 

excelentnosti, preto je dôležité, aby existovali dlhodobé mechanizmy na financovanie centier 

excelentnosti a aby boli do vytvárania týchto systémov zapájaní aj sociálni partneri a ostatné 

zainteresované strany. Odborné školy konajúce individuálne alebo spoločne môžu rozšíriť svoju 

výkonnosť a poskytovať nielen počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu, ale aj lepšie služby 

študentom a komunitám, ako aj niektoré služby iným školám, zamestnávateľom, zamestnancom, 

nezamestnaným atď.  
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Podpora, partnerstvá a spolupráca sú pri centrách excelentnosti nevyhnutnou súčasťou. Úlohu 

dostupnosti prístupu k výskumu a excelentnému odbornému vzdelávaniu pre všetky zainteresované 

strany sa bude dariť plniť prostredníctvom stanovenia priorít na vnútroštátnej, regionálnej 

a inštitucionálnej úrovni. Opätovne, dôraz je na prehlbovaní a rozširovaní vzťahov so zamestnávateľmi, 

ako aj spoluprácou a koordináciou s inými poskytovateľmi zručností vrátane iných škôl, firiem, univerzít 

a špecializovaných rozvojových agentúr304. 

Odborné vzdelávanie a príprava sú založené na princípoch vzájomnej spolupráce - pracujme spolu 

a pomáhajme si a princípe otvorenosti v rámci globálneho vzdelávania - odstraňujme hranice, 

otvárajme myseľ.  

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) je komplexná oblasť politiky na priesečníku politík v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy, sociálnej a hospodárskej politiky a politiky trhu práce. Očakáva sa, že 

sa bude zaoberať súčasnými a budúcimi požiadavkami hospodárstva na zručnosti, potrebami 

jednotlivcov v oblasti krátkodobej až dlhodobej zamestnateľnosti a osobného rozvoja a požiadavkou 

spoločnosti na aktívne a inkluzívne občianstvo305. Automatizácia, virtuálna inteligencia, umelá 

inteligencia, veľké dáta a robotika sú koncepty, ktoré sú už súčasťou nášho života a pracovného 

prostredia. Globalizácia, výzvy v oblasti environmentálnej udržateľnosti, demografické zmeny a rastúce 

nerovnosti sú kľúčovými faktormi, ktoré treba zohľadniť pri pohľade na budúcnosť pracovných miest a 

zručností v kontexte digitalizácie hospodárstva na celom svete.  

Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily sú v súčasnom digitálnom veku nevyhnutné. 

V tejto súvislosti sa reforma sietí verejných inštitúcií OVP stáva strategickou úlohou vlád a národných 

agentúr v spolupráci so súkromnými subjektmi s cieľom reagovať na súčasné a budúce požiadavky 

zamestnávateľov, priemyselných odvetví a inovačných ekosystémov pôsobiacich na národných a 

regionálnych trhoch práce na vysokokvalitné zručnosti. 

Školy OVP by mali byť schopné pôsobiť ako centrá na zavádzanie technologických a digitálnych 

inovácií, podporu tvorivosti a prevzatie vedúcej úlohy v spôsobe, akým by sa mali nové učebné 

osnovy navrhovať a realizovať. Súčasťou je odstraňovanie zastaraných vzdelávacích metód a metodík 

ako dôsledok digitalizácie a rýchlosti technologických zmien. Od inštitúcií a sietí OVP sa očakáva, že 

 
304 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 8 - 13 
305 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 17 
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poskytnú podnikateľské a iné kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. To môže umožniť, 

aby sa OVP stalo atraktívnejším, pohotovejším, inkluzívnejším a relevantnejším. Celkovo tieto otázky 

postupne zvyšujú excelentnosť OVP ako kľúčový cieľ v reformách politiky OVP v mnohých krajinách. To 

formuje ambíciu poskytovať vysokokvalitné zručnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a 

podporovať výskum a inovácie306.  

OVP zasahuje do: 

▪ sociálnej inklúzie: 

- začlenenie migrantov do pracovného procesu, zabezpečenie rodovej rovnosti v 

zamestnaní,  

- pomoc zamestnávateľov integrovať sa v zamestnaní, 

- uznávanie vedomostí a zručností nadobudnutých neformálnym vzdelávaním a 

neformálnym učením sa,  

▪ využívania IT, digitálnej transformácie: 

- žiaci sa učia doma a v škole – garantovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pri 

hybridnom vzdelávaní alebo online vyučovaní, 

- akcelerácia e-learningu, jeho účinnosti, 

- digitalizácia metód, metodické materiály, didaktika, 

- „blended learning“ – zmiešané učenie, 

- vzdelávanie učiteľov, aby vedeli vyučovať cez virtuálne prostredie, 

▪ životného prostredia: 

-  spracovať stratégiu OVP pre „zelené“ zručnosti v kontexte Priemyslu 5.0, 

- mäkké zručnosti aktivizujú „zelené“ zručnosti,  

- nutné kritické myslenie. 

Význam centier excelentnosti – zdôvodnenie pre tvorcov politík: 

▪ zlepšiť efektívnosť a výkonnosť sietí inštitúcií OVP – obnoviť a investovať do infraštruktúry, 

vybavenia, technológií atď.; 

 
306 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 18 
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▪ zastaviť klesajúcu alebo stagnujúcu miery zápisu (a ukončenia) vzdelávania v inštitúciách OVP; 

▪ zlepšiť kvalitu poskytovania OVP, zaviesť alebo aktualizovať systémy zabezpečenia kvality a 

využívať informácie o trhu práce na efektívne zameranie ponuky zručností oproti dopytu 

(odborné zručnosti zodpovedajúce požiadavkám trhu práce); 

▪ riešiť nízku úroveň rozvoja alebo absencie národných politík uľahčujúcich prístupy k duálnemu 

systému vzdelávania; 

▪ podporiť stimuly na povzbudenie súkromných spoločností, aby rozvíjali vzdelávanie založené 

na práci; 

▪ zlepšiť účinnosť riadenia a riadenia OVP na všetkých úrovniach s cieľom zapojiť najnižšie 

úrovne a sociálnych partnerov (súkromný sektor) do tvorby politiky (spolupráca viacerých 

zainteresovaných strán) a zároveň zvýšiť autonómiu inštitúcií OVP; 

▪ riešiť rastúce medzery v nábore kvalitných učiteľov (napr. majstrov odbornej výchovy); 

▪ reformovať (nedostatočné) verejné financovanie OVP a neefektívne systémy financovania 

OVP; 

▪ vytvárať príležitosti na viackanálové financovanie a mechanizmy zdieľania nákladov 

(využívanie daňových systémov); 

▪ riešiť nedostatočné využívanie profesijného poradenstva a iných poradenských 

nástrojov/opatrení na pomoc pri zvyšovaní uznania a zamestnateľnosti absolventov OVP na 

trhu práce; 

▪ reformovať systém OVP v rámci perspektívy celoživotného vzdelávania (napr. podpora 

efektívnych systémov ďalšieho OVP, maximalizácia potenciálu kvalifikácií na prepojenie s 

vysokoškolským vzdelávaním); 

▪ zaviesť kultúru neustáleho rozvoja a inovácií do komunity OVP; 

▪ podporovať budovanie politického konsenzu okolo zložitých procesov racionalizácie a 

optimalizácie sietí OVP; 

▪ posilniť úlohy hospodárskych sektorov, regiónov a miestnych ekosystémov pre rozvoj 

zručností s cieľom začleniť zručnosti OVP do zásad miestneho partnerstva a podporiť sociálno-

ekonomický a regionálny rozvoj; 

▪ vyvíjať nové metodické nástroje a zdroje, ktoré si vyžadujú vytvorenie sieťových inštitúcií na 

prenos nahromadených vedomostí do iných inštitúcií OVP a celej komunity307. 

  

 
307 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 23 
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Kľúčové aspekty podpory spolupráce zo strany súkromného sektora 

Centrá excelentnosti sú inštitucionálni príjemcovia podpory aj zo strany súkromného sektora. Popri 

spolupráci s národnými, regionálnymi a miestnymi verejnými orgánmi v mnohých prípadoch bývajú 

súkromné zainteresované strany členmi správnych rád, poradcami alebo aj samotnými investormi do 

jednotlivých projektov centier excelentnosti. Súkromný sektor, zamestnávatelia vytvárajú podmienky 

pre miestne partnerstvá, sprostredkúvajú pracovné vzdelávanie a môžu aj riadiť činnosť, či 

poskytovanie služieb centier excelentnosti308.  

Partnerstvá sa rozvíjajú s cieľom podporovať regionálny sociálno-ekonomický rozvoj. Partnermi 

môžu byť poskytovatelia počiatočného OVP alebo ďalšieho OVP, inštitúcie terciárneho vzdelávania 

(vrátane univerzít aplikovaných vied a polytechniky), výskumné inštitúcie, vedecké parky, spoločnosti, 

komory a ich združenia, sociálni partneri, rady pre sektorové zručnosti, národné a regionálne orgány a 

rozvojové agentúry, verejné služby zamestnanosti atď309. 

Partnerstvá v odbornom vzdelávaní a príprave vytvárajú nový vzťah medzi poskytovateľmi vzdelávania 

– vzdelávacími inštitúciami – zamestnávateľmi – verejným a súkromným sektorom. Výsledkom 

takýchto partnerstiev by bolo možné formalizovať non-formálne vzdelávanie, podporovať mobilitu do 

medzinárodného priestoru, zvyšovať dôležitosť úlohy zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní. Na 

„scénu“ sa dostávajú „multiplayers“ – viacerí hráči, ktorých spája mentor OVP, vytvárajúci „mosty“ 

medzi rôznymi skupinami poskytovateľov OVP a prenášajúci skúsenosti a dobrú prax. Je nevyhnutné 

mať promotérov OVP na zvýšenie atraktivity OVP, ktorí sledujú trendy v OVP, prekladajú odborné 

publikácie pre užívateľov OVP v tej ktorej krajine, vytvárajú priestor, platformu pre komunitu OVP. 

Príklady z vybraných štátov EÚ 

Zásady európskej posilnenej spolupráce v OVP, kríza zamestnanosti (postihujúca najmä mladých ľudí) 

a problém nesúladu medzi zručnosťami posúvajú vpred mnohé reformy na modernizáciu rámcov 

politiky OVP. Takéto iniciatívy kladú značný dôraz na spoluprácu medzi verejným a súkromným 

sektorom na úrovni poskytovateľov s cieľom posilniť sociálno-ekonomickú úlohu odborných zručností 

 
308 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 24 
309 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 27 
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a inovácií ako kľúčových dimenzií prispievajúcich k národným a regionálnym plánom hospodárskeho 

rastu. 

Holandsko 

Po zlúčení škôl a úrovní odborného vzdelávania a prípravy do niekoľkých veľkých regionálnych 

vzdelávacích centier koncom 90. rokov 20. storočia holandská vláda zaviedla centrá odborných znalostí 

vo vyššom odbornom vzdelávaní a centrá inovatívnych remesiel v strednom OVP. V Holandsku sa 

vytvorila komunita Katapult, sieť centier OVP. Ide o verejno-súkromné podniky, v ktorých spolupracujú 

stredné odborné školy (kariérne a technické vzdelávanie), univerzity aplikovaných vied (komunitné 

vysoké školy), spoločnosti, miestne orgány a výskumníci s cieľom produkovať profesionálov a rozvíjať 

školstvo. V súčasnosti sa jej zúčastňuje viac ako 130 centier, viac ako 4 500 firiem, okolo 50 000 

študentov, takmer 4 000 učiteľov a 83 stredných odborných škôl a univerzít aplikovaných vied. 

Francúzsko 

Ministerstvo národného vzdelávania a mládeže Francúzskej republiky posilnilo úlohu inštitúcií OVP, 

pričom sa zaoberalo aspektami kvality, excelentnosti a vytvárania sietí s cieľom rozvíjať 

multidisciplinárne a viacúrovňové partnerstvá s inými poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, 

priemyslom a vysokoškolským vzdelávaním. Aktéri partnerstva sa zameriavajú na špecifické sektory 

zodpovedajúce národným alebo regionálnym ekonomickým prioritám.  

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

Spojené kráľovstvo má tiež za viac ako desať rokov silnú aktivitu v rozvoji centier excelentnosti. Systém 

sa vyznačuje schopnosťou poskytovateľov špecializovaného OVP na vysokej úrovni reagovať na 

zručnosti potrebné na trhoch práce a venovať sa inováciám, výskumu, vývoju a podpore miestneho 

podnikania. 

Litva a Estónsko 

V Litve sa pozornosť sústreďuje na úlohu sektorových prístupov, zatiaľ čo Estónsko má skúsenosti so 

zameraním sa na regionálne multidisciplinárne centrá OVP na podporu podnikania a kreativity pre 

rozvoj a riadenie podnikania. 
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Taliansko 

Taliansko disponuje sieťou vyšších technických inštitútov, ktoré boli založené v roku 2010 ako post 

sekundárne neuniverzitné vzdelávacie inštitúcie. Sú klasifikované ako „špecializované školy v oblasti 

špičkových technológií“ a podporujú vysoko špecializované vzdelávanie s cieľom ponúknuť študentom 

technické zručnosti, ktoré sú požadované na trhu práce. 

Chorvátsko 

Chorvátsko rozvíja sieť regionálnych kompetenčných centier v prioritných sektoroch. V roku 2018 bolo 

na túto úlohu vybraných 25 odborných škôl. 

Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko 

V krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, ktoré majú čisto duálne systémy, existuje dlhá 

tradícia zvyšovania profilu OVP spojená s úlohou zamestnávateľov ako realizátorov politiky v systéme. 

V Nemecku existuje veľa príkladov vynikajúcich centier excelentnosti pod vedením obchodných komôr, 

zatiaľ čo Rakúsko je pozoruhodné svojimi dobre zavedenými regionálnymi združeniami – 60 združení s 

viac ako 7 100 členmi, z ktorých 73 % tvoria malé a stredné podniky310. 

Slovensko 

Na Slovensku boli odborné vzdelávanie a odborný výcvik prioritne zamerané na získavanie manuálnych 

zručností. Chýbal tu rozvoj kritického myslenia, skupinová práca, rozvoj mäkkých zručností a iné. 

Prevládal nedostatočný záujem o OVP.  

Vlastnosti a charakteristiky centier excelentnosti v EÚ: 

▪ zabezpečovanie efektívnosti a výkonnosti siete inštitúcií OVP sprevádzané ich obnovou a 

investíciami do infraštruktúry, zariadenia, technológií a pod.; 

▪ poskytovanie jednotlivcom relevantným pre trh práce zručnosti v rámci perspektívy 

celoživotného vzdelávania s kombináciou poskytovania kvalifikácií počiatočného OVP 

s ponukou ďalšieho OVP (zvyšovanie zručností a rekvalifikácia); 

 
310 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
training development, An International Study (2020), PDF ISBN 978-92-9157-712-5, str. 30 – 34  
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▪ vypracovanie spoločných učebných osnov OVP prostredníctvom platforiem poskytovateľov 

OVP v rôznych krajinách, čím sa uľahčí pracovná mobilita a vzájomné uznávanie OVP na 

rôznych úrovniach;  

▪ budovanie obchodno-vzdelávacích partnerstiev pre odborné vzdelávanie, stáže, zdieľanie 

vybavenia, výmeny zamestnancov a učiteľov medzi spoločnosťami a strediskami OVP; 

▪ aktívna účasť na spolupráci s univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi, s cieľom byť 

súčasťou výskumu a technologického rozvoja. Napomáha to taktiež aktualizácii učebných 

osnov OVP;  

▪ rozvoj inovatívneho vyučovania a metodológie založeného na digitálnych technológiách; 

▪ silné zameranie na pokračovanie profesijného rozvoja učiteľov a trénerov (pedagogické aj 

technické zručnosti a zapájanie sa do výskumných projektov medzi platformami 

poskytovateľov OVP atď.); 

▪ rozvoj projektového učenia, ktoré využíva interdisciplinárny prístup a umožňuje OVP 

študentom z rôznych študijných odborov (napr. dizajn, marketing, inžinierstvo) riešiť reálne 

problémy, výzvy, či skutočnú prácu; 

▪ poskytovanie poradenských služieb; 

▪ rozvoj stratégií internacionalizácie na podporu nadnárodnej mobility študentov, učiteľov a 

školiteľov OVP, s/bez podpory programu Erasmus+; 

▪ poskytovanie podnikateľských inkubátorov na umožnenie študentom OVP rozvíjať vlastné 

podnikateľské zručnosti; 

▪ rozvoj inovačných centier, technologických difúznych centier alebo virtuálnych 

demonštračných centier pre nové technológie;  

▪ podpora regionálnych investičných projektov;  

▪ podpora regionálneho rozvoja a smart stratégií, práca s inými vzdelávacími a školiacimi 

inštitúciami (napr. univerzity); 

▪ plné využívanie finančných nástrojov EÚ a prostriedkov na podporu investícií do infraštruktúry, 

modernizácia stredísk OVP s moderným vybavením (vrátane simulátorov a iných špičkových 

technológií); 

▪ rozvoj udržateľných finančných modelov, ktoré spája verejné financovanie a vytváranie 

príjmov z činnosti centier excelentnosti311.  

 
311 European Training Foundation, Centres of Vocational Excellence An engine for vocational education and 
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5.8.3.2 Medzinárodné hodnotenie žiakov - PISA – áno či nie (výzva či hrozba)?  

Súčasťou fungovania každého systému, vzdelávanie nevynímajúc, je aj spätná väzba, ktorá by mala byť 

jeho súčasťou na všetkých úrovniach. Cieľom štúdie PISA ako jednej z častí spätnej väzby pre vzdelávací 

systém krajiny je predovšetkým identifikovať jeho možné problematické oblasti pomocou 

štandardizovaného nástroja. Každá krajina má možnosť využiť zozbierané, „vyčistené“ a spracované 

údaje tak, aby z nich získala informácie práve o tých prvkoch vzdelávacieho systému, ktoré sú pre 

krajinu z hľadiska dlhodobého monitoringu kľúčové alebo tie, ktorých stav si chcela v rámci 

vzdelávacieho systému týmto medzinárodným prieskumom overiť.  

PISA (Programme for International Student Assessment) alebo v doslovnom preklade Program 

medzinárodného hodnotenia žiakov realizovaný OECD v pravidelných cykloch je štúdia, ktorá zisťuje a 

na medzinárodnej úrovni aj porovnáva výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. 

Znamená to, že výsledkom štúdie PISA nie je informácia o tom, ako žiaci spravidla ukončujúci povinnú 

školskú dochádzku zvládli obsahový a výkonový štandard z pohľadu národného kurikula. Jej výsledkom 

je informácia o tom, na akej úrovni zvládli títo žiaci osvojenie si zručností, ktoré sú v súčasnosti 

celosvetovo považované za dôležité, a to nielen pre úspešný vstup na trh práce. Aj napriek tomu, že 

predpokladáme ich vstup na trh práce o nejaký čas neskôr, nie je bezúčelné priebežne monitorovať ich 

pokrok. Nemusí to však byť nevyhnutne iba kvôli trhu práce. V tomto veku by žiaci mali mať (aj v súlade 

s národným kurikulom) tieto zručnosti zvládnuté minimálne na základnej úrovni. Ide o hodnotenie, 

ktoré je zaujímavé práve tým, že primárne nevychádza z našich národných podmienok (hoci sme si 

mnohé z nich preniesli do národného kurikula), ale zo zručností, ktoré sú považované za dôležité z 

pohľadu vzdelávacej politiky OECD. V súčasnom globalizovanom svete s otvoreným trhom práce a 

možnosťami, ktoré sú dostupné takmer pre všetkých, sa už stráca zmysel fungovania v rámci 

uzatvoreného spoločenského systému. Význam projektu potvrdzuje skutočnosť, že na ňom participujú 

všetky členské štáty OECD (37) a ďalších 44 partnerských krajín, ktoré spolu vytvárajú viac ako 90 % 

svetového HDP. 

Štúdia PISA si kladie za cieľ byť externou spätnou väzbou pre vzdelávací systém krajiny. Na základe 

analýz výsledkov tejto štúdie je možné identifikovať, ktoré z nastavení konkrétneho vzdelávacieho 

systému môžu vplývať na výkon žiaka v skúmanej oblasti, a tiež to, ako tieto nastavenia môžu súvisieť 

s požiadavkami (medzinárodného) trhu práce na absolventov škôl. Testovanie PISA sa realizuje, 

pretože informuje budúcich zamestnávateľov o slabých stránkach vzdelávacieho systému. Tak dokážu 

predpokladať, akí absolventi sa budú uchádzať o prácu, prípadne rokovať so školami o príprave 

absolventov, o svojich požiadavkách na absolventov, môže ovplyvniť vysokoškolskú prípravu budúcich 
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učiteľov. Môže nasmerovať zameranie štúdia budúcich učiteľov na aktuálne požiadavky spoločnosti, 

trendy v zahraničí, inovovať vzdelávací proces na úrovni školy. Upozorní budúcich učiteľov na 

požiadavky trhu práce, vysokoškolským pedagógom môže načrtnúť smerovanie prípravy absolventov 

v pedagogických disciplínach, môže ovplyvniť ostatné inštitúcie spojené so vzdelávaním. Inštitúcie, 

ktoré sa zaoberajú tvorbou a inováciou národných kurikulárnych dokumentov alebo zabezpečovaním 

ďalšieho vzdelávania učiteľov môžu aj na základe výsledkov medzinárodných štúdií zapracovať niektoré 

z užitočných zistení.  

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že výsledky štúdie PISA neposkytujú univerzálny návod na to, 

ako viesť proces výchovy a vzdelávania na každej z jeho úrovní. Každé zo zistení, ktoré táto 

medzinárodná štúdia prináša, však poskytuje podnety pre podrobnejšie analýzy zozbieraných údajov, 

ako aj pre ďalší výskum, ktorý by plynulo na uvedené zistenia nadväzoval a doplnil ich. Všetky tieto 

doplňujúce informácie, získané dodatočným skúmaním, môžu prispieť k zmysluplnému smerovaniu 

systému vzdelávania a jeho skvalitňovaniu. V dlhodobom horizonte poskytuje PISA nielen svedectvo o 

vývoji výkonu vzdelávacieho systému, ale umožňuje aj zhodnotenie vzdelávacej politiky v krajine. 

Pravidelne sledované základné oblasti úrovne zručností sú tzv. gramotnosti v oblastiach čítanie, 

matematika a prírodoveda. Nízke výsledky žiakov v nich dlhodobo znepokojujú mnohé európske 

krajiny. Je to otázka spojená nielen s účinnosťou výučby a učenia sa, ale aj s poskytovaním 

spravodlivého systému vzdelávania. Za posledné desaťročie sa v celej EÚ ako celku zvýšili nedostatočné 

výsledky v prírodovede a čítaní a za posledné desaťročie zostali stabilné v matematike. Rada EÚ preto 

rozhodla o potrebe cielených opatrení a prijala celoeurópsku referenčnú hodnotu týkajúcu sa 

základných zručností, ktorej cieľom bolo znížiť do roku 2020 podiel 15-ročných, ktorí nedosahujú 

dostatočné výsledky v čítaní, matematike a prírodných vedách (tzv. „riziková skupina“), na menej ako 

15 %312. Rizikovú skupinu tvoria žiaci, ktorí budú mať v budúcnosti na trhu práce pravdepodobne veľké 

problémy. Dostanú sa na trh práce nepripravení na ďalšie, celoživotné vzdelávanie a na aktívnu účasť 

v živote v informačnej spoločnosti. Prijaté štrukturálne ukazovatele sa zameriavali na výber politík a 

opatrení, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu výsledkov. Všetky ukazovatele sa týkajú povinného 

vzdelávania, ktoré vo väčšine európskych štátov zodpovedá úrovni ISCED 1 a 2. Nedostatočné výsledky, 

ktoré sú definované ako výkonnosť pod úrovňou 2 v teste PISA, sú však naďalej vážnym problémom v 

celej Európe. Z posledných výsledkov PISA z roku 2018 vyplýva, že 21,7 % študentov EÚ malo slabé 

výsledky v čítaní, 22,4 % v matematike a 21,6 % v prírodných vedách. 

 
312 Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and 
training (‘ET 2020’), OJ C 119, 28.5.2009. 
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Zamerajme sa teraz na pokrok, ktorý sa pri realizácii cielených opatrení EÚ dosiahol od roku 2015. 

Vybrané ukazovatele sa týkajú kompetencií v troch oblastiach, t. j. čitateľskej (Č), matematickej(M) 

a prírodovednej (P) gramotnosti. Sú to: 

▪ Národné testovanie; 

▪ Národné správy o dosiahnutých výsledkoch; 

▪ Používanie dát o výkone pri hodnotení školy; 

▪ Usmernenia o nedostatočných výsledkoch ako téma v ITE (Initial Teachers Education – 

pregraduálna príprava učiteľov); 

▪ Dodatočná podpora pre školy so znevýhodnenými žiakmi. 

Národné testovanie žiakov je v Európe rozšírenou praxou. Má rôzne formy vrátane povinných a 

voliteľných testov, ako aj národných testov založených na vzorkách. Vo väčšine európskych štátov sa 

štandardizované národné hodnotenia v povinnom vzdelávaní zameriavajú na vyučovací jazyk a 

matematiku a v oveľa menšej miere na prírodné vedy. Za posledných šesť rokov prešli od pilotných 

národných testov k zavedeniu systémov pravidelného testovania (Česká republika), či posunuli 

niektoré národné testy zo sumatívneho na formatívny prístup. Podrobnosti o národných testovaniach 

sú uvedené v dokumente313. O ďalších ukazovateľoch pojednáva nasledovná tabuľka (údaje za školský 

rok 2020⁄2021): 

Tabuľka č. 98 Vybrané hodnotiace ukazovatele 

 
2. Národné správy 

o dosiahnutých 
výsledkoch 

3. Používanie dát 
o výkone pri 

hodnotení školy 

4. Usmernenia 
o nedostatočných 

výsledkoch ako 
téma v ITE 

5. Dodatočná 
podpora pre školy 

so 
znevýhodnenými 

žiakmi 

Česká republika Č M P •    • 

Nemecko Č M P • Č   • 

Francúzsko Č M P • Č M P • 

Holandsko Č M P •    • 

Rakúsko Č M  • Č M P • 

Poľsko Č M P • Č M P • 

Slovensko Č M   Č M P • 

Zdroj: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu 

Poznámka: Č - čitateľská gramotnosť, M - matematická gramotnosť, P - prírodovedná gramotnosť. 

 
313 European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Structural Indicators for Monitoring Education and Training 
Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015, pp. 12-15. 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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Krajiny uverejňujú Národné správy o dosiahnutých výsledkoch v každej z tematických oblastí na 

základe národných údajov o výkonnosti. Niekedy sú tieto správy doplnené správami založenými aj na 

výsledkoch medzinárodných prieskumov ako sú TIMSS a PIRLS.  

V krajinách, kde sa realizuje externá evalvácia škôl, hodnotitelia berú do úvahy údaje o výkonoch 

žiakov v programe PISA s výnimkou Slovenska, kde sa externá evalvácia zaoberá školskými procesmi a 

dodržiavaním predpisov. 

Ukazovateľ Usmernenia o nedostatočných výsledkoch ako téma v ITE ukazuje, či sa v nariadeniach, 

odporúčaniach alebo centrálnych usmerneniach pre programy ITE (Initial Teachers Education – 

pregraduálna príprava učiteľov) identifikujú nejaké výstupné kompetencie súvisiace so znalosťami a 

zručnosťami potrebnými na riešenie nedostatočných výsledkov žiakov v základných zručnostiach alebo 

či majú vysoké školy úplnú autonómiu, pokiaľ ide o obsah programov ITE.  

Ústredné školské orgány prideľujú dodatočné zdroje školám, ktoré majú veľký počet znevýhodnených 

žiakov. Pokiaľ ide o organizáciu podpory, cieľové skupiny a financované akcie, existujú rôzne prístupy. 

Vo väčšine štátov dostávajú školy dodatočné finančné prostriedky priamo od ústredných orgánov, hoci 

v niektorých prípadoch sú zapojené aj miestne orgány. Okrem toho niekedy môžu školy okrem 

centrálne pridelených finančných prostriedkov požiadať o dodatočné finančné prostriedky na 

konkrétne účely314. 

Nižšie sa uvádza aké výkony dosiahli krajiny OECD, vybrané v našich komparáciách v poslednom 

zverejnenom cykle PISA 2018 (Pozn.: Zverejnenie výsledkov PISA 2022 bude v decembri 2023315). 

Výkony v jednotlivých gramotnostiach sú uvedené v dosiahnutých bodoch. Definícia gramotností pre 

PISA 2018 je nasledovná:  

Čitateľská gramotnosť je porozumenie, používanie, zhodnotenie textov, uvažovanie o nich a 

zaangažovanosť čitateľa do čítania s cieľom dosahovania osobných cieľov, rozvíjania vlastných 

vedomostí a schopností a podieľania sa na živote spoločnosti.  

 
314 Poznámka: Dodatočná podpora je najčastejšie spojená so sociálno-ekonomickým zázemím, postavením 
migranta a zdravotným postihnutím. Kritériá ako geografická poloha a etnický pôvod sa používajú menej často. 
Cielené finančné prostriedky sa najčastejšie používajú na zabezpečenie ďalších zamestnancov (pre vzdelávanie 
alebo iných odborníkov), na vytváranie príležitostí na profesionálny rozvoj s cieľom zlepšiť zručnosti učiteľov pri 
poskytovaní inkluzívneho vzdelávania a na financovanie služieb kariérneho poradenstva. 
315 NÚCEM, MŠVVaŠ SR, https://www2.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus
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Matematická gramotnosť je schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v rôznych 

súvislostiach. Zahŕňa matematické myslenie, používanie matematických pojmov, postupov, faktov a 

nástrojov na opis, vysvetlenie alebo predpovedanie javu. Pomáha uvedomiť si, akú úlohu má 

matematika v reálnom svete, a na tomto základe správne posudzovať a rozhodovať sa tak, ako sa to 

vyžaduje od konštruktívneho, zaangažovaného a rozmýšľajúceho občana. 

Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké myšlienky ako aktívny 

občan. Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa do logických diskusií na tému 

veda a technika. 

Tabuľka č. 99 Výsledky testovania PISA vo vybraných krajinách 2018 

 
Čitateľská 
gramotnosť 

Umiestnenie* Matematická 
gramotnosť 

Umiestnenie* Prírodovedná 
gramotnosť 

Umiestnenie* 

Priemer 
OECD 

487  489  489  

Česká 
republika 

490 2 499 1 497 1 

Nemecko 498 1 500 1 503 1 

Francúzsko 493 1 495 1 493 1 

Holandsko 485 2 519 1 503 1 

Rakúsko 484 2 499 1 490 2 

Poľsko 512 1 516 1 511 1 

Slovensko 458 3 486 2 464 3 

USA 505 1 478 3 5O2 1 

Nový 
Zéland 

506 1 494 1 507 1 

Legenda: *1 = priemerný výkon krajiny je nad priemerom krajín OECD  
2 = priemerný výkon krajiny nie je štatisticky významne rozdielny od priemeru krajín OECD 
3 = priemerný výkon krajiny je pod priemerom krajín OECD 

Zdroj: Narodna_sprava_PISA_2018.pdf (nucem.sk) 

PISA nie je univerzálnym nástrojom zvyšovania úrovne vzdelávania. Je však významným prostriedkom, 

umožňujúcim kvalifikovane uvažovať o voľbe správnych politík na dosahovanie kvality vzdelávania. 

Nastavuje zrkadlo aktuálneho potenciálu a súčasne veľmi pravdepodobnej kvality ľudských zdrojov v 

blízkej budúcnosti. Preto by všetci, ktorým skutočne záleží na tejto kvalite, nemali prehliadať či 

podceňovať údaje, ktoré nám tento projekt poskytuje. 

5.9 Záver  

Ak spoločnosť chce prosperovať, ak chce ekonomický rast, zlepšovať kvalitu života obyvateľov, niet inej 

cesty ako inovácie. Práve preto sa v rámci NP SRI venuje inováciám veľká pozornosť. V jednotlivých 

sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov s výhľadom do roku 2030 bolo zrealizovaných 24 
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pozoruhodných detailných analýz inovácií doma i v zahraničí s významných vplyvom na štruktúru 

zamestnanosti, aktuálne a budúce odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie.316. Stratégie 

priniesli poznanie slabých a silných stránok, ako i vysoko odborne spracované PESTLE analýzy. Keď sa 

pozrieme na výsledky European Innovation Scoreboard 2021 (EIS 21), je zrejmé, že SR je výkonovo 

ďaleko za lídrami, dokonca je označovaná ako krajina, ktorá s inováciami začína. Taktiež European 

Innovation Scoreboard 2022 (EIS 22) ukazuje, že v priebehu roka sa situácia nezmenila a SR je stále 

zaradená medzi krajinami, ktoré s inováciami iba začínajú. Je preto nevyhnutné naďalej podporovať 

inovačné aktivity a ich potenciál, identifikovať inovačných lídrov, skúmať vplyv inovácií na 

zamestnanosť a štruktúru vedomostí, zručností, kompetencií, vyhodnocovať vznik a zánik nových 

pracovných miest v dôsledku inovačných trendov, venovať inováciám náležitú pozornosť a zaradiť ich 

do celého procesu celoživotného vzdelávania. 

Motivácia cez inovácie, ktoré sú prostriedkom i zárukou ekonomického rastu i zlepšenia kvality života 

je ľahko pochopiteľná a zvládnuteľná pre každého. Cez poukazovanie na pozitíva sa ľahšie prijímajú aj 

nové požiadavky, v našom prípade požiadavky na nové znalosti a zručnosti, ktorých využívanie 

presahuje samotné inovácie a má oveľa širší dosah.  

Svoju úlohu by v tomto smere mohli zohrať aj médiá na osvetu, na šírenie pozitívnych výsledkov. 

Ďalšou významnou entitou inovačných lídrov môžu byť univerzity či vysoké školy. Výsledky EIS 21, EIS 

22, ako aj Global innovation index GII 22 prezentovaný WIPO zatiaľ ukazujú, že prínos univerzít či 

vysokých škôl v SR k inováciám je v porovnaní s okolitými krajinami veľmi nízky. Výsledky v počte a 

kvalite či už absolventov alebo špičkových publikácií a ich citácií je v porovnaní s ostatnými krajinami 

neprimerane nízky. Ak systematicky upriamime pozornosť na zvyšovanie inovačného potenciálu 

univerzít a vysokých škôl, podpory výskumu a vývoja v spolupráci s podnikovou praxou môžeme 

v krátkom čase dosiahnuť želateľný pozitívny efekt. 

  

 
316 https://www.sustavapovolani.sk/strategie/ 
 

https://www.sustavapovolani.sk/strategie/
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Obrázok č. 59 Krajiny s TOP univerzitami 

 

Zdroj: 
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/y4pftr/number_of_universities_in_the_top_1000_in_the/ 

V porovnaní s lídrami v inováciách zaostáva SR aj v štruktúre vysokoškolských absolventov. Zlepšiť je 

nevyhnutné počet absolventov doktorandského štúdia STEM, ktorí sú motorom generácie nových 

myšlienok, ale aj ich prenosu a implementácie v praxi. V porovnaní s lídrami inovácií má SRtaktiež 

vysoký počet absolventov, ktorí nepracujú vo vyštudovanom odbore, pritom v praxi chýba mnoho 

absolventov so zameraním STEM. Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré je potrebné urýchlene a 

dôsledne urobiť, je zabrániť úniku “mozgov“ v podobe najlepších maturantov odchádzajúcich 

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/y4pftr/number_of_universities_in_the_top_1000_in_the/
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študovať do zahraničia. Motiváciou môže byť neustále skvalitňovanie poskytovaného vzdelania, ale 

i podmienok v ktorých sa výučba realizuje. 

Potreba permanentnej inovácie znalostí a zručností si vyžaduje aj kvalitné ďalšie vzdelávanie 

dospelých, ktorú bude určujúce v rámci podpory inovačných aktivít v podnikovej sfére..  

Mimoriadne dôležitou je v tejto súvislosti aj kvalita učiteľov, ich celoživotné vzdelávanie a postavenie 

v spoločnosti. Bez kvalitných učiteľov je priamo ilúziou predpokladať, že dosiahneme kvalitné 

vzdelávanie, a to na všetkých úrovniach či vo všetkých formách. Osobitnú pozornosť je potrebné 

venovať učiteľom so zameraním na STEM. Je nevyhnutné zatraktívniť štúdium pedagogiky 

a učiteľských smerov. Na národnej úrovni je jednoznačne nevyhnutné prijať strategické opatrenia 

na zlepšenie odmeňovania a postavenia učiteľov v spoločnosti.  

Niektoré kroky na zlepšenie situácie s inováciami a ekonomickom raste sa už v SR urobili alebo sú 

v prípravnej fáze. Možno sem zaradiť schválené strategické materiály, ako „Stratégia digitálnej 

transformácie Slovenska do roku 2030317“, ako aj „Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2023-

2026“, „Stratégia rozvoja digitálnych zručností“ a pod.  

Akčný plán obsahuje aj aktivity spojené s jednou z najaktuálnejších tém, umelou inteligenciou. Práve 

umelá inteligencia prináša celý rad inovácií a jej dopad bude do roku 2030 ešte rásť. Dôležitou úlohou 

je príprava zodpovedajúcich ľudských zdrojov, a to ako na generovanie nových myšlienok, tak pre 

aplikačnú oblasť. Aplikačná oblasť si vyžaduje široké spektrum ľudských zdrojov so zodpovedajúcim 

znalosťami a zručnosťami. Dnes už sú dostupné štandardné prostriedky umelej inteligencie, ale ich 

využitie v inováciách si vyžaduje zodpovedajúce znalosti a zručnosti. Väčšiu pozornosť treba venovať 

gramotnosti z umelej inteligencie, ktorá je nevyhnutná na jej využitie v inováciách, ale ktorá je 

potrebná aj na to, aby širšia časť spoločnosti vedela, čo to umelá inteligencia je, čo možno od nej 

očakávať.  

Inovácie sa dotýkajú aj samotného trhu práce. Nie sú to iba potrebné nové znalosti a zručnosti. Jedným 

z dôsledkov inovácií je aj „zánik pracovného miesta“. Zvyčajne sa v tomto kontexte konštatuje, že na 

druhej strane inovácie prinášajú okrem ekonomického efektu aj nové pracovné miesta, hoci s potrebou 

nových znalostí a zručností. Inovovať preto treba aj manažment trhu práce, ktorý musí zahŕňať aktivity 

 
317 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/slovakia-2030-digital-

transformation-strategy 

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/slovakia-2030-digital-transformation-strategy
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/slovakia-2030-digital-transformation-strategy
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ako včas identifikovať takéto nové pracovné miesto, na ktoré by pracovník, ktorý stratil staré pracovné 

miesto mohol nastúpiť, identifikovať aj potrebné znalosti a zručnosti, vrátane zabezpečenia 

preškolenia. Zatiaľ čo väčšie firmy môžu zamestnancovi, ktorý stratil inováciou svoje pracovné miesto 

ponúknuť nové pracovné miesto, na ktorom môže využiť svoje znalosti a zručnosti, i keď k nim pribudnú 

aj znalosti a zručnosti nové, malé firmy takúto možnosť zvyčajne nemajú a pracovník musí firmu 

opustiť. Hľadanie nových pracovných miest, na ktorých by mohol pracovník využiť svoje znalosti a 

zručnosti, prípadne s ich rozšírením, je už mimo danej firmy a organizáciu preberá štát, preškolenie 

preberá systém celoživotného vzdelávania.  

S inováciami je spojené aj prijímanie nových pracovníkov. Aj do tohoto procesu je nevyhnutné 

implementovať inovačné prvky. Predovšetkým treba zohľadniť všetky aspekty spojené s novými 

technológiami, znalosťami a zručnosťami – gramotnosťami, ale aj znalosťami a zručnosťami spojenými 

s pracovnou odbornosťou. To často vedie k „digital divide“ (digitálnej priepasti) mladých vs. starších. 

Mladá generácia zvyčajne lepšie pozná a aj ovláda nové technológie, má dobré znalosti a zručnosti s 

jej využívaním, ale často jej chýbajú znalosti a zručnosti na zabezpečenie aktivít spojených s daným 

pracovným miestom, chýbajú jej pracovné návyky a často aj „ochota“ niečo na danom stave zmeniť. 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 16 A JEJ 

PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

Ing. Miloslava 

Kováčová, MPH 

(MZ SR) 

16.11. 2022 

Správa – Príloha č. 33: 

- V kapitole  5.2.2 Sektorové partnerstvá –  (strany 39 až 40) 

doplniť text nasledovne: 

Nový text:  

Vytváranie sektorových partnerstiev v rezorte zdravotníctva ovplyvňuje 

skutočnosť, že vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je regulované 

osobitnými predpismi, ktorými je upravený rozsah teoretickej 

a praktickej časti vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností 

v jednotlivých zdravotníckych povolaniach. Spolupráca vzdelávacích 

inštitúcií v rezorte zdravotníctva (t. j. stredných zdravotníckych škôl a 

vysokých škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach) 

 

Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti vzdelávania sa 

uskutočňuje v rozsahu a za podmienok upravených osobitnými 

predpismi. 

Z uvedeného dôvodu sa spolupráca stredných zdravotníckych škôl 

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uskutočňuje na 

základe  zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania, ktoré stredné 

zdravotnícke školy uzatvárajú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

(podľa § 2 a § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). 

Taktiež vysoké školy, ktoré sú oprávnené uskutočňovať vzdelávanie 

zdravotníckych povolaní v príslušných študijných programoch 

a študijných odboroch, uzatvárajú s poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti zmluvy o praktickej výučbe (podľa § 35 zákona o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ak študijný 

program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo v inej inštitúcii, 

podmienkou akreditácie príslušných špecializačných študijných 

programov,  akreditácie certifikačných študijných programov a o 

akreditácie študijných programov sústavného vzdelávania je aj 

predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti alebo s inou inštitúciou o zabezpečení 

zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na 

získanie potrebných praktických zručností (§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

Ing. Iveta 

Šimonovičová 

(MDaV SR) 

 

Správa – Príloha č. 24: 

- V časti 5.2.3 (str. 51) v druhom odseku odporúčam vo vete 

„Napĺňanie cieľov koncepcie...“ nahradiť slovo „ministerstvo“ 

skratkou „MDV SR“ (z textu nie je zrejmé, že ide o MDV SR). 

- V Tabuľke č. 15 (str. 54) pri aktivite „Organizácia dní kariérového 

poradenstva pre základné školy s cieľom propagácie povolaní 

v stavebníctve, geodézii a kartografii“ žiadam nahradiť v stĺpci 

Monitoring plnenia aktivity slovo „nerealizované“ nasledujúcim 

textom: „MDV SR zabezpečilo na 

veľtrhu CONECO Racioenergia 2022 prezentáciu stredných 

odborných škôl vyučujúcich stavebné odbory, ktorej základným 

cieľom bolo predstaviť možnosti štúdia so stavebným 

zameraním najmä žiakom základných škôl (v rámci ich 

kariérového poradenstva) a propagovať povolania v 

stavebníctve, na ktoré štúdium žiakov pripravuje.“ Táto 

pripomienka bola predložená aj k Priebežnej správe č. 15.  
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

- V časti 8.2 (str. 81) a tiež v prílohe č. 2 k materiálu v časti 1. 

Manažérske zhrnutie žiadam vo vete „Jeden z najvýznamnejších 

úspechov... správne uvádzať názov Odvetvovej koncepcie 

odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, 

skupiny povolaní a odborných činností v rezorte dopravy 

a výstavby SR.  

Správa – Príloha č. 26: 

- V Tabuľke č. 19 (str. 52) pri aktivite „Organizácia dní kariérového 

poradenstva pre SOŠ so zameraním na skupinu odborov 37, na 

propagáciu povolaní v doprave, logistike a poštových službách“ 

žiadam nahradiť v stĺpci Monitoring plnenia aktivity slovo 

„nerealizované“ nasledujúcim textom: „MDV SR zabezpečilo 

prezentáciu stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné 

odbory a odbory so zameraním na poštové služby, ako aj 

predstavenie rezortných zamestnávateľov na podujatí s názvom 

„Študuj dopravu“, ktoré sa konalo v júni 2022 v Bratislave 

a v septembri 2022 vo Vrútkach a v Trnave. Hlavným cieľom 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

podujatí bola propagácia štúdia dopravných odborov, 

poštových odborov a nadväzujúcich rezortných povolaní.“   

- V prílohe č. 2 k materiálu v časti 1. Manažérske zhrnutie žiadam 

vo vete „Jeden z najvýznamnejších úspechov... správne uvádzať 

názov Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy 

žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných 

činností v rezorte dopravy a výstavby SR.  

 
Termín zaslania Priebežnej správy č. 16 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 15.11.2022 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 16  a jej prílohám: 18.11.2022 


