
Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www. esf.gov.sk
Kód projektu: NFP312030V679

Bratislava,  október 2019

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA č. 3
Sektorovo riadenými inováciami

k efektívnemu trhu práce 
v Slovenskej republike



   
 

2 
 

OBSAH 

ZOZNAM TABULIEK ........................................................................................................... 8 

ZOZNAM OBRÁZKOV ...................................................................................................... 25 

ZOZNAM SCHÉM ............................................................................................................. 31 

ZOZNAM PRÍLOH ............................................................................................................ 32 

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ........................................................................................ 36 

ÚVOD ............................................................................................................................. 38 

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 .................................................................................. 41 

1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do systému 
celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na implementáciu inovačných 
prvkov v sektoroch hospodárstva SR .................................................................. 41 

1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer ............................................................................. 42 

1.1.2 Národný rozmer ......................................................................................................... 45 

1.2 Aktuálny stav v zložení odborných tímov NP SRI, súhrn ich doterajších aktivít 
a prehľad najvýznamnejších úloh na budúce obdobie......................................... 58 

1.2.1 Aktuálna situácia v inštitucionálnom a personálnom zložení odborných tímov 
projektu ...................................................................................................................... 58 

1.2.2 Zhodnotenie aktivít Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, sektorových 
rád a Realizačného tímu SRI ....................................................................................... 64 

1.2.3 Kľúčové úlohy odborných tímov v nasledujúcom období – do predloženia Priebežnej 
správy č. 4 ................................................................................................................... 85 

1.2.4 Spoločné pracovné rokovanie členov Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových 
rád, garantov a predsedov sektorových rád – jeho cieľ, program a stav technicko-
organizačného zabezpečenia ..................................................................................... 87 

1.3 Zhodnotenie situácie v realizácii prvých/druhých rokovaní sektorových rád ....... 88 

1.4 Monitoring plnenia úloh odborných tímov projektu pri tvorbe sektorových 
stratégií rozvoja ľudských zdrojov ...................................................................... 94 

1.4.1 Úlohy súvisiace s I. cyklom tvorby sektorových stratégií ........................................... 95 

1.4.2 Úlohy súvisiace s II. cyklom tvorby sektorových stratégií .......................................... 99 

1.5 Sektorové partnerstvá, dohody a klastre – zhodnotenie doterajších aktivít 
odborných tímov .............................................................................................. 108 

1.6 Aktuálny stav v štatistickom vyhodnocovaní NŠZ v pôsobnosti sektorových rád 109 



   
 

3 
 

1.7 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter prispôsobovania sa 
pracovníkov zmenám na trhu práce .................................................................. 113 

1.8 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu inovácií do 
NŠZ ................................................................................................................... 123 

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
 ........................................................................................................... 128 

2.1 Zameranie inovatívnej spolupráce sociálnych partnerov v rámci NSP/SRI 
na riadenie štruktúrnych zmien v dopyte po kvalifikovaných pracovných silách . 128 

2.2 Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov 
a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI ...................................... 132 

2.2.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov ............................................... 132 

2.2.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia .................................................................. 141 

2.2.3 Sektor potravinárstvo............................................................................................... 151 

2.2.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože ......................................................... 158 

2.2.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel ........................................ 167 

2.2.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel ............................................ 176 

2.2.7 Sektor chémia a farmácia ......................................................................................... 183 

2.2.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo ............................................................. 193 

2.2.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály ............................. 198 

2.2.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo .......................................................... 203 

2.2.11 Sektor elektrotechnika ............................................................................................. 221 

2.2.12 Sektor energetika, plyn, elektrina ............................................................................ 228 

2.2.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie ................................................................. 233 

2.2.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia ............................................................ 243 

2.2.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch ....................................... 256 

2.2.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby ................................................................ 273 

2.2.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie ................................................. 284 

2.2.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo .............................................. 292 

2.2.19 Sektor kultúra a vydavateľstvo ................................................................................ 303 

2.2.20 Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport .................................................. 314 

2.2.21 Sektor verejné služby a správa ................................................................................. 326 

2.2.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment ...................................................... 331 

2.2.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby ...................................................................... 341 

2.2.24 Sektor remeslá a osobné služby ............................................................................... 350 

2.2.25 Metodika a vymedzenie pojmov .............................................................................. 359 



   
 

4 
 

3. AKTIVITA Č. 3 IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK ZAMESTNÁVATEĽOV 
A STRATEGICKÝCH ÚLOH ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO 
SYSTEMATICKEJ CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU 
PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA .......................................... 364 

3.1 Inovovaná štruktúra NŠZ................................................................................... 364 

3.2 Vytvorenie podmienok na preskúmavanie a porovnávanie nových požiadaviek 
vedomostí a zručností na pracovných miestach v súlade s inováciami v sektoroch 
národného hospodárstva .................................................................................. 368 

3.2.1 Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ ................... 368 

3.3 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI .................................................................. 371 

3.3.1 Určenie nových garancií NŠZ pre NP SRI .................................................................. 371 

3.3.2 Návrhy na zmenu/zrušenie garancie NŠZ v rámci NP SRI ........................................ 372 

3.3.3 Sumarizácia garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád .................. 374 

3.4 Tvorba nových NŠZ v rámci vybraných sektorových rád ..................................... 374 

3.4.1 Pôvodné NŠZ určené na dopracovanie .................................................................... 374 

3.4.2 Nové NŠZ súvisiace so vznikom nových zamestnaní na trhu práce v sektoroch ..... 375 

3.5 Revízie garantovaných NŠZ ............................................................................... 376 

3.5.1 Zmeny v harmonograme revízie garantovaných NŠZ v rámci vybraných sektorových 
rád ............................................................................................................................ 376 

3.6 Realizácia zmien v kompetenčnom modeli ........................................................ 377 

3.6.1 Zmeny v kľúčových kompetenciách ......................................................................... 377 

3.6.2 Zmeny v odborných vedomostiach .......................................................................... 391 

3.6.3 Zmeny v odborných zručnostiach ............................................................................ 393 

3.7 Tvorba sústavy povolaní ................................................................................... 395 

3.7.1 Analýza rozpätia kvalifikačných úrovní zamestnaní patriacich do zhlukov v rámci 
jednotlivých povolaní ............................................................................................... 395 

3.7.2 Analýza vzdelávacieho systému so zameraním na mapovanie existujúcich skupín 
študijných a učebných odborov, resp. študijných programov k jednotlivým 
sektorovým radám/NŠZ ........................................................................................... 396 

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 ........ 421 

4.1 Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI .................................... 423 

4.1.1 Sekcia SRI Novinky .................................................................................................... 423 

4.1.2 Sekcia Kontakty ........................................................................................................ 424 

4.1.3 Sekcia Sektorové rady .............................................................................................. 425 

4.1.3.1 Zoznam členov sektorovej rady ............................................................................................ 426 



   
 

5 
 

4.1.3.2 Dokumenty na stiahnutie ..................................................................................................... 426 

4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia .......................... 427 

4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 427 

4.2.2 Modul Výkazníctvo – tajomník ................................................................................. 430 

4.2.3 Modul Nahrávanie strategických dokumentov ........................................................ 430 

4.2.4 Modul Export a import ............................................................................................. 430 

4.2.5 Modul Udalosti ......................................................................................................... 431 

4.2.6 Modul Miesta ........................................................................................................... 431 

4.2.6.1 Popis nasadeného riešenia ................................................................................................... 431 

4.2.7 Modul Notifikácie ..................................................................................................... 434 

4.2.8 Modul Tvorba stratégií – I. a II. cyklus ..................................................................... 434 

4.2.9 Manuál pre používateľov ......................................................................................... 434 

4.2.10 Manuál pre tajomníka .............................................................................................. 435 

4.2.11 Manuál pre pracovníkov ekonomického úseku ....................................................... 435 

4.3 Analýza a návrh riešenia modulu Manuály ........................................................ 435 

4.3.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny ....................................... 435 

4.3.2 Popis funkčnosti ....................................................................................................... 436 

4.3.3 Špecifikácia modulu ................................................................................................. 437 

4.4 Analýza a návrh riešenia modulu Udalosti a Miesta ........................................... 438 

4.4.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny ....................................... 438 

4.4.2 Popis funkčnosti ....................................................................................................... 439 

4.4.3 Udalosti a Miesta ..................................................................................................... 440 

4.5 Analýza a návrh riešenia modulu Notifikácie ..................................................... 445 

4.5.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny ....................................... 446 

4.5.2 Popis funkčnosti ....................................................................................................... 446 

4.5.3 Notifikácie ................................................................................................................ 447 

4.5.4 Vzory notifikácií ........................................................................................................ 448 

4.5.4.1 Pracovníkovi ekonomického oddelenia ................................................................................ 453 

4.6 Analýza a návrh riešenia Tvorby stratégií – I. a II. cyklus .................................... 454 

4.6.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny ....................................... 455 

4.6.2 Popis funkčnosti ....................................................................................................... 455 

4.6.3 Štruktúra tvorby stratégie ........................................................................................ 456 

4.6.3.1 I. Cyklus – určenie základných premís .................................................................................. 460 
4.6.3.2 Poslanie sektoru ................................................................................................................... 462 
4.6.3.3 Zoznam inovácii ................................................................................................................... 469 
4.6.3.4 Základné premisy ................................................................................................................. 472 
4.6.3.5 Predpokladaný dopad na ľudské zdroje ............................................................................... 479 
4.6.3.6 Zoznam strategických dokumentov národného, európskeho aj nadnárodného rozmeru. .. 486 
4.6.3.7 II. Cyklus spracovanie situačnej analýzy sektora a identifikácia vývojových tendencií ........ 489 
4.6.3.8 Strategická analýza (vonkajšia analýza), ............................................................................. 490 
4.6.3.9 Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov ....................................................................... 497 



   
 

6 
 

4.7 Navrhované úpravy dátového modelu .............................................................. 504 

4.7.1 Relačný model .......................................................................................................... 504 

4.7.1.1 Nahrávanie strategických dokumentov ............................................................................... 505 
4.7.1.2 Moduly miesta a udalosti ..................................................................................................... 505 
4.7.1.3 Exporty a importy ................................................................................................................. 507 
4.7.1.4 Stratégie – I. a II. Cyklus ....................................................................................................... 508 

4.8 Implementácia SK ISCO-08 (verzia 2015) do IS NSP/SRI...................................... 510 

4.9 Vypracovanie prevodových tabuliek medzi Európskou klasifikáciou 
kompetencií/zručností, kvalifikácií a povolaní ESCO a NŠZ .................................. 517 

4.9.1 Metodológia práce a metódy skúmania .................................................................. 517 

4.9.2 Vyhodnotenie implementácie z perspektívy NŠZ .................................................... 518 

4.9.3 Vyhodnotenie štruktúry NŠZ podľa sektorových rád ............................................... 519 

4.9.4 NŠZ bez ekvivalentu v ESCO ..................................................................................... 520 

4.9.5 Vyhodnotenie implementácie z perspektívy ESCO povolaní ................................... 521 

4.9.6 Viacnásobne spárované ESCO povolania ................................................................. 522 

4.9.7 Nepoužité ESCO povolania ....................................................................................... 524 

4.10 Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí ........................................................... 527 

4.10.1 Metodológia ............................................................................................................. 527 

4.10.2 Komparácia krajín .................................................................................................... 529 

4.10.3 Analýza klasifikácie zamestnaní v Českej republike ................................................. 535 

4.10.3.1 Legislatíva a zodpovedný orgán ........................................................................................... 535 
4.10.3.2 Revízia klasifikácie................................................................................................................ 536 
4.10.3.3 Zmeny v klasifikácii CZ-ISCO ................................................................................................. 537 
4.10.3.4 Charakteristika klasifikácie zamestnaní CZ-ISCO ................................................................. 538 
4.10.3.5 Komparácia klasifikácií - systematických častí .................................................................... 541 

4.10.4 Analýza klasifikácie zamestnaní v Poľsku ................................................................. 541 

4.10.4.1 Legislatíva a zodpovedný orgán ........................................................................................... 541 
4.10.4.2 Revízia klasifikácie................................................................................................................ 542 
4.10.4.3 Zmeny v klasifikácii KZS ........................................................................................................ 543 
4.10.4.4 Charakteristika klasifikácie zamestnaní KZS ........................................................................ 548 
4.10.4.5 Komparácia klasifikácií - systematických častí .................................................................... 549 

4.11 Analýza potrieb používateľov štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 ....................... 549 

4.11.1 Respondenti ............................................................................................................. 550 

4.11.2 Dotazník ................................................................................................................... 552 

5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE S DOBRÝMI 
SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ ........................................................ 557 

5.1 Vzdelávanie v európskom priestore .................................................................. 557 

5.1.1 Česká republika ........................................................................................................ 561 

5.1.2 Estónska republika ................................................................................................... 562 

5.1.3 Francúzska republika ................................................................................................ 564 

5.1.4 Maďarsko ................................................................................................................. 570 



   
 

7 
 

5.1.5 Švédsko .................................................................................................................... 572 

5.2 Vzdelávanie v ďalších vybraných krajinách ........................................................ 574 

5.2.1 Nový Zéland .............................................................................................................. 574 

5.2.2 Spojené štáty americké ............................................................................................ 577 

5.3 Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách ............................................ 579 

5.4 Podpora spolupráce a mobility ......................................................................... 580 

PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 3 A JEJ 
PRÍLOHÁM ..................................................................................................................... 586 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ......................................................................... 589 
 

  



   
 

8 
 

ZOZNAM TABULIEK 

TABUĽKA Č. 1 INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD
 ............................................................................................................ 60 

TABUĽKA Č. 2 PREHĽAD O POŽIADAVKÁCH NA ZASTÚPENIE SOCIÁLNYCH PARTNEROV V 
SEKTOROVÝCH RADÁCH, KTORÉ NEGARANTUJÚ A ICH NAPLNENÍ / 
NENAPLNENÍ ........................................................................................ 63 

TABUĽKA Č. 3 PREHĽAD REALIZOVANÝCH PRVÝCH ROKOVANÍ SEKTOROVÝCH RÁD 
V SLEDOVANOM OBDOBÍ ..................................................................... 88 

TABUĽKA Č. 4 PREHĽAD REALIZOVANÝCH DRUHÝCH ROKOVANÍ SEKTOROVÝCH RÁD 
V SLEDOVANOM OBDOBÍ ..................................................................... 88 

TABUĽKA Č. 5 PREHĽAD GARANCIE A ROKOVANÍ SEKTOROVÝCH RÁD ......................... 92 

TABUĽKA Č. 6 VÝVOJ ZMIEN V GARANCII NŠZ ............................................................ 111 

TABUĽKA Č. 7 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA PARTICIPANTOV A ČERPANÝCH ZDROJOV 
V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT 2020 ................................................ 119 

TABUĽKA Č. 8 SUMÁRNE  ZHODNOTENIE ZMENY GARANCIE NŠZ ZA VYBRANÉ 
SEKTOROVÉ RADY ............................................................................... 373 

TABUĽKA Č. 9 ZMENA POČTOV GARANTOVANÝCH NŠZ NA DOPRACOVANIE A TVORBU 
NŠZ V RÁMCI NP SRI ............................................................................ 375 

TABUĽKA Č. 10 MENNÝ ZOZNAM NOMINOVANÝCH ČLENOV ZA OSLOVENÉ INŠTITÚCIE 
S FUNKCIOU ZAPOJENÉHO ODBORNÍKA ............................................... 378 

TABUĽKA Č. 11 MENNÝ ZOZNAM ČLENOV OBOCH PRACOVNÝCH SKUPÍN V RÁMCI 
EXPERTNÉHO TÍMU NA REFORMU KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ..... 380 

TABUĽKA Č. 12 SUMARIZÁCIA SÚČASNÉHO STAVU DATABÁZY ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ 
V NADVÄZNOSTI NA PRIRADENIE RÔZNYCH PRÍZNAKOV ...................... 392 

TABUĽKA Č. 13 SUMARIZÁCIA PRIRAĎOVANIA PRÍZNAKOV PRE ODBORNÉ ZRUČNOSTI 
V RÁMCI TROCH VYBRANÝCH SEKTOROVÝCH RÁD ............................... 394 

TABUĽKA Č. 14 PREHĽAD ZVEREJNENÝCH INFORMÁCIÍ ZA SEKTOROVÉ RADY ............... 425 

TABUĽKA Č. 15 NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE STRÁNKY PRIVÁTNEJ ČASTI IS NSP/SRI ZA 
OBDOBIE JÚL - SEPTEMBER 2019 .......................................................... 428 

TABUĽKA Č. 16 NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE STRÁNKY PRIVÁTNEJ ČASTI IS NSP/SRI V OBDOBÍ 
JÚL - SEPTEMBER 2019 ......................................................................... 428 



   
 

9 
 

TABUĽKA Č. 17 NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE STRÁNKY VEREJNEJ ČASTI IS NSP/SRI ZA OBDOBIE 
JÚL - SEPTEMBER 2019 ......................................................................... 429 

TABUĽKA Č. 18 NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE STRÁNKY VEREJNEJ ČASTI IS NSP/SRI V OBDOBÍ 
JÚL - SEPTEMBER 2019 ......................................................................... 429 

TABUĽKA Č. 19 ZMENY KÓDOV SK ISCO-08 PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD........................ 510 

TABUĽKA Č. 20 ZMENY KÓDOV SK ISCO-08 PODĽA JEDNOTLIVÝCH NŠZ ........................ 512 

TABUĽKA Č. 21 ŠTRUKTÚRA NŠZ Z POHĽADU ESCO POVOLANÍ ..................................... 518 

TABUĽKA Č. 22 PRACOVNÉ OBLASTI S NAJVYŠŠÍM POČTOM NESPÁROVANÝCH 
ZAMESTNANÍ S KLASIFIKÁCIOU ESCO ................................................... 521 

TABUĽKA Č. 23 PRACOVNÉ OBLASTI S NAJVYŠŠÍM PERCENTUÁLNYM PODIELOM 
NESPÁROVANÝCH ZAMESTNANÍ NŠZ ................................................... 521 

TABUĽKA Č. 24 KVANTIFIKÁCIA IMPLEMENTÁCIE ESCO POVOLANÍ K EKVIVALENTOM V NŠZ
 ........................................................................................................... 522 

TABUĽKA Č. 25 DESAŤ NAJČASTEJŠIE NÁSOBNE VYUŽÍVANÝCH ESCO POVOLANÍ V RÁMCI 
NŠZ ..................................................................................................... 523 

TABUĽKA Č. 26 PODSKUPINY ISCO-08 S NAJVYŠŠÍM POČTOM NEVYUŽITÝCH ESCO 
POVOLANÍ ........................................................................................... 524 

TABUĽKA Č. 27 ESCO POVOLANIA NA DOPLNENIE DO SK ISCO-08 PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD ..................................................................................................... 526 

TABUĽKA Č. 28 VZŤAH MEDZI HLAVNÝMI TRIEDAMI A ÚROVŇAMI ZRUČNOSTÍ V 
KLASIFIKÁCII CZ-ISCO ........................................................................... 540 

TABUĽKA Č. 29 VZŤAH MEDZI STUPŇAMI VZDELANIA PODĽA KLASIFIKÁCIE ISCED 97 A 
ÚROVŇAMI ZRUČNOSTÍ V KLASIFIKÁCII CZ ISCO ................................... 540 

TABUĽKA Č. 30 KOMPARÁCIA POČTU POLOŽIEK V ŠTATISTICKÝCH KLASIFIKÁCIÁCH 
ZAMESTNANÍ CZ-ISCO A SK ISCO-08 NA ZÁKLADE HIERARCHICKEJ ÚROVNE
 ........................................................................................................... 541 

TABUĽKA Č. 31 NOVÉ ZAMESTNANIA DOPLNENÉ DO POĽSKEJ KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ 
A ŠPECIALIZÁCIÍ V ROKU 2014 .............................................................. 543 

TABUĽKA Č. 32 KOMPARÁCIA POČTU POLOŽIEK V ŠTATISTICKÝCH KLASIFIKÁCIÁCH 
ZAMESTNANÍ KZS A SK ISCO-08 NA ZÁKLADE HIERARCHICKEJ ÚROVNE 549 

TABUĽKA Č. 33 POČET OSLOVENÝCH SUBJEKTOV V RÁMCI DOTAZNÍKOVÉHO ZISŤOVANIA
 ........................................................................................................... 550 

TABUĽKA Č. 34 VYBRANÉ UKAZOVATELE V ANALYZOVANÝCH KRAJINÁCH ................... 580 



   
 

10 
 

ZOZNAM GRAFOV 

GRAF Č. 1 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN ...................... 104 

GRAF Č. 2 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA HLAVNEJ TRIEDY KLASIFIKÁCIE 
ZAMESTNANÍ SK ISCO-08 ......................................................................... 105 

GRAF Č. 3 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA STUPŇA VZDELANIA ..................... 105 

GRAF Č. 4 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA POHLAVIA .................................... 106 

GRAF Č. 5 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA VEĽKOSTNEJ KATEGÓRIE 
ZAMESTNÁVATEĽA................................................................................... 106 

GRAF Č. 6 PODIEL ZAMESTNANÝCH OSÔB PODĽA PRÁVNEJ FORMY ZAMESTNÁVATEĽA
 107 

GRAF Č. 7 NAJVÝZNAMNEJŠÍ POBERATELIA PRÍSPEVKOV Z PROGRAMU HORIZONT 2020
 120 

GRAF Č. 8 PODIEL POČTU PODNIKOV S INOVAČNOU AKTIVITOU Z CELKOVÉHO POČTU 
PODNIKOV V SR ZA ROKY 2001 AŽ 2016 (V %) .......................................... 122 

GRAF Č. 9 PODIEL POČTU ZAMESTNANCOV V PODNIKOCH S INOVAČNOU AKTIVITOU Z 
CELKOVÉHO POČTU ZAMESTNANCOV V SR ZA ROKY 2001 AŽ 2016 PODĽA 
VEĽKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ PODNIKOV (V %) ............................................. 123 

GRAF Č. 10 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO 
A RYBOLOV V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ............................. 134 

GRAF Č. 11 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 01 PESTOVANIE 
PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE 
V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .. 135 

GRAF Č. 12 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 03 RYBOLOV 
A AKVAKULTÚRA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 137 

GRAF Č. 13 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
75 VETERINÁRNE ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 138 

GRAF Č. 14 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A RYBOLOV V ČLENENÍ PODĽA 
EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 ............................. 140 



   
 

11 
 

GRAF Č. 15 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA V SR ZA 
ROKY 1995 AŽ 2017 (V MIL. EUR) .............................................................. 142 

GRAF Č. 16 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 05 ŤAŽBA UHLIA 
A LIGNITU V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 143 

GRAF Č. 17 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 07 DOBÝVANIE 
KOVOVÝCH RÚD V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 145 

GRAF Č. 18 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 08 INÁ ŤAŽBA 
A DOBÝVANIE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 146 

GRAF Č. 19 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 09 POMOCNÉ 
ČINNOSTI PRI ŤAŽBE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 148 

GRAF Č. 20 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE ŤAŽBA A ÚPRAVU 
SUROVÍN, GEOLÓGIA V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO 
RÁMCA ZA ROK 2018 ............................................................................... 150 

GRAF Č. 21 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA POTRAVINÁRSTVO V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 
(V MLD. EUR) ........................................................................................... 152 

GRAF Č. 22 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 10 VÝROBA 
POTRAVÍN V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 153 

GRAF Č. 23 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 11 VÝROBA 
NÁPOJOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 155 

GRAF Č. 24 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE POTRAVINÁRSTVO V 
ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 .... 157 

GRAF Č. 25 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE V SR 
ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MIL. EUR) ......................................................... 159 

GRAF Č. 26 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 13 VÝROBA 
TEXTILU V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 160 



   
 

12 
 

GRAF Č. 27 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 14 VÝROBA 
ODEVOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 162 

GRAF Č. 28 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 15 VÝROBA 
KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 164 

GRAF Č. 29 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE TEXTIL, ODEVY, OBUV 
A SPRACOVANIE KOŽE V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO 
RÁMCA ZA ROK 2018 ............................................................................... 166 

GRAF Č. 30 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A STÁLYCH CENÁCH 
V RÁMCI SEKTORA LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL 
V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ................................................ 168 

GRAF Č. 31 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 02 LESNÍCTVO 
A ŤAŽBA DREVA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 169 

GRAF Č. 32 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
16 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM 
NÁBYTKU, VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU 
V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .. 171 

GRAF Č. 33 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 31 VÝROBA 
NÁBYTKU V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 173 

GRAF Č. 34 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL V ČLENENÍ PODĽA 
EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 ............................. 175 

GRAF Č. 35 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA CELULÓZO - PAPIERENSKÝ A POLYGRAFICKÝ 
PRIEMYSEL V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MIL. EUR) ............................... 177 

GRAF Č. 36 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 17 VÝROBA 
PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 178 

GRAF Č. 37 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 18 TLAČ 
A REPRODUKCIA ZÁZNAMOVÝCH MÉDIÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 180 

GRAF Č. 38 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE CELULÓZO-
PAPIERENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 182 



   
 

13 
 

GRAF Č. 39 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA CHÉMIA A FARMÁCIA V SR ZA ROKY 1995 AŽ 
2017 (V MLD. EUR) ................................................................................... 184 

GRAF Č. 40 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 19 VÝROBA 
KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 185 

GRAF Č. 41 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 20 VÝROBA 
CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 186 

GRAF Č. 42 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 21 VÝROBA 
ZÁKLADNÝCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV A FARMACEUTICKÝCH 
PRÍPRAVKOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 188 

GRAF Č. 43 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 22 VÝROBA 
VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 190 

GRAF Č. 44 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE CHÉMIA A FARMÁCIA 
V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 . 192 

GRAF Č. 45 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO, KOVÁČSTVO V SR 
ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ....................................................... 194 

GRAF Č. 46 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 24 VÝROBA 
A SPRACOVANIE KOVOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR 
ZA ROK 2018 (V %) ................................................................................... 195 

GRAF Č. 47 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE HUTNÍCTVO, 
ZLIEVARENSTVO, KOVÁČSTVO V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 197 

GRAF Č. 48 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A 
NEKOVOVÉ MATERIÁLY V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MIL. EUR) ............ 199 

GRAF Č. 49 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 23 VÝROBA 
OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI ZA ROK 2018 (V %) ...................................... 200 

GRAF Č. 50 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE SKLO, KERAMIKA, 
MINERÁLNE VÝROBKY, NEKOVOVÉ MATERIÁLY V ČLENENÍ PODĽA 
EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 ............................. 202 



   
 

14 
 

GRAF Č. 51 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO 
V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ................................................ 205 

GRAF Č. 52 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 25 VÝROBA 
KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 206 

GRAF Č. 53 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 28 VÝROBA 
STROJOV A ZARIADENÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR 
ZA ROK 2018 (V %) ................................................................................... 208 

GRAF Č. 54 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 29 VÝROBA 
MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V%) ................................ 210 

GRAF Č. 55 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 30 VÝROBA 
OSTATNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 212 

GRAF Č. 56 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 32 INÁ VÝROBA 
V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .. 214 

GRAF Č. 57 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 33 OPRAVA 
A INŠTALÁCIA STROJOV A PRÍSTROJOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 216 

GRAF Č. 58 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
45 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
A MOTOCYKLOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 218 

GRAF Č. 59 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 220 

GRAF Č. 60 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA ELEKTROTECHNIKA V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 
(V MLD. EUR) ........................................................................................... 222 

GRAF Č. 61 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 26 VÝROBA 
POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV V ČLENENÍ 
PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ................... 223 

GRAF Č. 62 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 27 VÝROBA 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 225 



   
 

15 
 

GRAF Č. 63 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE ELEKTROTECHNIKA V 
ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 .... 227 

GRAF Č. 64 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA ENERGETIKA, PLYN, ELEKTRINA V SR ZA ROKY 
1995 AŽ 2017 (V MLD .EUR) ...................................................................... 229 

GRAF Č. 65 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 35 DODÁVKA 
ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 230 

GRAF Č. 66 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE ENERGETIKA, PLYN, 
ELEKTRINA V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA 
ROK 2018 ................................................................................................. 232 

GRAF Č. 67 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA VODA, ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SR ZA 
ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ............................................................ 234 

GRAF Č. 68 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 36 ZBER, 
ÚPRAVA A DODÁVKA VODY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 235 

GRAF Č. 69 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 37 ČISTENIE 
A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 237 

GRAF Č. 70 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 38 ZBER, 
SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV; RECYKLÁCIA 
MATERIÁLOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 238 

GRAF Č. 71 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
39 OZDRAVOVACIE ČINNOSTI A OSTATNÉ ČINNOSTI NAKLADANIA S 
ODPADOM V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 240 

GRAF Č. 72 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE VODA, ODPAD A 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO 
RÁMCA ZA ROK 2018 ............................................................................... 242 

GRAF Č. 73 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V SR 
ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ....................................................... 244 

GRAF Č. 74 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 41 VÝSTAVBA 
BUDOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 245 



   
 

16 
 

GRAF Č. 75 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 42 INŽINIERSKE 
STAVBY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 247 

GRAF Č. 76 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
43 ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 249 

GRAF Č. 77 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
71 ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE 
A ANALÝZY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 251 

GRAF Č. 78 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 81 ČINNOSTI 
SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU V ČLENENÍ 
PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ................... 253 

GRAF Č. 79 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE STAVEBNÍCTVO, 
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 255 

GRAF Č. 80 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A 
CESTOVNÝ RUCH V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017  (V MLD. EUR) .................... 258 

GRAF Č. 81 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
46 VEĽKOOBCHOD OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
A MOTOCYKLOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 259 

GRAF Č. 82 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
47 MALOOBCHOD OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
A MOTOCYKLOV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 261 

GRAF Č. 83 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 55 UBYTOVANIE 
V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .. 263 

GRAF Č. 84 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 56 ČINNOSTI 
REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 265 

GRAF Č. 85 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 73 REKLAMA 
A PRIESKUM TRHU V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 267 

GRAF Č. 86 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 79 ČINNOSTI 
CESTOVNÝCH  AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ 



   
 

17 
 

A SÚVISIACE SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR 
ZA ROK 2018 (V %) ................................................................................... 269 

GRAF Č. 87 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 92 ČINNOSTI 
HERNÍ A STÁVKOVÝCH KANCELÁRIÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 270 

GRAF Č. 88 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE OBCHOD, 
MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH V ČLENENÍ PODĽA 
EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018 ............................. 272 

GRAF Č. 89 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA DOPRAVA, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY V SR 
ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ....................................................... 274 

GRAF Č. 90 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 49 POZEMNÁ 
DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 275 

GRAF Č. 91 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 50 VODNÁ 
DOPRAVA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 277 

GRAF Č. 92 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 51 LETECKÁ 
DOPRAVA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 278 

GRAF Č. 93 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 52 SKLADOVÉ 
A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 279 

GRAF Č. 94 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 53 POŠTOVÉ 
SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 281 

GRAF Č. 95 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE DOPRAVA, 
LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 283 

GRAF Č. 96 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A 
TELEKOMUNIKÁCIE V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2018 (V MLD. EUR) ................. 285 

GRAF Č. 97 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
61 TELEKOMUNIKÁCIE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR 
ZA ROK 2018 (V %) ................................................................................... 286 



   
 

18 
 

GRAF Č. 98 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 62 POČÍTAČOVÉ 
PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 287 

GRAF Č. 99 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 63 INFORMAČNÉ 
SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 289 

GRAF Č. 100 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE INFORMAČNÉ 
TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 291 

GRAF Č. 101 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, 
POISŤOVNÍCTVO V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ..................... 293 

GRAF Č. 102 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 64 FINANČNÉ 
SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA V ČLENENÍ 
PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ................... 294 

GRAF Č. 103 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 65 POISTENIE, 
ZAISTENIE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE OKREM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO 
POISTENIA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 296 

GRAF Č. 104 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 66 POMOCNÉ 
ČINNOSTI FINANČNÝCH SLUŽIEB A POISTENIA V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 297 

GRAF Č. 105 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 68 ČINNOSTI 
V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 298 

GRAF Č. 106 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 77 PRENÁJOM 
A LÍZING V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 
(V %) ........................................................................................................ 300 

GRAF Č. 107 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE BANKOVNÍCTVO, 
FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 302 

GRAF Č. 108 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA KULTÚRA A VYDAVATEĽSTVO V SR ZA ROKY 1995 
AŽ 2017 (V MIL. EUR) ............................................................................... 305 

GRAF Č. 109 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 58 
NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 306 



   
 

19 
 

GRAF Č. 110 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 59 VÝROBA 
FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA 
A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 307 

GRAF Č. 111 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 60 ČINNOSTI 
PRE ROZHLASOVÉ A TELEVÍZNE VYSIELANIE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 308 

GRAF Č. 112 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 90 TVORIVÉ, 
UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 310 

GRAF Č. 113 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 91 ČINNOSTI 
KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ 
V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .. 311 

GRAF Č. 114 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE KULTÚRA A 
VYDAVATEĽSTVO V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA 
ZA ROK 2018 ............................................................................................ 313 

GRAF Č. 115 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE, VÝCHOVA, 
ŠPORT V SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ..................................... 315 

GRAF Č. 116 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 72 VEDECKÝ 
VÝSKUM A VÝVOJ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 317 

GRAF Č. 117 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 74 OSTATNÉ 
ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 318 

GRAF Č. 118 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
85 VZDELÁVANIE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 319 

GRAF Č. 119 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 93 ŠPORTOVÉ, 
ZÁBAVNÉ A REKREAČNÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 321 

GRAF Č. 120 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 94 ČINNOSTI 
ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 322 

GRAF Č. 121 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE VEDA, VÝSKUM, 
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 325 



   
 

20 
 

GRAF Č. 122 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA V SR ZA ROKY 1995 
AŽ 2017 (V MLD. EUR) .............................................................................. 327 

GRAF Č. 123 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 84 VEREJNÁ 
SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 328 

GRAF Č. 124 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE VEREJNÉ SLUŽBY A 
SPRÁVA V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 
2018 ........................................................................................................ 330 

GRAF Č. 125 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT V 
SR ZA ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ................................................... 332 

GRAF Č. 126 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 69 PRÁVNE 
A ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI 
V SR ZA ROK 2018 (V %) ........................................................................... 333 

GRAF Č. 127 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 70 VEDENIE 
FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA V ČLENENÍ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ............................... 334 

GRAF Č. 128 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
78 SPROSTREDKOVANIE PRÁCE V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD 
NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) .............................................................. 336 

GRAF Č. 129 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
82 ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ A KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ 
POMOCNÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 338 

GRAF Č. 130 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE ADMINISTRATÍVA, 
EKONOMIKA, MANAŽMENT V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO 
KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 2018.................................................... 340 

GRAF Č. 131 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH V RÁMCI SEKTORA ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY V SR ZA 
ROKY 1995 AŽ 2017 (V MLD. EUR) ............................................................ 342 

GRAF Č. 132 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
86 ZDRAVOTNÍCTVO V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 343 

GRAF Č. 133 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
87 STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ) V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 
2018 (V %) ............................................................................................... 345 



   
 

21 
 

GRAF Č. 134 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
88 SOCIÁLNA PRÁCA BEZ UBYTOVANIA V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 347 

GRAF Č. 135 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE ZDRAVOTNÍCTVO, 
SOCIÁLNE SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA 
ZA ROK 2018 ............................................................................................ 349 

GRAF Č. 136 VÝVOJ HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY V BEŽNÝCH CENÁCH A V STÁLYCH 
CENÁCH  V RÁMCI SEKTORA REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY V SR ZA ROKY 1995 
AŽ 2017 (V MIL. EUR) ............................................................................... 351 

GRAF Č. 137 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 
80 BEZPEČNOSTNÉ A PÁTRACIE SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH 
RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ...................................................... 352 

GRAF Č. 138 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 95 OPRAVA 
POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSTI V ČLENENÍ 
PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA ROK 2018 (V %) ................... 354 

GRAF Č. 139 PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI V RÁMCI DIVÍZIE 96 OSTATNÉ 
OSOBNÉ ČINNOSTI V ČLENENÍ PODĽA SEKTOROVÝCH RÁD NSP/SRI V SR ZA 
ROK 2018 (V %) ........................................................................................ 355 

GRAF Č. 140 VZDELANOSTNÉ ŠPECIFIKÁ ODMEŇOVANIA V SEKTORE REMESLÁ A OSOBNÉ 
SLUŽBY V ČLENENÍ PODĽA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA ZA ROK 
2018 ........................................................................................................ 358 

GRAF Č. 141 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A RYBOLOV V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 397 

GRAF Č. 142 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
ŤAŽBU A ÚPRAVU SUROVÍN, GEOLÓGIU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 398 

GRAF Č. 143 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
POTRAVINÁRSTVO V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA .................... 399 

GRAF Č. 144 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 400 

GRAF Č. 145 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 



   
 

22 
 

LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 401 

GRAF Č. 146 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 402 

GRAF Č. 147 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
CHÉMIU A FARMÁCIU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA ............... 403 

GRAF Č. 148 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO, KOVÁČSTVO V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 404 

GRAF Č. 149 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
SKLO, KERAMIKU, MINERÁLNE VÝROBKY, NEKOVOVÉ MATERIÁLY 
V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA .................................................. 405 

GRAF Č. 150 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 406 

GRAF Č. 151 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
ELEKTROTECHNIKU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA ................... 407 

GRAF Č. 152 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
ENERGETIKU, PLYN, ELEKTRINU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA . 408 

GRAF Č. 153 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
VODU, ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 409 

GRAF Č. 154 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIU A KARTOGRAFIU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 410 

GRAF Č. 155 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIU A CESTOVNÝ RUCH V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 411 



   
 

23 
 

GRAF Č. 156 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
DOPRAVU, LOGISTIKU, POŠTOVÉ SLUŽBY V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 412 

GRAF Č. 157 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 413 

GRAF Č. 158 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 414 

GRAF Č. 159 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
KULTÚRU A VYDAVATEĽSTVO V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA .... 415 

GRAF Č. 160 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
VEDU, VÝSKUM, VZDELÁVANIA, VÝCHOVU A ŠPORT V SÚVISLOSTI SO 
STUPŇAMI VZDELANIA ............................................................................ 416 

GRAF Č. 161 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVU V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA ....... 417 

GRAF Č. 162 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
ADMINISTRATÍVU, EKONOMIKU, MANAŽMENT V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI 
VZDELANIA .............................................................................................. 418 

GRAF Č. 163 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA
 419 

GRAF Č. 164 MAPOVANIE POČETNOSTI SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH 
ODBOROV/ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V RÁMCI SEKTOROVEJ RADY PRE 
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY V SÚVISLOSTI SO STUPŇAMI VZDELANIA ..... 420 

GRAF Č. 165 ŠTRUKTÚRA NŠZ Z POHĽADU ESCO POVOLANÍ ......................................... 518 

GRAF Č. 166 POČET ESCO POVOLANÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH SEKTOROVÝCH RÁD ......... 519 

GRAF Č. 167 MIERA PRIRADENIA A NEPRIRADENIA ESCO POVOLANÍ K NŠZ PODĽA 
SEKTOROVÝCH RÁD ................................................................................. 520 



   
 

24 
 

GRAF Č. 168 IMPLEMENTÁCIA ESCO POVOLANÍ V RÁMCI EKVIVALENTOV V NŠZ .......... 522 

GRAF Č. 169 PODIEL KRAJÍN NA ZÁKLADE ÚROVNE PODROBNOSTI V NÁRODNÝCH 
KLASIFIKÁCIÁCH ZAMESTNANÍ ................................................................. 531 

GRAF Č. 170 PODIEL KRAJÍN NA ZÁKLADE ZHODY NÁRODNÝCH KLASIFIKÁCIÍ ZAMESTNANÍ 
K MEDZINÁRODNEJ KLASIFIKÁCII ZAMESTNANÍ ISCO-08 ........................... 532 

GRAF Č. 171 ZARADENIE NÁRODNEJ KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ DO NÁRODNEJ 
LEGISLATÍVY V SLEDOVANÝCH KRAJINÁCH ............................................... 533 

GRAF Č. 172 FREKVENCIA AKTUALIZÁCIE NÁRODNEJ KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ V 
SLEDOVANÝCH KRAJINÁCH ...................................................................... 534 

GRAF Č. 173 POČET KRAJÍN PODĽA DÁTUMU POSLEDNEJ REVÍZIE NÁRODNEJ KLASIFIKÁCIE 
ZAMESTNANÍ V SLEDOVANÝCH KRAJINÁCH .............................................. 535 

 

  



   
 

25 
 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

OBRÁZOK Č. 1 KARTOGRAM MIERY PARTICIPÁCIE V REGIÓNOCH SR RÁMCI PROGRAMU 
HORIZONT 2020 .............................................................................. 119 

OBRÁZOK Č. 2 KARTOGRAM KRAJÍN EÚ Z HĽADISKA INOVÁCIÍ NA ZÁKLADE EUROPEAN 
INNOVATION SCOREBOARD ZA ROK 2018 ........................................ 121 

OBRÁZOK Č. 3 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A RYBOLOV NA ZÁKLADE 
NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A 
CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) ............................... 139 

OBRÁZOK Č. 4 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE ŤAŽBA A ÚPRAVA 
SUROVÍN, GEOLÓGIA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 
(V OSOBÁCH) .................................................................................. 149 

OBRÁZOK Č. 5 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE 
POTRAVINÁRSTVO NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 156 

OBRÁZOK Č. 6 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE TEXTIL, ODEVY, 
OBUV A SPRACOVANIE KOŽE NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 165 

OBRÁZOK Č. 7 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL NA ZÁKLADE 
NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A 
CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) ............................... 174 

OBRÁZOK Č. 8 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE CELULÓZO - 
PAPIERENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 181 

OBRÁZOK Č. 9 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE CHÉMIA A 
FARMÁCIA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO 
ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) .... 191 

OBRÁZOK Č. 10 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE HUTNÍCTVO, 
ZLIEVARENSTVO, KOVÁČSTVO NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 196 



   
 

26 
 

OBRÁZOK Č. 11 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE SKLO, 
KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY NA 
ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A 
CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) ............................... 201 

OBRÁZOK Č. 12 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 219 

OBRÁZOK Č. 13 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 226 

OBRÁZOK Č. 14 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE ENERGETIKA, 
PLYN, ELEKTRINA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU 
ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH)
 ....................................................................................................... 231 

OBRÁZOK Č. 15 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE VODA, ODPAD 
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 241 

OBRÁZOK Č. 16 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE STAVEBNÍCTVO, 
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V 
OSOBÁCH)....................................................................................... 254 

OBRÁZOK Č. 17 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE OBCHOD, 
MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH NA ZÁKLADE 
NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA 
A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) ............................ 271 

OBRÁZOK Č. 18 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE DOPRAVA, 
LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 282 

OBRÁZOK Č. 19 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE INFORMAČNÉ 
TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 290 

OBRÁZOK Č. 20 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE BANKOVNÍCTVO, 
FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 301 



   
 

27 
 

OBRÁZOK Č. 21 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE KULTÚRA 
A VYDAVATEĽSTVO NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, 
VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 
(V OSOBÁCH) .................................................................................. 312 

OBRÁZOK Č. 22 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE VEDA, VÝSKUM, 
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA, ŠPORT NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 324 

OBRÁZOK Č. 23 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE VEREJNÉ SLUŽBY 
A SPRÁVA NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO 
ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) .... 329 

OBRÁZOK Č. 24 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE 
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT NA ZÁKLADE NÁSTUPU 
DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA 
ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH) .............................................................. 339 

OBRÁZOK Č. 25 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE 
ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO 
ZAMESTNANIA, VÝSTUPU ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA 
ROK 2018 (V OSOBÁCH)................................................................... 348 

OBRÁZOK Č. 26 REGIONÁLNA DISTRIBÚCIA ZAMESTNANCOV V SEKTORE REMESLÁ 
A OSOBNÉ SLUŽBY NA ZÁKLADE NÁSTUPU DO ZAMESTNANIA, VÝSTUPU 
ZO ZAMESTNANIA A CELKOVÉHO SALDA ZA ROK 2018 (V OSOBÁCH)
 ....................................................................................................... 357 

OBRÁZOK Č. 27 POZVÁNKA NA PRVÉ PRACOVNÉ ROKOVANIE PRE PRACOVNÚ SKUPINU 
VŠEOBECNÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ V RÁMCI EXPERTNÉHO TÍMU 
NA REFORMU KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ................................ 382 

OBRÁZOK Č. 28 POZVÁNKA NA PRVÉ PRACOVNÉ ROKOVANIE PRE PRACOVNÚ SKUPINU 
ŠPECIFICKÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ V RÁMCI EXPERTNÉHO TÍMU 
NA REFORMU KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ................................ 383 

OBRÁZOK Č. 29 PREZENČNÁ LISTINA ROKOVANIA PRACOVNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ 
„VŠEOBECNÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ“ V RÁMCI EXPERTNÉHO 
TÍMU NA REFORMU KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ...................... 384 

OBRÁZOK Č. 30 PREZENČNÁ LISTINA ROKOVANIA PRACOVNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ 
„ŠPECIFICKÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ“ V RÁMCI EXPERTNÉHO 
TÍMU NA REFORMU KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ...................... 387 

OBRÁZOK Č. 31 PREZENČNÁ LISTINA NÁHRADNÉHO ROKOVANIA NOVÝCH ČLENOV 
Z PRACOVNÝCH SKUPÍN EXPERTNÉHO TÍMU NA REFORMU 
KOMPETENČNÉHO MODELU SRI ...................................................... 390 



   
 

28 
 

OBRÁZOK Č. 32 NÁHĽAD NA ZOBRAZENIE ČLENOV SEKTOROVEJ RADY ........................ 426 

OBRÁZOK Č. 33 MENU PRE MODUL MIESTA ................................................................ 431 

OBRÁZOK Č. 34 ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA MODULU MIESTA ......................................... 432 

OBRÁZOK Č. 35 STRÁNKA PRIDANIA MIESTA ............................................................... 433 

OBRÁZOK Č. 36 STRÁNKA ÚPRAVY MIESTA .................................................................. 433 

OBRÁZOK Č. 37 MENU MANUÁLY ................................................................................ 437 

OBRÁZOK Č. 38 NÁVRH STRÁNKY MANUÁLY ............................................................... 438 

OBRÁZOK Č. 39 NÁVRH STRÁNKY MIESTA.................................................................... 444 

OBRÁZOK Č. 40 NÁVRH STRÁNKY PRIDAŤ MIESTO ....................................................... 445 

OBRÁZOK Č. 41 NÁVRH STRÁNKY UPRAVIŤ MIESTA ..................................................... 445 

OBRÁZOK Č. 42 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.1 ..................................................................... 449 

OBRÁZOK Č. 43 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.2 ..................................................................... 450 

OBRÁZOK Č. 44 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.3 ..................................................................... 451 

OBRÁZOK Č. 45 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.4 ..................................................................... 451 

OBRÁZOK Č. 46 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.5 ..................................................................... 452 

OBRÁZOK Č. 47 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.6 ..................................................................... 452 

OBRÁZOK Č. 48 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.7 ..................................................................... 453 

OBRÁZOK Č. 49 NÁVRH NOTIFIKÁCIE Č.8 ..................................................................... 454 

OBRÁZOK Č. 50 NÁVRH ŠTRUKTÚRY TVORBY STRATÉGIE ............................................. 457 

OBRÁZOK Č. 51 NÁVRH ČASTI FINÁLNE VERZIE STRATÉGIE ........................................... 459 

OBRÁZOK Č. 52 NÁVRH I. CYKLU .................................................................................. 461 

OBRÁZOK Č. 53 NÁVRH ZOZNAMU POSLANÍ SEKTORU ................................................. 463 

OBRÁZOK Č. 54 NÁVRH SUMÁRU ČLÁNKOV POSLANIA SEKTORU ................................. 465 

OBRÁZOK Č. 55 NÁVRH PRIDÁVANIA ČLÁNKU POSLANIA SEKTORU ............................. 466 

OBRÁZOK Č. 56 NÁVRH DETAILU ČLÁNKU POSLANIA SEKTORU .................................... 467 

OBRÁZOK Č. 57 NÁVRH PRIDANIA PRIPOMIENKY PRE POSLANIE SEKTORU .................. 468 



   
 

29 
 

OBRÁZOK Č. 58 NÁVRH ZOZNAMU INOVÁCIÍ ............................................................... 470 

OBRÁZOK Č. 59 NÁVRH PRIDANIA INOVÁCIE ............................................................... 471 

OBRÁZOK Č. 60 NÁVRH ZOZNAMU PREMÍS ................................................................. 473 

OBRÁZOK Č. 61 NÁVRH SUMÁRU PREMÍS .................................................................... 474 

OBRÁZOK Č. 62 NÁVRH PRIDANIA PREMISY ................................................................. 475 

OBRÁZOK Č. 63 NÁVRH DETAILU PREMISY ................................................................... 477 

OBRÁZOK Č. 64 NÁVRH PRIDANIA PRIPOMIENKY PRE PREMISY ................................... 478 

OBRÁZOK Č. 65 NÁVRH ZOZNAMU DOPADOV ............................................................. 480 

OBRÁZOK Č. 66 NÁVRH SUMÁRU DOPADOV ............................................................... 481 

OBRÁZOK Č. 67 NÁVRH PRIDANIA DOPADU ................................................................. 482 

OBRÁZOK Č. 68 NÁVRH DETAILU DOPADU ................................................................... 484 

OBRÁZOK Č. 69 NÁVRH PRIDANIA PRIPOMIENKY DOPADU .......................................... 485 

OBRÁZOK Č. 70 NÁVRH ZOZNAMU POUŽITÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV.......... 487 

OBRÁZOK Č. 71 NÁVRH VÝBERU POUŽITÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV ............. 488 

OBRÁZOK Č. 72 NÁVRH II. CYKLU ................................................................................. 489 

OBRÁZOK Č. 73 NÁVRH ZOZNAMU VONKAJŠÍCH ANALÝZ ............................................. 491 

OBRÁZOK Č. 74 NÁVRH SUMÁRU VONKAJŠÍCH ANALÝZ ............................................... 493 

OBRÁZOK Č. 75 NÁVRH PRIDANIA VONKAJŠEJ ANALÝZY .............................................. 494 

OBRÁZOK Č. 76 NÁVRH DETAILU VONKAJŠEJ ANALÝZY ................................................ 495 

OBRÁZOK Č. 77 NÁVRH PRIDANIA PRIPOMIENKY VONKAJŠEJ ANALÝZY ....................... 496 

OBRÁZOK Č. 78 NÁVRH ZOZNAMU IDENTIFIKÁCIE KRITICKÝCH A KĽÚČOVÝCH ČINITEĽOV
 ....................................................................................................... 498 

OBRÁZOK Č. 79 NÁVRH SUMÁRU IDENTIFIKÁCIÍ .......................................................... 500 

OBRÁZOK Č. 80 NÁVRH PRIDANIA IDENTIFIKÁCIE ČINITEĽOV ....................................... 501 

OBRÁZOK Č. 81 NÁVRH DETAILU IDENTIFIKÁCIE ČINITEĽOV ......................................... 502 

OBRÁZOK Č. 82 NÁVRH PRIDANIA PRIPOMIENKY K IDENTIFIKÁCII ČINITEĽOV .............. 503 



   
 

30 
 

OBRÁZOK Č. 83 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE KRAJÍN, DO KTORÝCH BOL ZASLANÝ FORMULÁR 
OHĽADOM ZISŤOVANIA VYUŽITIA NÁRODNÝCH KLASIFIKÁCIÍ 
ZAMESTNANÍ .................................................................................. 530 

OBRÁZOK Č. 84 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE KRAJÍN, OD KTORÝCH PRIŠIEL VYPLNENÝ 
FORMULÁR OHĽADOM ZISŤOVANIA VYUŽITIA NÁRODNÝCH 
KLASIFIKÁCIÍ ZAMESTNANÍ .............................................................. 531 

OBRÁZOK Č. 85 POROVNANIE SPOLUPRÁCE ŠTUDENTOV PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV ..... 559 

  



   
 

31 
 

ZOZNAM SCHÉM 

SCHÉMA Č. 1 VZŤAH MEDZI CHARAKTERISTIKOU PRÁCE, PROFILOM PRÁCE 
A PRACOVNÝMI PROSTRIEDKAMI V RÁMCI KONKRÉTNEHO NŠZ .......... 366 

SCHÉMA Č. 2 SÚVISLOSTI TÝKAJÚCE SA VÝBERU VÝŠKY POŽADOVANÉHO STUPŇA 
VZDELANIA AUTOROM PRI REVÍZII/TVORBE GARANTOVANÉHO NŠZ .... 367 

SCHÉMA Č. 3 PRÍKLAD NEZROVNALOSTI ODBORNEJ VEDOMOSTI V NŠZ V NADVÄZNOSTI 
NA POUŽITÉ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V RÁMCI NŠZ „GEOCHEMIK“ A 
NAOPAK .............................................................................................. 370 

SCHÉMA Č. 4 NOSNÁ PROBLEMATIKA PREZENTÁCIÍ PRE PRACOVNÉ SKUPINY 
EXPERTNÉHO TÍMU ............................................................................. 381 

SCHÉMA Č. 5 ČASOVÁ OS DÁTUMOV UDALOSTI ....................................................... 442 

SCHÉMA Č. 6 PRACOVNÝ PROCES - UDALOSTI ........................................................... 443 

SCHÉMA Č. 7 RELAČNÝ MODEL PRE NAHRÁVANIE STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV .. 505 

SCHÉMA Č. 8 RELAČNÝ MODEL PRE MIESTA A UDALOSTI .......................................... 506 

SCHÉMA Č. 9 RELAČNÝ MODEL POUŽÍVATELIA VYUŽÍVANÝ PRE EXPORT A IMPORT .. 507 

SCHÉMA Č. 10 RELAČNÝ MODEL PRACOVNÉ VÝKAZY VYUŽÍVANÝ PRE EXPORT A IMPORT
 ........................................................................................................... 508 

SCHÉMA Č. 11 RELAČNÝ MODEL STRATÉGIE I. A II. CYKLUS ......................................... 509 

  



   
 

32 
 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č. 1 Dokumentácia k mimoriadnemu rokovaniu Aliancie sektorových rád 

Príloha č. 2 Pripomienky k právnym predpisom MŠVVaŠ SR 

Príloha č. 3 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 4 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu a jej ďalších úlohách 
pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej 
správy č. 3 

Príloha č. 5 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre potravinárstvo jej ďalších úlohách pri realizácii 
národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 6 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože a jej ďalších 
úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 7 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 8 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 9 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu a jej ďalších úlohách pri realizácii 
národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 10 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a jej ďalších 
úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 11 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 
materiály a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v 
súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 12 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo a jej ďalších 



   
 

33 
 

úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 13 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre elektrotechniku a jej ďalších úlohách pri realizácii 
národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 14 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 3 

Príloha č. 15 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie a jej ďalších úlohách 
pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej 
správy č. 3 

Príloha č. 16 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a jej ďalších úlohách 
pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej 
správy č. 3 

Príloha č. 17 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 18 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách 
pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej 
správy č. 3 

Príloha č. 19 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 20 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo a jej 
ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s 
prípravou Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 21 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 3 

Príloha č. 22 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport a jej ďalších 
úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 3 



   
 

34 
 

Príloha č. 23 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre verejné služby a správu a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 3 

Príloha č. 24 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment a jej ďalších 
úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou 
Priebežnej správy č. 3 

Príloha č. 25 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 3  

Príloha č. 26 Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a jej ďalších úlohách pri 
realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy 
č. 3 

Príloha č. 27 Metodický manuál na tvorbu popisiek pre všeobecné a špecifické kľúčové 
kompetencie 

Príloha č. 28 Oslovovacie listy na nominácie 

Príloha č. 29 Oskenované súhlasy členov pracovnej skupiny s nomináciou 

Príloha č. 30 Prezentácia pre pracovnú skupinu pre všeobecné kľúčové kompetencie 

Príloha č. 31 Prezentácia pre pracovnú skupinu pre špecifické kľúčové kompetencie 

Príloha č. 32 Závery z 1. rokovania Expertného tímu – pracovná skupina pre všeobecné 
kľúčové kompetencie 

Príloha č. 33 Závery z 1. rokovania Expertného tímu – pracovná skupina pre špecifické 
kľúčové kompetencie 

Príloha č. 34 Závery z náhradného rokovania pracovných skupín pre reformu 
kompetenčného modelu SRI 

Príloha č. 35 Sumarizácia návrhov zmien a doplnení do štruktúry kľúčových kompetencií 

Príloha č. 36 Zápisnica zo stretnutia so zástupcom MK SR 

Príloha č. 37 Publikované články vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI v sekcii SRI Novinky 

Príloha č. 38 Manuál SRI – Registrácia 

Príloha č. 39 Manuál SRI – Výkazníctvo 

Príloha č. 40 Manuál SRI – Funkcionality systému 

Príloha č. 41 Manuál pre tajomníka 

Príloha č. 42 Manuál pre ekonomický úsek 



   
 

35 
 

Príloha č. 43 Nové ESCO povolania do SK ISCO 

Príloha č. 44 Vizualizácia anglickej verzie dotazníka 

Príloha č. 45 Oslovovací list Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí 

Príloha č. 46 Dotazník k aktualizácii SK ISCO-08 

Príloha č. 47 Vzdelávanie vo vybraných krajinách 

Príloha č. 48 Správa zo služobnej cesty 

 

  



   
 

36 
 

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK1 

APZ Asociácia priemyselných zväzov  

AZZZ SR                   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

CZ-ISCO Národná klasifikácia zamestnaní Českej republiky 

CŽV celoživotné vzdelávanie 

EASI                          Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu 

EHP Európsky hospodársky priestor 

EK Európska komisia 

EKR Európsky kvalifikačný rámec 

EP Európsky parlament 

ESCO Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a zamestnaní 

ET 2020 Education and Training (Vzdelávanie a tréning) 

EÚ Európska únia 

EVTA Európske združenie odborného vzdelávania 

HISCO Aplikácia na správne zatrieďovanie zamestnaní podľa SK ISCO-08 

IKT informačno – komunikačné technológie 

ILO Medzinárodná organizácie práce 

IS NSP/SRI Informačný systém NSP/SRI 

IS informačný systém 

ISCED  Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 

ISCO-08 Klasifikácia zamestnaní 

ISTP Integrovaný systém typových pozícií 

KOVO Odborový zväz KOVO 

KOZ Konfederácia odborových zväzov 

KZAM-R Klasifikácia zamestnaní Českej republiky 

KZS Poľská klasifikácia zamestnaní a špecializácií 

MAILCHIMP elektronická služba na zasielanie emailov 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

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

Predkladaná Priebežná správa č. 3 vyhodnocuje aktivity všetkých odborných tímov Národného 

projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike za 

realizačné obdobie  od 17. júla 2019 do 17. októbra 2019. Na tripartitnom princípe sa v priebehu 

realizačného obdobia riešilo finálne inštitucionálne a personálne zloženie Aliancie sektorových rád, 

sektorových rád a ich pracovných skupín. Zároveň vznikli dva vysoko špecializované expertné tímy pre 

reformu kompetenčného modelu. 

Dominantné postavenie medzi realizovanými aktivitami národného projektu SRI mali technicko-

organizačné a programové zabezpečenie a realizácia rokovaní sektorových rád zameraných najmä na 

monitoring aktuálneho stavu v príprave sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, návrhov na 

zmeny v garancii zamestnaní a oboznamovanie s novými funkcionalitami Informačného systému SRI. 

V sledovanom období sa dokončila etapa realizácie prvých rokovaní sektorových rád, čím sa začali na 

úrovni všetkých 24 sektorových rád práce na určených kľúčových aktivitách určených na realizáciu do 

konca roka 2019. Zároveň sa v sledovanom období spustila aj druhá realizačná etapa rokovaní 

sektorových rád, ktoré boli typické vysokým pracovným nasadením a tvorivým prístupom členov 

sektorových rád najmä pri príprave premís smerovania sektora a identifikácie dopadov vývojových 

tendencií na ľudské zdroje. Celkovo sa v sledovanom období zrealizovalo 16 rokovaní sektorových rád. 

V období realizácie štvrtej etapy národného projektu SRI sa konalo aj mimoriadne rokovanie Aliancie 

sektorových rád k pracovnej verzii Národnej stratégie zručností pre Slovensko, vrátane manažérskych 

argumentácií a odporúčaní na úpravu dokumentu z dôvodu neobjektívnosti uvádzaných informácií, 

nezohľadnenia kompetencií Aliancie sektorových rád (ďalej len “aliancia”) a sektorových rád pri 

identifikácii kľúčových kompetencií pre budúcnosť odvetví hospodárstva, absencie informácií 

o sledovaní uplatniteľnosti absolventov, duálneho systému vzdelávania a i. 

Dominantné postavenie v realizovaných aktivitách Realizačného tímu SRI má zabezpečenie aktívnej 

účasti členov sektorových rád a externých expertov na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov. Prioritami ostávajú identifikácia poslania a inovačných trendov sektorov, návrhy premís 

strategického smerovania, popis dopadov inovácií v sektoroch na ľudské zdroje, monitoring 

strategických dokumentov a tvorba sektorových  analýz v zmysle Metodického manuálu na tvorbu 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov schváleného Riadiacim výborom SRI. 
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Na základe odporúčaní členov Riadiaceho výboru SRI boli v štvrtej realizačnej etape aktualizované 

analytické štruktúry SRI podľa divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 tak, 

aby boli spracované dáta využiteľné pre II. cyklus tvorby sektorových stratégií ľudských zdrojov. Išlo 

najmä o sektory kultúra a vydavateľstvo; remeslá a osobné služby; poľnohospodárstvo a veterinárstvo; 

zdravotníctvo; stavebníctvo a ďalšie. Cieľom týchto aktivít je vyčerpávajúco zachytiť dianie v sektore 

na najmä na úrovni SZČO, slobodných povolaní, ale aj samostatne hospodáriacich roľníkov a pod. 

Mimoriadny význam má v rámci realizovaných aktivít rozširovanie dátovej štruktúry pre jednotlivé 

sektory, a to najmä o údaje týkajúce sa identifikácie kľúčových produktov (t. j. výrobkov a služieb) 

v rámci jednotlivých sektorov v členení podľa klasifikácie produktov podľa činností CPA. Pozornosť 

Realizačného tímu SRI sa v oblasti analytických činností zamerala na podrobné skúmanie sektorovej 

alokácie zamestnancov do výkonu jednotlivých zamestnaní podľa SK ISCO-08, pričom sa detailne 

vyhodnotila prierezová profesijná skladba zamestnancov jednotlivých sektorov. Tieto údaje budú slúžiť 

na vzájomnú prepojenosť a podporu spolupráce jednotlivých sektorových rád pri revízii a tvorbe NŠZ. 

Jednou z kľúčových aktivít sektorových rád je aj garancia, tvorba a revízia NŠZ. Pred spustením týchto  

aktivít je nevyhnutná príprava metodiky, nástrojov a podporných činností. V predchádzajúcich etapách 

sa riešila najmä garancia NŠZ na úrovni sektorových rád. Časovo a koordinačne náročnou úlohou 

v sledovanom období bolo rozdelenie NŠZ garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport z dôvodu jej rekonštrukcie a odčlenenie činnosti v rámci vedy a výskumu. 

V sledovanom období sa v tejto oblasti celkovo riešila zmena garancie 65 NŠZ. Výsledkom je 55 NŠZ 

akceptovaných jednotlivými sektorovými radami a 7 NŠZ, o ktoré sektorové rady neprejavili záujem 

a o ich pridelení rozhodne aliancia. V rámci prípravných prác na spustenie revízie a tvorby NŠZ 

pokračoval Realizačný tím SRI v reforme kompetenčného modelu. Vytvorené expertné tímy pre 

reformu všeobecných kľúčových kompetencií a špecifických kompetencií absolvovali prvé rokovania, 

z ktorých vyplynuli požiadavky a pripomienky k zmene modelu. Predpokladá sa ukončenie týchto prác 

v priebehu piatej realizačnej etapy. Po ukončení prác na reforme kompetenčného modelu, bude tento 

implementovaný do IS NSP/SRI, čím môžu byť spustené práce na revízii a tvorbe NŠZ. 

V sledovanom období prebiehala aj pravidelná aktualizácia údajov a informácií na webovej stránke 

www.sustavapovolani.sk.  Vytvárali sa v privátnej zóne nové nástroje na prácu členov sektorových rád 

a ich pracovných skupín s osobitnou priorizáciou tvorby stratégií rozvoja ľudských zdrojov. V rámci 

klasifikačného zázemia bola vykonaná implementácia SK ISCO-08 (verzia 2015) do IS NSP/SRI, čím sa 

vytvoril prevod medzi verziou 2011 (s ktorou aktuálne IS pracoval) a verziou 2015. Predpokladom 

úspešného využitia európskeho trhu práce a sprostredkovania informácií o trhu práce na európskej 

úrovni je implementácia Európskej klasifikácie kompetencií/zručností, kvalifikácií a povolaní ESCO do 

http://www.sustavapovolani.sk/
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IS NSP/SRI. Realizačný tím SRI v sledovanom období vytvoril aktívne prepojenie všetkých NŠZ na 

klasifikácie ESCO, pričom toto prepojenie bude kľúčovou súčasťou rozšírenej štruktúry NŠZ na stránke 

www.sustavapovolani.sk.  

V rámci realizovaných prác mala nezastupiteľné miesto aj príprava revízie Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08. V tejto oblasti sa pripravil dotazník na analýzu potrieb používateľov SK ISCO-

08 a distribuoval sa 490 organizáciám, ktoré s klasifikáciou intenzívne pracujú.  Vyhodnotenie 

dotazníkového zberu bude predmetom ďalšej predkladanej správy. 

Záverečná časť Priebežnej správy č. III obsahuje výsledky zahraničných analýz systémov monitorovania 

potrieb trhu práce a ich prenosu do systému celoživotného vzdelávania v Českej republike, Estónskej 

republike, Francúzskej republike, Maďarsku, Švédskom kráľovstve, Spojených štátoch amerických a na 

Novom Zélande. Analýzy sú zamerané najmä na prenos nových požiadaviek trhu práce do 

vzdelávacieho systému, prepojenie systému vzdelávania a trhu práce, spôsoby implementácií inovácií 

do vzdelávacích programov, inštitucionálne zabezpečenie v rámci vzdelávacieho systému (štátne, 

verejné školy, ďalšie subjekty s účasťou na vzdelávacom systéme), financovanie systému vzdelávania, 

systém prezentácie požiadaviek zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu systému a trhu práce. 

Celkovo možno konštatovať, že odborné tímy na všetkých úrovniach SRI sú stabilizované, vyškolené na 

prioritné úlohy s kvalitným odborným zázemím na tvorbu očakávaných výstupov národného projektu 

SRI. Mimoriadny význam má angažovanosť a koordinačná úloha sociálnych partnerov, ktorí dohliadajú 

na reprezentatívnosť systému a kvalitu produkovaných výstupov. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sustavapovolani.sk/
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1. AKTIVITA Č. 1 ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI 

ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO 

RIADENÝCH INOVÁCIÍ, ČINNOSŤ SEKTOROVÝCH RÁD, 

ICH PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO 

STRATEGICKÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI NÁRODNEJ 

STRATÉGIE ZAMESTNANOSTI 

1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do 

systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na 

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva SR 

Aliancia sektorových rád (ďalej len „aliancia“) a ďalšie odborné tímy zapojené do realizácie prác na NP 

SRI sa pri plnení aktivít projektu riadia právnymi aktami príslušných vrcholných inštitúcií Európskej únie 

(nariadeniami, smernicami, rozhodnutiami, správami, odporúčaniami a i.). Rovnako plne 

a zodpovedne rešpektujú výsledky ich rokovaní, summitov a ďalších podujatí súvisiacich s oblasťou 

zamestnanosti, pracovných síl, pracovných podmienok, usmerneniami pre politiky zamestnanosti 

členských štátov, strategickými inovačnými aktami, s problematikou zosúlaďovania požiadaviek trhov 

práce so vzdelávacími systémami. V nadväznosti na význam týchto dokumentov a udalostí 

v implementácii zámerov a smerovaní politiky trhu práce a rozvoja ľudských zdrojov sa v tejto časti 

Priebežnej správy č. 3 uvádzajú vybrané časti, resp. aj ucelené bloky aktuálnych dokumentov EÚ a 

medzinárodných dokumentov, ktoré súvisia s cieľmi  realizovaného projektu.  

Nemenej významné sú dokumenty národného významu, medzi ktoré patria napr. strategické 

dokumenty, koncepcie, akčné plány a materiály schválené na rokovaniach vlády SR v sledovanom 

období (obdobie predkladania priebežných správ), resp. boli na príslušných webových stránkach alebo 

iných médiách o nich zverejnené informácie. V súvislosti so zameraním NP SRI ide v mnohých 

prípadoch o informácie zo stránky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.          
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1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer 

Posilnenie konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti v Európskej únii je vo významnej miere 

závislé od podpory a investovania do inovácií. Aj keď ide najmä o akcieschopnosť každého členského 

štátu, pre udržanie silnej európskej inovačnej základne bolo potrebné prijať opatrenia aj na úrovni 

Európskej únie.  

Jedným z opatrení bolo prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 

2008, ktorým sa zriadil Európsky inovačný a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) ako súčasť 

programu pre výskum a inovácie Horizon 2020. EIT sa považuje za stimulátora inovácií na území 

Európy, prepája podniky, vzdelávanie a výskum v záujme monitoringu riešení naliehavých globálnych 

výziev.  

Základným aspektom poslania EIT je podpora inovátorov  a podnikateľov, v záujme transformácie 

najlepších nápadov do praktickej podoby výrobkov, služieb, pracovných miest. Ide o formu rozvoja 

dlhodobých celoeurópskych partnerstiev veľkých spoločností, výskumných laboratórií, tzv. inovačných 

spoločenstiev. 

Dňa 11. júla 2019  Európska komisia navrhla , aby sa aktualizoval právny základ EIT a tiež navrhla jeho 

nový strategický inovačný program na roky 2021-20272. Prostredníctvom rozpočtu vo výške 3 miliardy 

EUR (o 25 % viac oproti súčasnému strategickému inovačnému programu na roky 2014-2020) bude EIT 

podporovať činnosť existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev (ďalej len „ZIS“)  

a inovačnú kapacitu 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. 

V súčasnosti ide o podporu osem ZIS spájajúcich podniky, univerzity a výskumné centrá formou 

cezhraničných partnerstiev.  

 Strategický inovačný program na roky 2021-2027 je zameraný na: 

▪ Zvyšovanie regionálneho vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev  - budú sa do nich 

zapájať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky aj výskumné organizácie, budú sa 

 
2    EURÓPSKE NOVINY. Komisia navrhla novú stratégiu pre európsky inovačný a technologický inštitút. [online]. 

Európske noviny,2019.[cit. 2019-07-15]. Dostupné na internete: 
https://europskenoviny.sk/2019/07/15/komisia-navrhla-novu-strategiu-pre-europsky-inovacny-a-
technologicky-institut/ 

 

https://europskenoviny.sk/2019/07/15/komisia-navrhla-novu-strategiu-pre-europsky-inovacny-a-technologicky-institut/
https://europskenoviny.sk/2019/07/15/komisia-navrhla-novu-strategiu-pre-europsky-inovacny-a-technologicky-institut/
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rozvíjať prepojenia na stratégie pre inteligentnú špecializáciu: ide o iniciatívu EÚ podporujúcu 

hospodársky rast a vytváranie pracovných miest tým, že regiónom umožní rozvíjať vlastné 

konkurenčné výhody. 

▪ Rozvoj inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania -  EIT sa zameria na podporu 750 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, a to finančnými prostriedkami, odbornými vedomosťami 

a poradenstvom, čo im umožní rozvíjať činnosti v oblasti ich záujmu, pôjde najmä o krajiny 

s nižšou inovačnou kapacitou. 

▪ Zakladanie nových ZIS – pôjde o dve nové ZIS, prvé sa zameria na kultúrny a kreatívny priemysel 

(v roku 2022) v nadväznosti na atraktívnosť pre občanov a miestne iniciatívy, druhé začne 

fungovať v roku 2025. 

Dňa 11. 7. 2019 bola v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnená Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej 

únii.3 

V preambule smernice je upozornenie na zmeny súvisiace s demografickým vývojom a digitalizáciou, 

ktoré vedú k tvorbe nových foriem zamestnania. Tie sa od tradičných foriem líšia, vedú k neistotám pri 

uplatňovaní práv a sociálnej ochrany zamestnancov. To vyzýva k zvýšenej potrebe lepšej 

informovanosti o hlavných pracovných podmienkach, včas a v ľahko dostupnej forme. Súvisí to tak 

s potrebou rámca pre rozvoj nových foriem zamestnania s podporou bezpečnosti a predvídateľnosti 

v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj väčšej konvergencie medzi členskými štátmi a zachovaniu 

prispôsobivosti trhu práce. Účelom smernice je zlepšiť pracovné podmienky podporou 

transparentnejšieho a predvídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce. 

Stanovujú sa v nej minimálne práva, ktoré sa uplatňujú na každého pracovníka v EÚ, ktorý má pracovnú 

zmluvu alebo je v pracovnoprávnom vzťahu v súlade s ich vymedzeniami podľa platného 

vnútroštátneho práva, kolektívnych zmlúv alebo praxe v každom členskom štáte, a zohľadňujúc 

judikatúru Súdneho dvora. 

Kapitoly o informáciách o pracovnoprávnom vzťahu a minimálnych požiadavkách týkajúcich sa 

pracovných podmienok obsahujú články upravujúce: 

 
3     ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 

o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [online]. 2019.[cit. 2019-10-
09]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1570601825879&uri=CELEX:32019L1152 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1570601825879&uri=CELEX:32019L1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1570601825879&uri=CELEX:32019L1152
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▪ Povinnosť poskytovať informácie 

▪ Čas a forma poskytovania informácií 

▪ Úprava pracovnoprávneho vzťahu 

▪ Dodatočné informácie pre pracovníkov vyslaných do iného členského štátu alebo tretej krajiny 

▪ Maximálne trvanie skúšobnej doby 

▪ Súbežné zamestnanie 

▪ Minimálna predvídateľnosť práce 

▪ Doplnkové opatrenia v prípade zmlúv o práci na vyžiadanie 

▪ Prechod na inú formu zamestnania 

▪ Povinná odborná príprava 

▪ Kolektívne zmluvy 

Smernica ukladá členským štátom povinnosť prijať opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou do 

1.augusta 2022, o čom sú povinné bezodkladne informovať EK. Majú tiež oznámiť znenie hlavných 

opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú. Okrem toho v súlade s vnútroštátnym 

právom a praxou prijmú opatrenia na zabezpečenie účinného zapojenia sociálnych partnerov a na 

podporu sociálneho dialógu s cieľom vykonávať uvedenú smernicu. Je tiež umožnené, aby členské štáty 

poverili sociálnych partnerov, aby vykonali túto smernicu, ak o to sociálni partneri požiadajú a za 

predpokladu, že členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, že môžu 

kedykoľvek zaručiť výsledky, ktoré smernica sleduje.  

Možno predpokladať, že sa inovačný rozvoj na Slovensku do termínu určeného na zosúladenie 

s uvedenou smernicou ešte zintenzívni, čo sa prejaví aj na raste nových foriem práce vyžadujúcich 

prehodnotenie prístupov k úprave pracovnoprávnych vzťahov. Ide o naliehavú výzvu tak pre štátne 

orgány, ako aj sociálnych partnerov, aby v priebehu necelých troch rokov venovali zvýšenú pozornosť 

v smernici avizovanej transparentnosti a predvídateľnosti pracovných podmienok na trhu práce 

v Slovenskej republike.   

Dňa 11. 7. 2019 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené aj Rozhodnutie Rady (EÚ) 

2019/1181 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.4 Rozhodnutie vyjadruje 

potrebu, aby členské štáty a EÚ rozvíjali koordinovanú stratégiu zamestnanosti a zamerali sa najmä na 

 
4   ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE. Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre 

politiky zamestnanosti členských štátov [online]. 2019.[cit. 2019-10-09]. Dostupné na internete:   https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1570450398296&uri=CELEX:32019D1181 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1570450398296&uri=CELEX:32019D1181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1570450398296&uri=CELEX:32019D1181
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podporu kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sily a na pracovné trhy s cieľom zabezpečiť plnú 

zamestnanosť a sociálny pokrok.  

Usmernenia EÚ pre politiky zamestnanosti členských štátov z roku 2015 a hlavné smery hospodárskych 

politík členských štátov a EÚ  majú udržiavať vzájomné prepojenie medzi členskými štátmi. Na Európsky 

semester zameraný na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 nadviazalo vyhlásenie Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie o Európskom pilieri sociálnych práv s 20 kľúčovými zásadami a právami na 

podporu dobre fungujúcich a spravodlivých trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.   

V rozhodnutí sa konštatuje, že integrované usmernenia zamestnanosti by mali byť základom 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Radou členským štátom. Mali by sa však vykonávať 

v partnerstve vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov a v úzkej spolupráci s parlamentmi a 

so sociálnymi partnermi, ako aj zástupcami občianskej spoločnosti.  

Na základe posúdenia vývoja na pracovných trhoch a sociálnej situácie od prijatia usmernení pre 

zamestnanosť v roku 2018 sa rozhodlo, že nie je potrebná žiadna aktualizácia. Dôvody prijatia 

usmernení pre zamestnanosť v roku 2018 platia naďalej, preto by sa uvedené usmernenia mali 

zachovať. V zmysle tohto rozhodnutia platí, že usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, 

ktoré sú stanovené v prílohe k rozhodnutiu EÚ 2018/1215 zostávajú zachované na rok 2019 a členské 

štáty ich zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti a v programoch reforiem. 

1.1.2 Národný rozmer 

Agenda 2030 patrí k dokumentom mimoriadneho významu  v medzinárodnom meradle ako výzva pre 

členské štáty OSN na koordinované riešenie otázok globálneho významu a v plnej miere sa vzťahuje aj 

na SR. Dotýka sa tak otázok zmeny klímy a jej následkov, ako aj zabezpečenia vzdelania pre dôstojný 

život, chudoby a spoločensko-ekonomických cieľov zameraných na zabezpečenie udržateľného 

rozvoja. K plneniu globálnych výziev v uvedených oblastiach sa zaviazalo 193 členských štátov OSN. 

Slovensko si zo 17 tém vybralo šesť národných priorít. Je medzi nimi cieľ zameraný na vzdelanie pre 

dôstojný život a tiež napr. ekonomické smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej 

ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. 
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V záujme efektívnej implementácie Agendy 2030 sa vrcholné orgány rozhodli rozpracovať národné 

priority detailnejšie, a to vo forme Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.5 Podnetom bola 

úloha z uznesenia vlády SR č. 273/2018 z 13. júna 2018. Návrh vychádza z priorít implementácie 

Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj schválených citovaným uznesením vlády SR a z procesu definovania 

východísk Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja  SR do roku 2030. Dokument má plniť 

úlohu obidvoch dokumentov. 

Dňa 23. 9. 2019 sa v Bratislave konal Národný konvent ako súčasť verejnej diskusie o prioritách 

a opatreniach Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030. Konvent nadviazal na tretie 

zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030, zorganizoval ho Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu  s cieľom zabezpečenia celospoločenského konsenzu vo verejnej diskusii 

o prioritách a opatreniach Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030. V diskusii vystúpili vrcholní 

predstavitelia rezortov životného prostredia, hospodárstva, školstva, práce a financií v súlade 

s prioritnými úlohami v aktuálnej etape prípravy Vízie. Zúčastnili sa aj zástupcovia akademického 

sektora, samosprávy, mimovládnych organizácií, odborových zväzov a súkromnej sféry.  

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu uviedol, že dokument bude predstavený aj 

poslancom Národnej rady SR.6 

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podporuje množstvo ďalších aktivít na 

zviditeľnenie Slovenska . Svedčí o tom napr. aj vyslanie slovenských inovačných diplomatov do krajín, 

ktoré majú uznávané postavenie v oblasti výskumu a vývoja inovácií. Prví štyria slovenskí inovační 

diplomati začali svoju misiu v krajinách, ktoré sú celosvetovými lídrami v predmetnej oblasti. Ide 

o pôsobenie v Číne, vo Fínsku, v Spojených štátoch amerických a v Izraeli. 

Je to začiatok budovania slovenskej inovačnej diplomacie, ktorú má v gescii Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu na základe schválenia vládou SR koncom roku 2018. Cieľom je 

pomôcť výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom pri nadväzovaní  spolupráce s inovačným 

prostredím v zahraničí a zároveň o prezentáciu Slovenska ako inovatívne naštartovanej krajiny. 

 
5   ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do 

roku 2030.[online]. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2019.[cit. 2019-08-14]. 
Dostupné na internete: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/oznamenie-o-zverejneni-
navrhu-strategickeho-dokumentu-a-spravy-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-vizia-a-strategia-
rozvoja-slovenska-do-roku-2030-a-inf 

6   ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do 
roku 2030.[online]. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2019.[cit. 2019-09-25]. 
Dostupné na internete: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/minister/vizia-a-strategia-slovenska-
2030-nie-je-politicka-preto-ju-nemozno-zmiest-zo-stola/ 

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/oznamenie-o-zverejneni-navrhu-strategickeho-dokumentu-a-spravy-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030-a-inf
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/oznamenie-o-zverejneni-navrhu-strategickeho-dokumentu-a-spravy-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030-a-inf
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/oznamenie-o-zverejneni-navrhu-strategickeho-dokumentu-a-spravy-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030-a-inf
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/minister/vizia-a-strategia-slovenska-2030-nie-je-politicka-preto-ju-nemozno-zmiest-zo-stola/
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/minister/vizia-a-strategia-slovenska-2030-nie-je-politicka-preto-ju-nemozno-zmiest-zo-stola/
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Namieste je otázka, prečo ide o smerovanie do uvedených štyroch štátov. Dôvodom sú tam sídliace 

progresívne nadnárodné spoločnosti, ako aj stovky medzinárodných výskumno-vývojových inštitúcií. 

Inovační diplomati budú mať možnosť oboznámiť sa s inšpiratívnymi nápadmi, môžu pomôcť 

slovenským podnikateľom nadviazať výhodnú spoluprácu a prilákať zahraničných investorov.  

Výsledkom ich misie môže byť zvýšenie účasti Slovenska na medzinárodných grantoch, pri propagovaní 

slovenských výrobkov na zahraničných trhoch a posilňovaní ich konkurencieschopnosti. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podniká úspešné kroky aj v oblasti 

digitalizácie súdnictva a štátnej štatistiky7. 

Digitalizácia štátnej štatistiky súvisí s národným projektom Štatistického úradu Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŠÚ SR“) – Jednotný informačný systém štatistických údajov. Jeho cieľom je jednak zníženie 

administratívnej záťaže podnikateľov, zefektívnenie zberu ekonomických údajov a tiež zníženie 

nákladov na štatistické zisťovanie. 

Národný projekt má zmeny do praxe zaviesť od roku 2022. Má sa zabezpečiť spoločná platforma pre 

všetky štatistické zisťovania a zdieľanie informácií medzi všetkými zložkami Národného štatistického 

systému. Očakáva sa zjednotenie metodiky, aplikácia moderných nástrojov zisťovania údajov, 

zefektívnenie a zautomatizovanie prác a odstránenie procesov s nízkou pridanou hodnotou. 

Predpokladá sa zníženie nákladov na vyplňovanie štatistických zisťovaní o 31 % a zníženie časovej 

záťaže spracovateľov dát o 23 % oproti súčasnosti.  

Realizačný tím SRI v Priebežnej správe č. 1 upozornil na dokument predložený na rokovanie vlády SR 

dňa 7. mája 2019 Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pod názvom „Stratégia 

digitálnej transformácie Slovenska 2030“. Uznesením č. 206/2019 uložila vláda SR členom vlády  

vypracovať do 31. júla 2019 Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022. 

V citovanom uznesení vláda SR tiež uložila zabezpečiť súlad nových strategických a koncepčných 

dokumentov so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030. Úloha je plne aktuálna aj pre 

 
7     ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Modernizácia zberu štatistických údajov 

je nevyhnutným krokom v procese digitalizácie štátnej štatistiky (online).2019.(cit. 2019-07-29). Dostupné na 
internete: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/modernizacia-zberu-statistickych-
udajov-je-nevyhnutnym-krokom-v-procese-digitalizacie-statnej-statistiky/index.html  

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/modernizacia-zberu-statistickych-udajov-je-nevyhnutnym-krokom-v-procese-digitalizacie-statnej-statistiky/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/modernizacia-zberu-statistickych-udajov-je-nevyhnutnym-krokom-v-procese-digitalizacie-statnej-statistiky/index.html
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riešiteľov Národného projektu SRI  v súvislosti s realizáciou prác na sektorových stratégiách rozvoja 

ľudských zdrojov.  

Dňa 3. júla 2019 vláda SR schválila “Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-

2022“8 (ďalej len „akčný plán“), ktorý predložil na rokovanie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu v nadväznosti na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030.   

 Opatrenia akčného plánu pokrývajú všetky oblasti vízie digitálnej transformácie Slovenska a sú 

zamerané na nasledujúce strategické ciele: 

• podpora digitálnej transformácie škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov 

zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu éru, 

• vytvorenie základov pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo, 

• zlepšenie schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje, 

• rozvoj výskumu v oblasti umelej inteligencie a jeho aplikácie v praxi. 

Konkrétne opatrenia akčného plánu sa obsahovo v mnohých prípadoch odvolávajú na už schválené 

opatrenia z akčného plánu inteligentného priemyslu SR, ale rozsah akčného plánu má širší záber a 

zahŕňa celú digitálnu ekonomiku a spoločnosť. 

Medzi opatrenia akčného plánu, ktoré do značnej miery súvisia s cieľmi a riešením úloh NP SRI 

a zodpovednosť za ich realizáciu  spadá aj do kompetencie MPSVR SR  patria najmä opatrenia pod č. 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8. Z tohto dôvodu sa v nasledujúcom texte uvádza ich obsah zo 

širšieho kontextu. 

Opatrenie č. 1.1.2 Systémová zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre 

potreby praxe hospodárstva. 

 
8      VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-

2022.[online]. Vláda Slovenskej republiky, rokovanie 3.7.2019 [cit. 2019-08-14]. Dostupné na internete: 
      https://rokovania.gov.sk/ 
 

https://rokovania.gov.sk/


   
 

49 
 

 Opatrenie podstatne rozširuje opatrenie č. 4 kapitoly 3.3 Akčného plánu inteligentného priemyslu na 

celú digitálnu ekonomiku, ako aj spoločnosť. Vypracovanie návrhov na skvalitnenie systému 

vzdelávania je smerované tak, aby pripravoval pre prax absolventov, ktorých SR potrebuje so 

zameraním na kľúčové hospodárske odvetvia a následne na národné priority vyplývajúce  z Agendy 

2030.  

Kľúčové úlohy pre regionálne školstvo, vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie:  

▪ zvyšovanie podielu zamestnaných absolventov, ktorí pracujú vo vyštudovanom odbore a s 

využitím kompetenčného profilu, ktorý získali vzdelaním, 

▪ zvyšovanie podielu zamestnaných absolventov, ktorí nemusia u zamestnávateľa absolvovať 

vstupný tréningový program na rozvoj všeobecných zručností, 

▪ propagácia a podpora kvalitného štúdia informatiky, matematiky a vo všeobecnosti technických 

a prírodovedných smerov, 

▪ prepracovanie koncepcie informatického a matematického vzdelávania a zvyšovania 

kompetencií pre digitálnu dobu už od základných škôl,  

▪ podpora výučby algoritmického myslenia, rozvoj gramotnosti v oblasti čitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti, digitálnych zručností, tvorivosti, kritického myslenia, tímovej 

spolupráce, empatie, vytvárania kvalitných sociálnych vzťahov a využívania bádateľského 

prístupu vo vzdelávaní, 

▪ vytváranie a priebežná aktualizácia profilu absolventov a študijných programov stredných 

odborných škôl a vysokých škôl v spolupráci akademickej obce  a zamestnávateľov pre potreby 

trhu práce a  digitálnej ekonomiky, 

▪ systémová reforma školstva – zavedenie flexibilnejších a kratších foriem terciárneho vzdelávania, 

zabezpečenie účasti zamestnávateľov pri tvorbe študijných programov a profilov absolventov, 

úprava systému riadenia vysokých škôl tak, aby v strategickom rozhodovaní boli naplnené 

požiadavky trhu práce,  

▪ zavedenie nového systému výchovy, vzdelávania a ďalšieho rozvoja odborníkov pre trh práce a 

digitálnu ekonomiku, založeného na integrácii teoretického vzdelávania a tréningu na pracovisku 

so získavaním praktických zručností s pokročilými technológiami (profesijne orientované 

bakalárske študijné programy, alternatívne vyššie odborné-špecializačné vzdelávanie bez 

obmedzenia ďalšej vzdelávacej cesty), 

▪ vytvorenie a aplikácia širšie uplatniteľných profilov absolventov a ich kompetencií naprieč 

sektormi a kvalifikáciami s potenciálom adaptácie na zmeny  v procese digitálnej transformácie, 
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▪ rozšírenie kompetencií sektorových rád ako platforiem pre spoluprácu akademickej obce, 

štátu, priemyslu a podnikov remesiel, služieb a obchodu pre tvorbu a aktualizáciu učebných 

osnov, 

▪ príprava návrhu zlepšení v systéme riadenia, financovania, či foriem vzdelávania a podpory rastu 

kompetencií učiteľov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov škôl s následným dopadom na 

zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšovania žiadaných kompetencií žiakov a 

študentov tak, aby vzdelávací systém naplnil potreby digitálnej ekonomiky v oblasti trhu práce (v 

rámci možností sa využijú zistenia z opatrenia č. 1.1.7.), 

▪ zlepšenie diagnostiky talentov a práce s nadanou mládežou ako zásadná požiadavka na podporu 

inovatívnej kompetentnej pracovnej sily pre digitálnu ekonomiku, 

▪ v súlade s Dohovorom OSN, Opčným protokolom k Dohovoru OSN  o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a nadväzujúcich opatrení  v rámci prípravy pre potreby praxe na rovnakom základe 

s ostatnými zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím prístup k informáciám  a komunikácii, 

▪  vrátane informačných a komunikačných technológií  a systémov, vrátane komunikácie s verejnou 

správou a službami poskytovanými verejnosti,  

▪ do Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030 zapracovať nevyhnutné 

vytvorenie všeobecných podmienok v školstve pre digitálnu transformáciu vzdelávania a škôl, 

a to: 

- navrhnúť dobudovanie a konsolidáciu novej organizačnej a edukačnej kultúry, ktorá umožní 

zvýšiť úroveň personalizácie učebných procesov, 

- pripraviť a pilotne overiť vytvorenie takých podmienok pre školy, aby mohli prejsť z historicky 

prekonaného administratívneho režimu fungovania do proaktívneho režimu 

charakterizovaného autonómnosťou, sebareflexiou, sebariadením, sebahodnotením a 

spoluprácou vedúcou k edukačnej súhre a škole ako vedomostnej organizácii - pre vyššiu 

kvalitu vzdelávania, 

- podporiť zhodnotenie rozvoja sociálneho kapitálu v kontexte spoločnosti a osobitne školstva 

pre obnovenie dôvery v systém, kultúry vzťahov  a spoločenského uznania - najmä čo sa týka 

učiteľov a pre maximálne využitie osobnostného potenciálu s ktorým mladý človek vstupuje 

do vzdelávacieho systému, 

- pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a škôl v rámci Programu informatizácie 

školstva s výhľadom do roku 2030 vypracovať referenčný model „digitálnej školy“, ktorý bude 

vychádzať zo súčasných trendov krajín EÚ v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania a škôl  

a zvyšovania kompetencií učiteľov pre digitálnu dobu, z odporúčaní EK a bude prihliadať na 
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podmienky Slovenska; referenčný model zmapuje proces digitálnej transformácie školy z 

pohľadu primárnych dotknutých oblastí a účastníkov vzdelávania, 

- v spolupráci s vysokými školami pripraviť transformáciu vysokoškolského vzdelávania pre 

potreby informačnej spoločnosti. 

Zodpovední: MŠVVŠ SR v spolupráci s MPSVR SR (Aliancia sektorových rád)  

Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia: 31. 12. 2020  

Opatrenie č. 1.1.3 Celoživotné vzdelávanie – komplexná systémová zmena, stratégia a 

implementácia legislatívnych opatrení  

Opatrenie rozširuje opatrenie č. 9 kapitoly 3.3 Akčného plánu inteligentného priemyslu SR na celú 

digitálnu ekonomiku, ako aj spoločnosť. Pre modernú digitálnu ekonomiku je absolútne nevyhnutná 

potreba reagovať na nové kvalifikácie. To je možné len v spolupráci so zamestnávateľmi, pričom je 

dôležité: 

▪ zabezpečiť efektívnu koordináciu subjektov pôsobiacich v systéme celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom motivačných prvkov, 

▪ nastaviť viaczdrojové financovanie (kombinácia súkromných  a verejných zdrojov) systému 

celoživotného vzdelávania a zároveň umožniť rozhodovanie o použití finančných prostriedkov v 

kompetencii tých, ktorých sa priamo dotýka – zamestnanec, nezamestnaný, ktorý sa chce 

zamestnať na základe získania nových zručností, zamestnávateľ; využiť nástroje, ako sú osobné 

účty alebo vzdelávacie poukážky, 

▪ zohľadniť nové požiadavky trhu práce spojené s rozvojom digitálnych technológií v Národnej 

sústave povolaní a jej rozpracovanie na budúce povolania, 

▪ podporiť vzdelávanie, tréning a transfer poznatkov – rozvoj praktických  a nových 

vysokošpecializovaných zručností absolventov a pracovníkov hlavne z priemyselnej praxe, 

▪ pripraviť a zaviesť a v spolupráci s vysokými školami a s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 

realizovať systémové opatrenie prostredníctvom nových národných projektov ako „Vzdelávanie 

uchádzačov  o zamestnanie“ a „Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie“ a iných 

cielených školení zabezpečujúcich rozvoj ľudských zdrojov, ich kompetencií pre potreby trhu 

práce pri lepšom zohľadnení individuálnych potrieb jednotlivcov reagujúc na ponuky trhu 

vzdelávania v prepojení na dopyt trhu práce, 
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▪ zvyšovať digitálne zručností a kompetencie u tých, ktorí sú zamestnaní; ide predovšetkým o 

podporu motivácie vzdelávať sa a rozvíjať svoje znalosti a zručnosti a v prípade potreby o ochotu 

zmeniť pôvodnú kvalifikáciu nadobudnutú počas prípravy na povolanie v školskom systéme, t. j. 

o ochotu rekvalifikovať sa, ak si to situácia na trhu práce vyžaduje.  

Zodpovední: MŠVVŠ SR v spolupráci s MPSVR SR (Aliancia sektorových rád)  

Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia 31. 12. 2019 

 Hlavný očakávaný výstup:  Návrh systémovej zmeny celoživotného vzdelávania  

Opatrenie č. 1.1.5 Vypracovanie analýzy stavu digitálnych zručností na Slovensku s návrhom 

konkrétnych opatrení  

Vypracovanie analýzy stavu digitálnych zručností a kompetencií na Slovensku s návrhom konkrétnych 

opatrení a vytvorenie štandardov digitálnej gramotnosti pre občanov aj prostredníctvom projektov 

ako napríklad „Buď KOMPetentný – Zamestnaj sa!“ a „eSMART.“ Národný štandard digitálnej 

gramotnosti pre občanov stanoví digitálne kompetencie potrebné pre štúdium, prácu a život pre všetky 

skupiny obyvateľstva – žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

študentov, dospelých obyvateľov v produktívnom veku a seniorov. Základné východisko pre určovanie 

digitálnej kompetencie občanov tvorí Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov (Digital 

Competence Framework for Citizens). 

Zodpovední: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s MŠVVŠ SR, ÚV 

SR, MPSVR SR a socioekonomickými partnermi 

Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia 31. 12. 2020.  

Opatrenie sa už začalo realizovať. 

 Zdroj financovania fondy EÚ 

Hlavný očakávaný výstup:  Analýza 

Opatrenie č. 1.1.6 Podpora aktivít vedúcich k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore 
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Napriek tomu, že za posledných päť rokov sa na Slovensku podarilo zvýšiť podiel žien študujúcich IT 

odbory z 3 - 5 % na 10 - 12 %, stále je ženám nedostatočne propagovaná atraktivita a potenciál ich 

štúdia a profesijného uplatnenia v IT a digitálnom sektore. Musí sa odstrániť pretrvávajúci nezáujem a 

umožniť ženám, aby sa mohli plne zapájať a realizovať v rámci digitálneho sektora účinnou edukatívnou 

propagáciou IKT študijných odborov a pracovných príležitostí. 

 Konkrétne opatrenia: 

▪ podpora vzdelávania a štúdia IKT odborov, 

▪ podpora projektov, ktoré podporujú zapojenie žien do práce v IT a dievčat do štúdia IT, 

▪ popularizácia v spolupráci s priemyslom prostredníctvom stáží, exkurzií a workshopov, 

▪ intenzívnejšia spolupráca s iniciatívami súkromného sektora. 

Zodpovední: MŠVVŠ SR v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

a MPSVR SR a partnermi venujúcimi sa tejto oblasti 

 Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia: 30. 6. 2020 a priebežne 

Opatrenie č. 1.1.7 Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej 

úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0 

Vypracovanie štúdie vyúsťujúcej do návrhov strategických priorít a opatrení pre oblasť zamestnanosti 

vo väzbe na vzdelávanie  v digitálnej ekonomike. Ide o súčasť národného projektu Sektorovo riadenými 

inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, schváleného ako súčasť Akčného plánu 

inteligentného priemyslu SR, opatrenie č. 3, kapitola 3.3.  

Zodpovední: MPSVR SR (sektorové rady) v spolupráci s MŠVVŠ SR 

Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia: 31. 12. 2019  

Zdroj financovania fondy EÚ  

Hlavný očakávaný výstup:  Štúdia   

Opatrenie č. 1.1.8 Podpora zvýšenia kompetencií mladých ľudí pre digitálnu dobu v rámci 

formálneho vzdelávania  
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Absolútnou prioritou je čo najrýchlejšie vytvorenie podmienok a zvýšenie matematickej, technickej a 

digitálnej gramotnosti na ZŠ a SŠ. Ide o rozšírenie schváleného opatrenia č. 6 kapitoly 3.3 Akčného 

plánu inteligentného priemyslu SR: 

▪ na ZŠ posilniť výučbu matematiky a informatiky propagovaním a zavádzaním inovatívnych metód 

vzdelávania ako základ pre matematickú a digitálnu gramotnosť pre potreby digitálnej 

ekonomiky,  

▪ po vypracovaní koncepcie výučby matematiky s cieľom zavedenia predmetu matematika ako 

povinného predmetu maturitnej skúšky otvoriť odbornú diskusiu o jeho zavedení pre všetkých 

maturantov v dvoch krokoch: v prvom kroku pre záujemcov o štúdium na technických a 

prírodovedných VŠ, v druhom kroku pre všetkých ostatných maturantov rovnako, ako to zaviedli 

všetky susedné krajiny, 

▪ zabezpečiť rozvoj digitálnych zručností pre učiteľov, aby dokázali v plnej miere využívať digitálne 

učivo a tým motivovať žiakov k jeho aktívnemu používaniu a získaniu digitálnych kompetencií, 

▪ definovať a zapracovať kompetencie pre digitálnu éru a digitálne zručnosti do všetkých štátnych 

a školských vzdelávacích programov, 

▪ vytvoriť podmienky pre priebežné flexibilné vytváranie vhodnejších, predvídavých a 

interdisciplinárnych vzdelávacích programov na všetkých úrovniach vzdelávania s lepším 

programom finančnej podpory,  

▪ podporovať zvyšovanie vyšších a špecializovaných zručností pre IoT, dátovú vedu, umelú 

inteligenciu, programovanie, pre potreby štúdií STEM (veda, technológia, technika a 

matematika), tímová práca a kolaboratívne a ko-kreatívne postupy, predmety tvorivého 

navrhovania a obchodu, ale aj pre ostatné  oblasti  ekonomiky, hospodárstva a verejnej správy s 

ohľadom na ich digitálnu transformáciu,  

▪ identifikovať aktuálnu ponuku vzdelávania, kurzov, tréningových programov a zdieľania dobrej 

praxe vo vzdelávaní, vrátane vzdelávania s využívaním digitálnych technológií, a to najmä medzi 

poskytovateľmi kvalitného formálneho i neformálneho vzdelávania, občianskymi združeniami, 

súkromnými spoločnosťami, fakultami vysokých škôl  a vzorových regionálnych škôl, ktoré 

nadobudli prax a dlhodobo vykazujú pozitívne výsledky v zlepšovaní kompetencií a zručností 

učiteľov, vedúcich pracovníkov a žiakov pre digitálnu dobu a súčasne disponujú kapacitou 

kvalifikovaných inovatívnych učiteľov a trénerov, 

▪ podporiť pilotné projekty pre šírenie dobrej praxe vo vzdelávaní,  o rozvoj a overovanie 

digitálnych zručností a kompetencií pre trh práce v digitálnej dobe u učiteľov a pedagógov, 

nepedagogických a vedúcich pracovníkov škôl a žiakov a študentov, o inováciu odborov, 

vzdelávacích programov a osnov v regionálnom školstve a študijných programov a odborov 
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vysokých škôl v prospech zlepšovania kompetencií pre digitálnu dobu a rozvoj osobnosti pre 

informačnú spoločnosť, o digitálnej transformácii vzdelávania a škôl na všetkých stupňoch 

vzdelávania,  

▪ podporovať školy na všetkých stupňoch vzdelávania  personálnou odbornou kapacitou (napr. 

„digitálny koordinátor“ po vzore iných krajín v EÚ) a  štandardnou zostavou digitálnych 

technológií s prihliadnutím na smerovanie a víziu školy vo vzdelávaní v oblastiach: IoT, robotika, 

algoritmické myslenie a programovanie, dátová veda, prípadne virtuálna realita, na podporu 

zlepšovania digitálnych zručností učiteľov a kompetencií učiteľov pre digitálnu dobu,  pre tento 

účel dopracovať príslušné normatívne príspevky a normatívy materiálno-technického a 

priestorového zabezpečenia škôl a školských zariadení, 

▪ na národnej úrovni zabezpečiť systémy objektivizovaného a transparentného merania a 

monitorovania kvality vzdelávania, zlepšovania digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu 

dobu a podporovať systémy riadenia kvality a sebahodnotenia vo vzdelávacích inštitúciách 

vzhľadom na potreby trhu práce a digitálnu transformáciu.  

▪ sústrediť sa na kompetencie a digitálne zručnosti mladých ľudí vedúce k vyššej bezpečnosti na 

internete a pri používaní digitálnych technológií,  

▪ adekvátne zaviesť a rozširovať na ZŠ a SŠ mediálnu gramotnosť zahŕňajúcu kritické myslenie, 

učenie o online well-being, ochrane duševného zdravia, ochrane osobných údajov a zručností o 

zabezpečení seba na internete, predovšetkým v rámci osnov občianskej a etickej výchovy, 

▪ zmapovať súčasný stav vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých stupňoch 

vzdelávania, vrátane odborného vzdelávania a prípravy špecialistov,  

▪ zaviesť inovovaný systém vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti a podporovať 

výskumnú činnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

 Zodpovedné: MŠVVŠ SR  

Termín / Obdobie/ Realizácia opatrenia: 31. 12. 2019, priebežne.  

Hlavný očakávaný výstup  Zvýšenie digitálnych kompetencií u mladých ľudí  

Schválenie Akčného plánu: Uznesenie vlády SR č. 337/2019. Citované uznesenie ukladá predsedovi 

vlády a ďalším členom vlády SR:  

▪ B.1. plniť opatrenia stanovené v Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 - 

2022  do 31. decembra 2022, 
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▪ B.2. vypracovať k jednotlivým opatreniam merateľné ukazovatele, vrátane východiskových a 

cieľových hodnôt a rizík, ktoré bude možné pri uplynutí termínu plnenia opatrení vyhodnotiť  do 

30. júna 2020,  

▪ B.3. predložiť podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu informáciu o plnení Akčného 

plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 - 2022  do 30. júna 2020, 2021, 2022  

V zmysle uznesenia má podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu: 

▪ B.4. predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení Akčného plánu digitálnej transformácie 

Slovenska na roky 2019 - 2022  do 30. septembra 2020, 2021, 2022.  

V spolupráci s garantmi, predsedami a ďalšími členmi sektorových rád  prebieha v rámci pracovných 

rokovaní, resp. využitím možností  informačného systému NSP/SRI monitoring aktuálnych odvetvových 

strategických dokumentov, významných spoločenských udalostí, národných a nadnárodných 

projektov.  

V rámci rokovania Sektorovej rady pre potravinárstvo dňa 10. 9. 2019 napr. upozornila  predsedníčka 

Sektorovej rady pre potravinárstvo p. JUDr. Venhartová na aktuálny európsky projekt pod názvom 

„New professions and career paths in the food and drink industry Skills in the Digital Economy“, 

ktorého úlohou je určiť profesie, ktoré budú pre potravinársky priemysel potrebné v rámci adaptácie 

na Priemysel 4.0 a s tým súvisiacu digitalizáciu. Jeho realizáciu zabezpečuje európska organizácia 

FoodDrink Europe (členom je aj SR), spolu s European Federation of Food, Agriculture and Tourism 

Workers Federation  (EFFAT).  V rámci realizácie projektu sa už uskutočnili tri workshopy, pre strednú 

a východnú Európu bol workshop v Budapešti, ktorý sa konal 25. – 26. októbra 2019 pod názvom Prvý 

workshop k digitalizácii.  

Pracovná verzia výstupu horeuvedeného projektu je ešte v pripomienkovom konaní. oficiálne 

predstavenie finálneho je plánované na polovicu októbra 2019.  

Dňa 23. septembra 2019 sa uskutočnila konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, 

ktorú organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Konferencia sa zamerala na zvýšenie povedomia o odbornom vzdelávaní 

a príprave a zručnostiach, ktoré sú požiadavkou trhu práce.  
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Medzi opatrenia významne ovplyvňujúce podmienky na trhu práce SR patrí nariadenie vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 9  Podnetom bolo ustanovenie § 

7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. a úloha č. 2 v 

mesiaci október 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019.  

 MPSVR SR v súlade s § 7 ods. 5 zákona vypracovalo návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2020. Ministerstvo navrhuje ustanoviť na rok 2020 minimálnu mzdu v sume 

580 eur mesačne a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, čo oproti minimálnej 

mzde v roku 2019 vo výške 520 eur predstavuje nárast o 11,54 %, v absolútnom vyjadrení o 60 eur 

mesačne. 

Predkladateľ uvádzal, že podľa § 6 zákona o minimálnej mzde pri úprave sumy minimálnej mzdy sa 

prihliada na ekonomickú a sociálnu situáciu v Slovenskej republike za dva kalendárne roky 

predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť minimálnu mzdu. 

Makroekonomické ukazovatele v danom období boli pozitívne, napr. došlo k nárastu priemernej mzdy, 

k zvýšeniu počtu pracujúcich v národnom hospodárstve, k výraznému poklesu nezamestnanosti, ale aj 

k nárastu hrubého domáceho produktu a indexu produktivity práce. Z daného dôvodu sa domnieva, že 

je priestor pre výraznejšie navýšenie minimálnej mzdy ako je jej dolná hranica ustanovená 

valorizačným mechanizmom ustanoveným podľa § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde, v prípade 

uplatnenie ktorého by minimálna mzda dosahovala v roku 2020 úroveň 552,20 eura mesačne, resp. 

3,174 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Hoci makroekonomické ukazovatele za 

predchádzajúce dva roky by umožňovali aj vyššie navýšenie minimálnej mzdy ako je navrhovaná suma 

580 eur/mes., s prihliadnutím na predikcie vývoja ekonomiky v budúcom období ministerstvo vyššiu 

sumu nenavrhuje a navrhovanú sumu 580 eur považujeme za primeranú, ktorá v plnosti zohľadňuje 

súčasný stav ekonomiky a jej možného vývoja. 

 

 
9  VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje 

suma minimálnej mzdy na rok 2020 [cit. 2019-10-10]. Dostupné na internete: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24212/1 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24212/1
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1.2 Aktuálny stav v zložení odborných tímov NP SRI, súhrn ich doterajších 

aktivít a prehľad najvýznamnejších úloh na budúce obdobie 

Realizačný tím SRI v predchádzajúcich správach predložených RV SRI (Úvodná správa, Priebežná správa 

č. 1, Priebežná správa č. 2) priebežne informoval o situácii v kreovaní inštitucionálneho a personálneho 

zloženia odborných tímov NP, o ich úlohách a uskutočnených aktivitách.  

Priebežná správa č. 3 sa predkladá po šiestich mesiacoch realizácie projektu a má ambície objektívne 

zhodnotiť dosiahnuté výsledky pri plnení Aktivity č. 1 – 5 a bilancovať aktuálny stav plnenia úloh NP za 

sledované obdobie od 17. 7. 2019 do 17. 10. 2019 – t. j. od predloženia Priebežnej správy č. 2 RV SRI.   

Výsledky budú tentokrát hodnotené aj pri príležitosti prvého spoločného rokovania členov RV SRI, 

aliancie, garantov, predsedov, tajomníkov sektorových rád a ďalších členov Realizačného tímu SRI. 

Očakáva sa, že rokovanie bude fórom na cielený monitoring postupu realizácie prác a tiež na hľadanie 

krokov na efektívnejší a inovatívny prístup všetkých, ktorí sa zúčastňujú na realizácii projektu. Možno 

konštatovať, že náročné úlohy vyžadujúce promptné riešenie v rámci  NP SRI pribúdajú takpovediac 

dennodenne v priamej nadväznosti na významné spoločensko-ekonomické udalosti a výzvy v zmysle 

rokovaní vlády SR, vrcholných sociálnych partnerov, ako aj právnych dokumentov EÚ (nariadení, 

smerníc, odporúčaní).    

1.2.1 Aktuálna situácia v inštitucionálnom a personálnom zložení odborných tímov 

projektu 

Vysoká odborná úroveň aktivít realizovaných zástupcami inštitúcií (zamestnávateľov, 

zamestnávateľských a odborových zväzov, škôl, vedeckých ústavov, zástupcov územnej samosprávy, 

ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy SR a ďalších inštitúcií) v odborných tímoch projektu 

vyžadovala aj v sledovanom období aktívny monitoring a zodpovedný prístup k zabezpečovaniu 

adekvátnej platformy inštitucionálneho a personálneho zloženia odborných tímov projektu a plnenia 

úloh projektu členmi odborných tímov, s čím priamo súviseli najmä: 

▪ priebežná a úzka vzájomná komunikácia vrcholných predstaviteľov zodpovedných za realizáciu 

projektu v nadväznosti na výzvy ústredných orgánov štátnej správy, ako aj promptná reakcia 

a prijímanie opatrení na riešenie aktuálnych úloh v spolupráci so sociálnymi partnermi a ďalšími 

orgánmi a organizáciami,   
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▪ metodické usmerňovanie odborných tímov a členov sektorových rád v záujme dôslednej  

aplikácie dokumentácie  upravujúcej hierarchiu odborných tímov, ich zloženie, postavenie, 

zameranie, ich základné úlohy a povinnosti (organizačný a rokovací poriadok a štatúty 

príslušných odborných tímov), 

▪ oslovovanie sociálnych partnerov na nomináciu chýbajúcich expertov do členskej základne 

odborných tímov, resp. na predkladanie návrhov na externú spoluprácu v záujme zabezpečenia 

plnej funkčnosti  tímov, a to tak z inštitucionálneho, ako aj personálneho aspektu,  

▪ odôvodnená početnosť tematických pracovných rokovaní k problematike inštitucionálneho 

a personálneho zloženia odborných tímov spojená s rozsiahlou e-mailovou a telefonickou 

komunikáciou s inštitúciami a nominovanými expertmi,   

▪ zodpovedná príprava a reprezentatívne prezentácie realizovaných aktivít projektu  podnecujúce 

členov odborných tímov k zodpovednej účasti a zotrvaniu  na realizácii prác v odborných tímoch, 

k pochopeniu spoločenského významu projektového zamerania, včasnému a zodpovednému 

predkladaniu výsledkov zadaných úloh,   

▪ priebežný monitoring aktuálnosti zloženia odborných tímov, úrovne nimi realizovaných aktivít, 

riešenie nových nominácií v prípade ukončenia pôsobenia expertov v odbornom tíme 

z pracovných, resp. zdravotných dôvodov a pod.. 

V tejto časti Priebežnej správy č. 3 je zaznamenaný aktuálny stav inštitucionálneho a personálneho 

zloženia nasledovných odborných tímov projektu: 

▪ Riadiaci výbor SRI, 

▪ Aliancia sektorových rád, 

▪ sektorové rady.  

Riadiaci výbor SRI 

RV SRI ako vrcholný orgán s poslaním riadiť a koordinovať činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe 

a realizácii projektu SRI bol vytvorený prioritne, aby mohol zodpovedne a včas plniť určené úlohy. O to 

sa v značnej miere zaslúžil gestor projektu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

Od predloženia posledného výstupu – Priebežnej správy č. 2 nenastali v zložení RV SRI zmeny, 

inštitucionálne aj personálne je totožné so zložením uvedeným v Priebežnej správe č. 2. 
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Na čele RV SRI je predsedníčka – zástupkyňa MPSVR SR, p. PaedDr. Danica Lehocká. V RV SRI sú ďalej 

členmi zástupcovia MPSVR SR, MV SR, MŠVVaŠ SR, MPRV SR, MH SR, ÚV SR, MK SR, MZ SR, MDV SR, 

ŠÚ SR, APZ, AZZZ SR, RÚZ, KOZ SR, ZMOS, ÚPSVR. Tajomníčkou RV SRI je zástupkyňa Realizačného tímu 

SRI. 

Aliancia sektorových rád 

V nadväznosti na Organizačný a rokovací poriadok je poslaním aliancie riadiť a koordinovať činnosť 

výkonných odborných tímov – sektorových rád s právomocou udeľovať im licencie na činnosť 

a sprostredkúvať komunikáciu sektorových rád s orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi. 

Prostredníctvom sektorových rád má byť platformou na rešpektovanie požiadaviek zamestnávateľov 

na kvalifikovanú pracovnú silu v systéme celoživotného vzdelávania tak, aby sa zabezpečila trvalo 

udržateľná ekonomická konkurencieschopnosť SR.  

Aliancia je založená na tripartitnom princípe v zmysle ustanovení zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od takto 

formulovaného statusu sa odvíja aj inštitucionálne zloženie aliancie. Od predloženia Priebežnej správy 

č. 2 sa sfinalizovalo aj zloženie aliancie (s výnimkou zástupcu MF SR). Je uvedené v nasledujúcej 

tabuľke.  

Tabuľka č. 1 Inštitucionálne a personálne zloženie Aliancie sektorových rád  

p.č. Meno Funkcia v aliancii Inštitúcia 

1 Branislav Ondruš Prezident MPSVR SR  

2 
Danica Lehocká 

výkonná viceprezidentka 
MPSVR SR  

3 Milan Muška člen  ZMOS 

4 Jozef Turčány člen  ZMOS 

5 Monika Uhlerová členka KOZ SR 

6 Marta Brodzianska členka  KOZ SR 

7 Pavel Ondek  člen  KOZ SR 

8 Mário Lelovský člen  RÚZ 

9 Igor Patráš člen  RÚZ 

10 Peter Molnár člen  RÚZ 

11 Oto Nevický člen  AZZZ SR 

12 Adriana Tantošová členka AZZZ SR 

13 Ján Žačko člen  AZZZ SR 

14 Andrej Lasz člen  APZ 

15 Jaroslav Holeček člen  APZ 

16 Július Hron člen  APZ 
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p.č. Meno Funkcia v aliancii Inštitúcia 

17 Michal Bartók člen  NOC 

18 Zuzana Dzurendová členka ÚV SR 

19 Oľga Nachtmannová členka MŠVVŠ SR 

20 Monika Korkošová členka MŠVVŠ SR 

21 Emília Achbergerová člen MDaV SR 

22 Anton Kulich člen  MV SR 

23 Jaroslav Gudába člen  MPRV SR 

24 Monika Jankechová členka MZ SR 

25 Alena Janatová členka MH SR  

26 Ivan Chrappa člen  ŠÚ SR 

27 Michal Němec člen  ŠIOV 

28 Boglárka Ivanegová členka MŽP SR 

29 Ing. Marián Valentovič, MBA člen  Ústredie PSVR 

30 nominácia bude doriešená člen  MF SR 

31 Lucia Ditětová  tajomníčka Trexima 

32 Géza Mihály člen  Trexima 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V zložení aliancie dominujú  sociálni partneri – KOZ SR, RÚZ, AZZZ SR a APZ. Každý z uvedených 

subjektov má v aliancii troch zástupcov. ZMOS má dvoch zástupcov. 

V Priebežnej správe č. 2 bola zaznamenaná informácia o záveroch z rokovania Sektorovej rady pre 

ťažbu, úpravu surovín, geológiu konaného dňa 26. 6. 2019 k problematike procesu tvorby niektorých 

národných štandardov zamestnaní so špecifickým odvetvovým charakterom, avšak s pridelením ich 

garancie Sektorovej rade pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport. Experti navrhli vykonať 

rekonštrukciu uvedenej sektorovej rady v tom zmysle, aby sa okruh jej pôsobnosti zúžil na oblasti  

vzdelávanie, výchova, šport, t. j. odčlenenie oblasti „veda, výskum“. Súčasne bol navrhnutý presun 

garancie NŠZ  za túto oblasť do  odvetvových sektorových rád  v záujme zabezpečenia ich zvrchovanej 

garancie za príslušnú oblasť inovácií, vedy a výskumu.    

V nadväznosti na horeuvedený podnet a na základe nasledujúcej dohody medzi MPSVR SR a KOZ SR 

(inštitucionálny garant Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport) tajomníčka 

aliancie informovala sociálnych partnerov – RÚZ SR, AZZZ SR, APZ a ZMOS o zmene v rozsahu 

kompetencií Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport o presune garancie cca 57 

NŠZ z oblasti vedy a výskumu príslušným odvetvovým sektorovým radám. 

V súvislosti s horeuvedeným postupom došlo k anulovaniu nominácií zástupcov sociálnych partnerov, 

ktoré súviseli s oblasťou vedy a výskumu. Zároveň bola vznesená požiadavka na nomináciu zástupcov 
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sociálnych partnerov za oblasť vzdelávania a výchovy (po jednom zástupcovi RÚZ SR, AZZZ SR, APZ 

a ZMOS) do novo konštituovanej sektorovej rady. 

V zmysle platného Organizačného a rokovacieho poriadku patrí rekonštrukcia sektorových rád, 

rozhodovanie o pridelení garancie  sektorových rád, rozhodovanie o pridelení tvorby NŠZ sektorovým 

radám do pôsobnosti aliancie. Navrhnuté zmeny budú predmetom jej rokovania v dňoch 21. -  22. 

októbra 2019.  V kompetencii aliancie je aj prípadné vytvorenie expertného tímu aliancie pre oblasť 

vedy a výskumu.      

Sektorové rady 

Zabezpečenie adekvátneho inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorových rád patrilo 

k najnáročnejším organizačno-technickým procesom v činnosti sociálnych partnerov, aliancie 

a Realizačného tímu SRI, najmä na začiatku realizácie projektu, avšak sporadicky bolo potrebné aj 

v sledovanom období riešiť personálne a inštitucionálne otázky týchto odborných tímov. Súvisí to so 

zodpovednosťou a potrebou zabezpečenia adekvátnej identifikácie požiadaviek na kvalifikovanosť 

pracovných síl vo všetkých odvetviach hospodárstva SR.  

Finalizácia inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorových rád bola na programe väčšiny 

pracovných rokovaní garantov, predsedov a členov Realizačného tímu SRI v sledovanom období.  

O eminentnom záujme sociálnych partnerov mať zastúpenie aj v tých v sektorových radách (vrátane 

funkcie podpredsedu), ktoré negarantujú, svedčí  Tab. č. 2. , v ktorej modré políčka  prezentujú 

garanciu príslušného sociálneho partnera v sektorovej rade. Napr. Sektorovú radu pre ťažbu,  úpravu 

surovín a geológiu  garantuje APZ¸ avšak aj AZZZ SR prejavila záujem o zastúpenie v tejto sektorovej 

rade, dohoda bola na troch zástupcoch (vrátane funkcie podpredsedu), reálne má dvoch zástupcov 

(vrátane funkcie podpredsedu). 

Posledný stĺpec tabuľky informuje o záujme sociálnych partnerov o konkrétnu funkciu – podpredsedu 

sektorovej rady, ktorú negarantuje a o naplnení/nenaplnení tohto záujmu. 
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Tabuľka č. 2 Prehľad o požiadavkách na zastúpenie sociálnych partnerov v sektorových radách, ktoré negarantujú a ich naplnení / nenaplnení 

  Sektorová rada  

Počet zástupcov sociálnych partnerov v sektorovej 
rade (vľavo dohoda na počte zástupcov , vpravo reálny 

počet zástupcov v danej sektorovej rade) 
Požiadavka sociálnych partnerov na miesto 

podpredsedu v danej sektorovej rade RÚZ 
AZZZ (resp. KOZ 

u TOKO) 
APZ 

dohoda realita dohoda Realita dohoda realita 

1 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov             nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

2 Ťažba a úprava surovín, geológia 3 2         RÚZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má  1 podpredsedu 

3 Potravinárstvo              nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

4 Textil, odevy, obuv a spracovanie kože (TOKO)     1 1     nebola zadaná požiadavka na podpredsedu; garantom je KOZ. 

5 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci p.     1 1     nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

6 Celulózo-papierenský a polygrafický p. 1 0         RÚZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má 0 

7 Chémia a farmácia         2 1 APZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má 0 

8 Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo         3 3 APZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má 1 podpredsedu 

9 Sklo, keramika, minerálne výrobky a n.k.             nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

10 Automobilový priemysel a strojárstvo  1 1 1 1     AZZZ žiadala 1 podpredsedu - má 1;  RÚZ žiadala 1 - má 1 

11 Elektrotechnika 1 0         RÚZ žiadala 1 podpredsedu - má 0 

12 Energetika, plyn a elektrina 3 1     1 1 RÚZ žiadala 1 podpredsedu - má 0, APZ žiadala 1 - má 0 

13 Voda, odpad a životné prostredie 2 1     2 1 APZ žiadala 1 podpredsedu - má 0;  RÚZ žiadala 1 - má 0 

14 Stavebníctvo, geodézia a kartografia     1 1 0 3 AZZZ žiadala 1 podpredsedu -  má 1; 

15 Obchod, marketing, gastronómiu a c.r.     1 1     AZZZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má 1 

16 Doprava, logistika, poštové služby  2 1     2 1 RÚZ žiadala 1 podpredsedu -  má 0; APZ žiadalo 1 - má 0 

17 Informačné technológia a telekomunikácie         0 1 nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

18 Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo     1 1     nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

19 Kultúra a vydavateľstvo     1 1 0 1 AZZZ žiadala 1 podpredsedu - reálne má 1 

20 Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport 2 0 3 3 2 2 AZZZ žiadala 1 pp. - má 1; RÚZ žiadala 1 - má 0; APZ žiadala 1 - má 1 

21 Verejné služby a správa             nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

22 Administratíva, ekonomika, manažment     1 1     nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

23 Zdravotníctvo, sociálne služby 1 1         nebola zadaná požiadavka na podpredsedu 

24 Remeslá a osobné služby 2 2     2 2 APZ žiadala 1 podpredsedu - má 1; RÚZ žiadala 1 -  má 1 
         

 Poznámky:              

 organizácia garantujúca sektorovú radu         

 

dohoda - je celkový počet zástupcov, ktorých daný sociálny partner mal podľa dohody mať v sektorovej rade (vrátane podpredsedu) 
realita - koľko zástupcov má v skutočnosti daný sociálny partner  v sektorovej rade (aj vrátane podpredsedu) 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Celkom  sa na realizácii aktivít Národného  projektu  SRI v sektorových radách podieľa 586 členov, 

z toho 328 mužov a 258 žien (muži tvoria cca 56%  a ženy 44 %). Ide prakticky o 537 fyzických osôb. 

Z tohto počtu je 37 fyzických osôb, ktoré  zastávajú 88 kumulovaných funkcií (pracujú vo viac ako jednej 

funkcii alebo vo viacerých sektorových radách). 

Celkom  sa na realizácii aktivít Národného  projektu  SRI podieľa 705 externých členov expertných 

tímov (sektorové rady, aliancia sektorových rád, riadiaci výbor, expertné tímy a pracovné skupiny), 

z toho 395 mužov a 310 žien. Ide prakticky o 602 fyzických osôb. Z tohto počtu je 75 fyzických osôb, 

ktoré  zastávajú 180 kumulovaných funkcií (pracujú vo viac ako jednej funkcii alebo vo viacerých 

sektorových radách. sektorovej rade). 

1.2.2 Zhodnotenie aktivít Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, sektorových 

rád a Realizačného tímu SRI 

Prehľad kľúčových realizovaných aktivít v sledovanom období 

RV SRI 

▪ monitoring výsledkov aktivít projektu uverejnených v Priebežnej správe č. 2  a ich 

pripomienkovanie, 

▪ predkladanie pripomienok na akceptáciu rezortných požiadaviek v predkladaných výstupoch, ako 

napr. požiadavka členky RV SRI – zástupkyne MK SR na doplnenie triedy ekonomických činností 

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied v  Priebežnej 

správe č. 2 a zohľadnenie v štatistických zisťovaniach a následných definíciách – pripomienka 

členky RV SRI bola akceptovaná a ďalší postup súvisiaci s procesom optimalizácie štruktúry 

sektorových rád bol detailne popísaný v Prehľade pripomienkového konania k Priebežnej správe 

č. 2. - pripomienka sa vzťahuje k nasledovným inštitúciám rezortu MK SR: Slovenská ústredná 

hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Hvezdáreň v Michalovciach, 

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pracovisko Hvezdáreň a planetárium Medzev, 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Krajská hvezdáreň a 

planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - organizačná súčasť Hvezdáreň v Banskej 

Bystrici, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - organizačná 

súčasť Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Podduklianske 
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osvetové stredisko vo Svidníku, Krajská hvezdáreň v Žiline, Krajské osvetové stredisko v Nitre, 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci a Hvezdáreň v Partizánskom, 

▪ schvaľovanie metodických postupov Realizačného tímu SRI (metodických manuálov) ako príloh 

priebežnej správy,  

▪ aktívna spoluúčasť pri navrhovaní a odporúčaní nominantov (inštitúcií a ich zástupcov) do 

odborných tímov projektu, 

▪ odporúčania na aplikáciu právnych predpisov a ďalších dokumentov schválených vládou SR,  

▪ posudzovanie opodstatnenosti návrhov a zmien predkladaných na rokovaniach  RV SRI 

a rozhodovanie o ich implementácii v realizačnom procese,  

▪ oboznamovanie Realizačného tímu SRI s návrhmi legislatívnych úprav z oblasti celoživotného 

vzdelávania, zamestnanosti, strategických dokumentov (medzinárodných a národných), akčných 

plánov, koncepcií rozvoja jednotlivých odvetví hospodárstva, predkladanie návrhov na ich 

aplikáciu pri realizácii aktivít projektu, 

▪ odporúčanie organizácie spoločných rokovaní odborných tímov SRI, ustanovovania expertných 

tímov/pracovných skupín pri jednotlivých odborných tímoch, napr. organizácia Spoločného 

rokovania RV SRI, aliancie, garantov a predsedov sektorových rád dňa 21.10.2019, 

▪ organizovanie odborných podujatí, posudzovanie ich programu a organizačno-technického 

riešenia, zabezpečenie vystúpení vrcholných predstaviteľov vlády SR na týchto podujatiach, príp. 

iná spoluúčasť na realizácii ich obsahového zamerania, napr. Úvodná konferencia k SRI,   

▪ vypracovávanie stanovísk  v úzkej spolupráci s Realizačným tímom SRI k predloženým návrhom 

na zmenu právnych predpisov najmä rezortu školstva, súvisiacich so zameraním a cieľmi 

národného projektu SRI. 

 

V období medzi predložením Priebežnej správy č. 2 a predkladanej Priebežnej správy č. 3 patrili medzi 

horeuvedené dokumenty MŠVVaŠ SR napr. Návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej 

regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní 

a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Návrh vyhlášky MŠVVaŠ SR o vzdelávaní 

v profesijnom rozvoji. Stanoviská k predmetným návrhom sú uvedené v prílohe č. 2 tejto správy.  

Zvýšená pozornosť bola venovaná Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. 

o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh na zmenu zákona o celoživotnom 

vzdelávaní“). Medzi právne predpisy dotknuté novelou zákona o celoživotnom vzdelávaní patril aj 

návrh na zmenu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. V predloženom návrhu boli zahrnuté nové ustanovenia 

dotýkajúce sa pôsobnosti aliancie a sektorových rád (návrh na doplnenie nových odsekov v ustanovení 

§ 35b). Medzi navrhnuté doplnenia patrilo do kompetencie aliancie napr. plánovanie  tvorby 

profesijných kvalifikácií  a ich revízií, predkladanie návrhov kariet profesijných kvalifikácií na schválenie 

MŠVVaŠ SR. Do pôsobnosti sektorovej rady sa navrhovalo doplniť navrhovanie, vytváranie 

a aktualizácia kariet profesijných kvalifikácií na základe požiadaviek trhu práce a zabezpečovanie 

tvorby nových profesijných kvalifikácií a revízia existujúcich profesijných kvalifikácií prostredníctvom 

informačného systému Národnej sústavy kvalifikácií. Pripomienky k návrhu na zmenu zákona 

o celoživotnom vzdelávaní sú uvedené v prílohe č. 2. 

 Členka RV SRI a tajomníčka RV SRI sa zúčastnili na rozporovom konaní k návrhu na zmenu zákona 

o celoživotnom vzdelávaní organizovanom MŠVVaŠ SR. Návrh na zmenu zákona bol stiahnutý zo 

zoznamu právnych predpisov, ktoré bude v rámci svojho volebného obdobia schvaľovať súčasná vláda 

SR.  

Aliancia sektorových rád 

▪ riešenie principiálnych otázok spočívajúcich v rozhodovaní o garancii a zmene kompetencií 

sektorových rád v nadväznosti na návrhy a podnety expertov zúčastnených na rokovaniach 

sektorových rád (aktuálne Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport) 

a otázok súvisiacich s  procesom prerozdelenia tvorby a revízie zodpovedajúcich národných 

štandardov zamestnaní medzi príslušné sektorové rady, 

▪ riešenie otázok rozšírenia pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému celoživotného 

vzdelávania s potrebami trhu práce s osobitným zreteľom na prípravu koncepcie reformy 

terciárneho vzdelávania,  

▪ iniciácia zámeru na urýchlenie inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti nad 

rámec aktuálne realizovaných projektov,  

▪ posudzovanie návrhov ústredných orgánov štátnej správy, napr. MŠVVaŠ SR v  koordinácii 

procesu zisťovania, monitorovania a predvídania potrieb zamestnávateľov na úroveň 

odborných vedomostí a zručností pracovnej sily a prenosu týchto potrieb do systému 

celoživotného vzdelávania;  jedným z nich je návrh pracovnej verzie dokumentu OECD 
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National Skills Strategy for Slovakia (Národná stratégia zručností pre Slovensko), predložený 

na pripomienkovanie MŠVVaŠ SR.  

Proces tvorby Národnej stratégie zručností vychádzal zo skutočnosti, že aj SR čelí aktuálne takým 

trendom ako je globalizácia, technologická revolúcia a starnutie populácie. Štatistiky OECD vykazujú 

Slovensko ako krajinu s vysokým podielom pracovných miest ohrozených  dopadmi priemyselnej 

revolúcie 4.0. Očakáva sa úplná zmena, resp. aj zánik pracovných miest v súvislosti s robotizáciou, 

automatizáciou a digitalizáciou. Takýto vývoj kladie do popredia mimoriadny význam rozvoja zručností 

a ich využívania jednotlivcami, aby sa úspešne uplatnili na trhu práce a zabezpečili celospoločenský 

prospech.  

V súvislosti s prípravou Národnej stratégie zručností pre Slovensko sa uskutočnilo mimoriadne 

rokovanie aliancie dňa 30. septembra 2019 v priestoroch MPSVR SR. Na rokovanie Realizačný tím SRI 

spracoval podklad vo forme manažérskeho zhrnutia pripomienok k správe OECD, ktoré je súčasťou 

prílohy č. 1 tejto správy.   

Program rokovania bol nasledovný: 

Otvorenie rokovania (Branislav Ondruš, MPSVR SR) 

Prezentácia obsahu, procesu tvorby a finalizácie dokumentu OECD National Skills Strategy for 

Slovakia (Michal Rehúš, IVP MŠVVaŠ SR) 

Manažérske zhrnutie dokumentu OECD National Skills Strategy for Slovakia a pripomienok k obsahu 

z pohľadu MPSVR SR (Danica Lehocká, MPSVR SR) 

Diskusia k pripomienkam a odporúčaniam na prepracovanie, resp. doplnenie dokumentu OECD 

National Skills Strategy for Slovakia 

Doplnený bod programu - Rozšírenie pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce s osobitným zreteľom na prípravu koncepcie 

reformy terciárneho vzdelávania (Branislav Ondruš, MPSVR SR) 

Doplnený bod programu - Zámer urýchlenia inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej 

pôsobnosti nad rámec aktuálne realizovaných projektov (Branislav Ondruš, MPSVR SR) 
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Závery z rokovania 

Rokovanie aliancie otvoril jej prezident B. Ondruš. V úvode predstavil program rokovania aliancie  

a požiadal prítomných o rozšírenie programu o dva body, a to:  
- rozšírenie pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému celoživotného vzdelávania 

s potrebami trhu práce s osobitným zreteľom na prípravu koncepcie reformy terciárneho 

vzdelávania z dôvodu požiadavky ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny 

Lubyovej, ktorá listom informovala zástupcov tripartity, že návrh reformy terciárneho 

vzdelávania by mala prebrať do kompetencie aliancia a sektorové rady, 

- zámer urýchlenia inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti nad rámec 

aktuálne realizovaných projektov, a to z dôvodu urýchleného riešenia udržateľnosti systému a 

možného čerpania finančných prostriedkov na tieto aktivity.  

Prezident aliancie oboznámil prítomných s rozhodnutím vlády SR stiahnuť z jej rokovaní všetky 

novelizované zákony, ktoré mali v medzirezortných pripomienkových konaniach veľa zásadných 

pripomienok. Z tohto dôvodu bola z rokovania vlády SR stiahnutá aj novela zákona o celoživotnom 

vzdelávaní, ku ktorej uplatnili zásadné pripomienky nielen zástupcovia tripartity, ale aj MPSVR SR. 

Následne vystúpil riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky (ďalej len „IVP“) M. Rehúš, ktorý predstavil 

obsah, proces tvorby a harmonogram finalizácie dokumentu OECD National Skills Strategy for Slovakia. 

Zameral sa na objasnenie projektu OECD prostredníctvom ktorého sa dokument Národná stratégia 

zručnosti pripravovala. V projekte boli zapojené tieto krajiny: Holandsko, Poľsko, Litva, Rakúsko, 

Slovinsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Flámsko, Peru a Mexiko. Ciele projektu boli najmä: 

▪ poskytnúť kvalitnú analýzu, a to: 

analýzy existujúcich dát OECD, ďalších medzinárodných a národných údajov, 

identifikovať príklady dobrej praxe z krajín OECD vrátane Slovenska, 

▪ posilniť spoluprácu celého verejného sektora, a to: 

podporiť spoluprácu rezortných ministerstiev a verejného sektora, 

koordinovať vnútroštátne a ďalšie iniciatívy pri tvorbe analýz, 

▪ posilniť zapojenie zainteresovaných subjektov (stakeholderov), a to: 

budovať partnerstvá medzi zamestnávateľmi, profesijnými organizáciami, odborovými 

organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, študentmi atď. 
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▪ podporiť medzinárodnú výmenu skúseností s organizáciou každoročných stretnutí projektových 

tímov zo zapojených krajín. 

M. Rehúš ďalej predstavil nastavené ciele Národnej stratégie zručností, a to: 

▪ zmapovať systém zručností v Slovenskej republike, t.j. identifikovať inštitúcie, politiky a zúčastnené 

strany, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt po zručnostiach, 

▪ identifikovať prioritné politiky, t. j. pomôcť Slovensku zamerať investície do oblastí s najväčším 

potenciálom na zlepšenie výsledkov v oblasti zručností, 

▪ zosúladiť politiky v oblasti zručností a zabezpečiť, aby boli politiky súdržné a vzájomne sa 

posilňujúce, 

▪ vytvoriť odporúčania a podporiť Slovensko k posunu od diagnostiky systému k činom. 

Na základe realizovanej analýzy OECD identifikovalo pre Národnú stratégiu zručností štyri priority, a to: 

▪ Posilnenie zručností mladých, 

▪ Znižovanie nesúladu zručností, 

▪ Podpora zvýšenia účasti na vzdelávaní dospelých, 

▪ Posilnenie používania zručností na pracovisku. 

V rámci prezentácie bol predstavený proces vzniku OECD Národnej stratégie zručností pre Slovensko, 

ktorý bol rozdelený do nasledovných časových medzníkov: 

 
Október 2018 
 

- rozhodnutie vedenia MŠVVŠ SR zapojiť sa do projektu NSS OECD a identifikácia 4 priorít, 

- určenie koordinátora projektu: Inštitút vzdelávacej politiky, 

- definovanie Národného projektového tímu: 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Inštitút vzdelávacej politiky, Sekcia 

regionálneho školstva, Sekcia vysokých škôl, Odbor celoživotného vzdelávania), 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

- Ministerstvo hospodárstva SR, 

- Ministerstvo financií SR, 
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- určenie projektového tímu OECD: Andrew Bell (tím líder), Ricardo Espinoza (vedúci projektu), 

Bart Staats, Stefano Piano, Cuauhtemoc Rebolledo, Laura Rezníková (stážistka), Ivana Studená 

(externá konzultantka). 

Január 2019 
 

- vytvorenie a distribúcia dotazníka pred realizáciou národného seminára zameraného na opis 

systému a zdroj dát, 

- realizácia úvodného seminára na vysokej úrovni (OECD, EK, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MH SR, 

ÚPVII a ďalší), 

- realizácia technického workshopu na pracovnej úrovni s odborníkmi z rezortných 

ministerstiev, zamestnávateľov, akademikov, tretieho sektora, kde boli: 

- predstavené hlavné priority projektu a stratégie, 

- identifikácia možných výziev a problémov v rámci priorít, 

- realizácia 4 bilaterálnych stretnutí s predstaviteľmi zapojených ministerstiev. 

 
Apríl 2019 
 

- distribúcia dotazníka pred workshopom s odborníkmi zameraný na hodnotenie problémov a 

výziev identifikovaných OECD, 

- realizácia workshopu na pracovnej úrovni s odborníkmi - cca 120 pozvaných odborníkov 

(ministerstvá, štátne organizácie, zamestnávatelia, odborové združenia, akademici, tretí 

sektor, zástupcovia študentov, zástupcovia učiteľov), na ktorom sa identifikovali hlavné 

problémy a výzvy a navrhli predbežné kľúčové riešenia, 

- realizácia 4 fókusových skupín k jednotlivým prioritám (ministerstvá a štátne organizácie, 

zamestnávatelia, odborové združenia, akademici, tretí sektor, zástupcovia študentov, 

zástupcovia učiteľov). 

 
Jún 2019 
 

- distribúcia dotazníka pred workshopom s odborníkmi zameraný na hodnotenie odporúčaní 

identifikovaných OECD, 

- realizácia workshopu na pracovnej úrovni s odborníkmi (cca 150 pozvaných  odborníkov 

(ministerstvá a štátne organizácie, zamestnávatelia, odborové združenia, akademici, tretí 

sektor, zást. študentov, zást. učiteľov ), na ktorom sa identifikovali kľúčové riešenia pre výzvy 

vo všetkých prioritách, 
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- zrealizovaných 12 bilaterálnych stretnutí k jednotlivým výzvam a odporúčaniam (ministerstvá, 

štátne organizácie, zamestnávatelia, akademici). 

August/September 2019 
 

- 12 subjektov oslovených na pripomienkovanie návrhu Národnej stratégie zručností, pričom 

pripomienky zaslali: 

o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ((Inštitút vzdelávacej politiky, Sekcia 

regionálneho školstva, Sekcia vysokých škôl, Odbor celoživotného vzdelávania), 

o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

o Ministerstvo hospodárstva SR, 

o Ministerstvo financií SR (IFP), 

o Slovenská akadémia vied, 

o Metodicko-pedagogické centrum, 

o Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 

o Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike, 

o Academia Istropolitana Nova. 

Október 2019 
 

- obdobie 11.-18.10.2019 určené na pripomienkovanie finálnej verzie dokumentu OECD 

National Skills Strategy for Slovakia. 

Január 2020 
 

- prezentácia finálnej verzie OECD National Skills Strategy for Slovakia ministerkou školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou pre odbornú a laickú verejnosť. 

- V tejto súvislosti bol riaditeľ IVP M. Rehúš požiadaný o zaslanie dňa 11.10.2019 prezidentovi 

aliancie a tajomníčke aliancie návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy 

for Slovakia na pripomienkovanie členmi aliancie. Zároveň zaslanie tohto návrhu aj na 

Ministerstvo zdravotníctva SR (monika.jankechova@health.gov.sk) a na Ministerstvo 

životného prostredia SR (boglarka.ivanegova@enviro.gov.sk. 

Riaditeľ IVP zároveň predstavil členom aliancie 4 identifikované priority predmetnej stratégie   

nasledovne: 

 

mailto:monika.jankechova@health.gov.sk
mailto:boglarka.ivanegova@enviro.gov.sk
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PRORITA 1: POSILNENIE ZRUČNOSTI MLADÝCH 

Príležitosť 1: Zvýšenie účasti ohrozených skupín na predškolskom vzdelávaní 
 

- Zaviesť právny nárok na predškolskú výchovu a vzdelávanie pre 3- a 4-ročné deti. 

- Zvýšiť počet verejných materských škôl a zároveň ponechať možnosti pre  

súkromných zriaďovateľov MŠ. 

- Inštitucionalizovať podporu pre poskytovanie neformálnych kurzov pre rodičov  

detí z ohrozených skupín. 

Príležitosť 2: Podpora škôl a učiteľov pri práci s ohrozenými skupinami študentov  

- Poskytovať učiteľom v školách so slabšími výsledkami ľahko implementovateľné  

medzinárodné príklady najlepších postupov pri výučbe žiakov z ohrozených skupín. 

- Posilniť spoluprácu a komunikáciu medzi školami, rodinami študentov 

z ohrozených skupín a sociálnymi službami. 

- Znížiť administratívnu náročnosť zriaďovania individuálnych vzdelávacích programov. 

- Transformovať RIS na plnohodnotný systém včasného varovania (SVV) jeho prepracovaním, 

aby zhromažďoval údaje o dochádzke a ročníku žiaka. 

- Rozšíriť SVV na širší, flexibilný a personalizovaný systém, ktorý pomôže predchádzať 

predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. 

Príležitosť 3: Zlepšovanie kvality učiteľov  

- Stanoviť minimálny podiel praxe pre študentov učiteľstva na vysokých školách 

- Pomáhať vytváraniu partnerstiev medzi pedagogickými fakultami a ZŠ a SŠ. 

- Vytvoriť príležitosti pre vyučujúcich na VŠ, aby sa oboznámili s inovatívnymi  

vyučovacími postupmi. 

- Zlepšiť kvalitu a relevantnosť profesijného rozvoja učiteľov. 

- Rozšíriť rozmanitosť profesijného rozvoja učiteľov. 

- Stanoviť jasné usmernenia pre vytváranie portfólií a podporovať učiteľov v procese  

transformácie na nový kariérny systém. 

- Zaviesť učebné štandardy v celom systéme školstva. 

- Urobiť z mentorských aktivít kľúčovú súčasť kariérneho postupu. 
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PRIORITA 2: ZNIŽENIE NESÚLADU ZRUČNOSTÍ 
 

Príležitosť 1: Zverejňovanie väčšieho počtu kvalitnejších informácii o výsledkoch  

trhu práce a potrebách zručností 

- Publikovať metodológiu, z ktorej vychádzajú verejné nástroje hodnotenia a prognózy zručností 

(HPZ) a zabezpečiť prístup k základným mikroúdajom vybraným subjektom.  

- Zaviesť nástroje sledovania absolventov (graduate tracking) a posilnenia úlohy  

sektorových rád pri poskytovaní informácií o budúcich potrebách zručností. 

- Zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za konsolidáciu výsledkov z viacerých zdrojov 

hodnotení a prognóz zručností a ich prispôsobenie pre šírenie rôznym používateľom. 

Príležitosť 2: Posilniť schopnosť študentov a ich rodín reagovať na potreby  

trhu práce 

- Zriadiť portál, ktorý umožní študentom a ich rodinám prístup k informáciám  

o potrebách trhu práce a zručnostiach a študijných možnostiach 

- Zvážiť spustenie reklamnej kampane propagujúcej dôležitosť využívania informácií o trhu 

práce medzi študentmi a ich rodinami 

- Zabezpečiť, aby kariéroví poradcovia mali dostatok času a motivácie na poskytovanie presnej 

škály služieb ako doplnenie reforiem v kariérovom poradenstve na školách. 

- Poskytovať cielené financovanie a sprísniť regulačné požiadavky pre centrá  

kariérového poradenstva na univerzitách 

Príležitosť 3: Posilniť schopnosť SOŠ a VŠ reagovať na potreby trhu práce  

- Podporiť reformy prideľovania finančných prostriedkov a študijných miest na SŠ  

zlepšením využívania a transparentnosti nástrojov HPZ 

- Podporiť duálny systém financovaním vzdelávacích asociácií zamestnávateľov 

- Ďalej posilňovať úlohu zástupcov jednotlivých odvetví pri tvorbe kurikula,  

zabezpečovaní kvality a poskytovaní informácií 

- Zaviesť cielenejšie stimuly na monitorovanie zamestnateľnosti absolventov pri 

financovaní škôl 

- Zaviesť opatrenia a usmernenia, ktoré umožnia zástupcom zamestnávateľov  

poskytovať zmysluplný príspevok k ponuke vzdelávania na VŠ 
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- Zriadiť odborné vysokoškolské inštitúcie so samostatným systémom  

riadenia a financovania 

 
PRIORITA 3: PODPORA ZVÝŠENIA ÚČASTI NA VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 

 
Príležitosť 1: Zlepšenie systému riadenia vzdelávania dospelých 

 
- Zjednotiť existujúce stratégie a iniciatívy do jednotnej koherentnej stratégie  

celoživotného vzdelávania. 

- V novej stratégii celoživotného vzdelávania zdôrazniť  aspekty riadenia, financovania a 

rovnosti vo vzdelávaní dospelých. 

- V novej stratégii celoživotného vzdelávania zdôrazniť, že v niektorých slovenských  

regiónoch je potreba vzdelávania dospelých väčšia. 

- Zaviesť medzisektorovú koordináciu aj počas implementačných a monitorovacích fáz 

politických / programových cyklov. 

- Posilniť koordináciu s regiónmi a okresmi. 

Príležitosť 2: Zvýšenie účasti dospelých bez práce na celoživotnom vzdelávaní  

- Nasmerovať väčší podiel výdavkov na aktívne politiky trhu práce na odbornú prípravu a 

vzdelávanie. 

- Zvýšiť zdroje pre poradenské služby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom rozšíriť 

prístup nezamestnaných k odbornej príprave a vzdelávaniu. 

- Zapojiť obce do rozšírenia prístupu k školiacim príležitostiam pre ťažko prístupné skupiny 

nezamestnaných. 

- Uvoľniť požiadavku registrácie ako uchádzača o zamestnanie v registroch úradov práce, aby 

sa umožnil lepší prístup k programom vzdelávania a odbornej prípravy. 

Príležitosť 3: Podpora kapacít zamestnávateľov zapojiť sa do vzdelávania dospelých 

- Zvážiť zmenu orientácie navrhovaných osobných vzdelávacích kont na systém  

vzdelávacích poukážok. 

- Finančné prostriedky na osobných vzdelávacích kontách by mali byť využiteľné len 

na schválené školiace kurzy. 

- Zvážiť diferencované oslobodenie od dane pre malé a stredné podniky. 

- Obmedziť odpočet dane iba na nemzdové náklady. 

- Obmedziť odpočet dane iba na schválené školiace kurzy. 
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PRIORITA 4: POSILNENIE POUŽÍVANIA ZRUČNOSTÍ NA PRACOVISKU 

 
Príležitosť 1: Vytváranie podmienok na uľahčenie prijatia vysoko výkonnostných 

pracovných postupov (HPWP) v slovenských firmách 

- Zvýšiť pracovnú spokojnosť slovenských pracovníkov podporovaním pracovného  

prostredia, v ktorom sú úspechy pracovníkov uznávané, oceňované a odmeňované. 

- Zvýšiť zapojenie zamestnancov posilnením štruktúr zástupcov zamestnancov  

v slovenských firmách. 

- Zvyšovať povedomie o potrebe zlepšovať kvalitu riadiacich pracovníkov a vymieňať si 

vedomosti a dobré príklady riadiacich postupov. 

- Zvýšiť účasť riadiacich pracovníkov na vzdelávaní a odbornej príprave zlepšením a rozšírením 

ponuky odbornej prípravy relevantnej pre riadiace pozície. 

- Zlepšiť postoje k podnikaniu rozširovaním a posilňovaním vzdelávacích programov, ktoré 

rozvíjajú podnikateľské zručnosti. 

Príležitosť 2: Poskytovanie stimulov a podpory firmám pri prijímaní HPWP 

- Propagovať výhody využívania zručností a inovácií na pracovisku ich zahrnutím  

do kampaní a zavedením centrálneho portálu so všetkými relevantnými informáciami. 

- Zvýšiť informovanosť o existujúcich podporných opatreniach pre firmy, najmä medzi malými 

a strednými podnikmi 

- Zlepšiť prístupnosť podporných programov pre malé a stredné podniky znížením  

administratívnej záťaže. 

- Posilniť podporu firiem zosúladením podporných opatrení a ponúknutím programov 

všetkým firmám. 

- Posilniť súčasné združenia zamestnávateľov, a to aj stimulovaním účasti miestnych malých a 

stredných podnikov. 

 
Príležitosť 3: Posilnenie riadenia politík a stratégií ovplyvňujúcich využívanie  

zručností 

- Vypracovať dlhodobú víziu využívania zručností a HPWP ich jasnejším začlenením do 

existujúcich vízií, stratégií a akčných plánov a zabezpečiť ich kontinuitu, konzistentnosť a 

implementáciu. 
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- Posilniť spoluprácu a koordináciu medzi ministerstvami, vládnymi organizáciami a 

zainteresovanými stranami pri rozvoji politík ovplyvňujúcich využívanie zručností a 

pracovných politík. 

- Podporovať rozvoj kvalifikovanejšej štátnej služby presadzovaním právnych predpisov, ktoré 

poskytujú príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu. 

- Posilniť prijatie HPWP vo verejnom sektore stanovením štandardov a požiadaviek. 

V súvislosti s odprezentovanými prioritami sa začala diskusia k vyššie uvedeným prioritám 

a príležitostiam, pripomienkam a výhradám jednotlivých členov aliancie. Členom aliancie boli 

odovzdané pripomienky k dokumentu OECD National Skills Strategy for Slovakia od zástupcov 

Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania J. Vantucha a D. Jelínkovej. Výkonná 

viceprezidentka aliancie D. Lehocká zhrnula pripomienky k dokumentu nasledovne: 

▪ neobjektívnosť informácií uvádzaných v dokumente,  

▪ údajná nedostatočná súčinnosť MPSVR SR pri tvorbe obsahu dokumentu, 

▪ nezohľadnenie rozsahu kompetencií aliancie a sektorových rád v procese identifikácie kľúčových 

kompetencií pre budúcnosť sektorov a ich rozvoj v podmienkach SR, 

▪ pochybnosť o objektivite informácií o výsledkoch NP Prognózy vývoja na trhu práce,  

▪ absencia informácií o realizácii sledovania uplatniteľnosti absolventov, duálneho systému 

vzdelávania a zavedenia študijných programov na úrovni profesijného bakalára a pod. 

 
V rámci diskusie vystúpili: 

M. Muška, ktorý upozornil na to, že odborníci v SR vedia aj bez pomoci OECD zhodnotiť aktuálny stav 

a navrhnúť optimálne nástroje na rozvoj zručností, v tejto súvislosti odporúčal zahraničných expertov 

prizývať skôr ako poradný zbor. Výstup v súčasnej podobe považuje za nepoužiteľný. 

B. Ondruš vidí riziko v januárovom verejnom prezentovaní výstupu bez odborného konsenzu v rámci 

obsahu Národnej stratégie zručnosti. Domnieva sa, že takýto materiál by vzbudil rozsiahlu odbornú 

kritiku, ktorá by nepomohla podpore a rozvoju CŽV. Upozornil, že úplne v dokumente absentuje rozvoj 

CŽV, duálny systém vzdelávania, zavedenie profesijného bakalára a pod. Dal do pozornosti fakt, že 

v dokumente sa uvádzajú požiadavky na vytvorenie nových webových platforiem, ako napr. portál pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí, portál pre komplexné informácie o trhu práce a voľných pracovných 

miestach, uplatniteľnosti absolventov a pod., ktoré už majú ekvivalenty na Slovensku, ktoré sú 
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pozitívne hodnotené na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. www.trendyprace.sk, www.istp.sk, 

www.uszz.sk, www.slovenskecentrum.sk...) 

J. Holeček za APZ uviedol, že prognózy vývoja na trhu práce, ktoré sa realizujú v SR sú na veľmi vysokej 

úrovni, pripravované profesionálne a môžu byť vzorom pre všetky krajiny v EÚ. Uviedol, že tlak na 

získavanie mikrodát z prognóz a ignorácia duálneho vzdelávania môže byť tendenčná záležitosť 

zástupcov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, pretože sa už vyskytla aj v iných 

dokumentoch. Duálny systém vzdelávania považuje za víťazstvo zamestnávateľov. Upozornil na 

dôležitosť existencie jednej aliancie a jedného systému sektorových rád, čo je zárukou systémových 

riešení. Reagoval na stanovisko p. Mušku, pričom uviedol, že OECD považuje za relevantného partnera 

pre tvorbu strategických dokumentov, len je potrebné zodpovedne pristupovať zo strany zahraničných 

expertov k analýzam. 

J. Hron upozornil na fakt, že duálny systém bol zo strany zamestnávateľov budovaný ako nástroj na 

rozvoj praktických zručností, pričom žiak absolvuje 50% prípravy u zamestnávateľa. V súčasnosti sa 

začínajú objavovať tendencie znižovať tento podiel praktickej prípravy a znehodnocovať tak nastavenie 

duálneho vzdelávania. Ak SR pristúpi na znižovanie hodinovej dotácie pod 50% úplne sa tým 

znehodnotí snaženie zamestnávateľov v tejto oblasti. 

I. Patráš za RÚZ zdôraznil, že posledných 5 rokov považuje za mimoriadne úspešné obdobie zamerané 

na optimalizáciu a skvalitňovanie odborného vzdelávania a prípravy. Taktiež uviedol, že je nevyhnutné 

systém duálneho vzdelávania kontrolovať, aby si zamestnávatelia nevykrývali nedostatok pracovných 

síl žiakmi na úkor kvality ich odbornej prípravy. Riešenie vidí v zavedení prehľadu povolaní a k nim 

určenú časovú dotáciu pre praktickú prípravu v súlade s náročnosťou OVP v praxi. Veľký problém vidí 

vo vážnych nedostatkoch v rámci rozvoja CŽV a cielených rekvalifikácií. Navrhol, aby aliancia predložila 

spoločné stanovisko k návrhu finálnej verzie Národnej stratégie zručností. 

B. Ivanegová požiadala, aby bolo Ministerstvo životného prostredia zaradené do zoznamu partnerov 

IVP pre pripomienkovanie stratégie. 

M. Jankechová taktiež požiadala, aby bolo Ministerstvo zdravotníctva zaradené do zoznamu partnerov 

IVP pre pripomienkovanie stratégie a uviedla, že rezort v súčasnom období rieši identifikáciu kľúčových 

kompetencií zdravotníckych povolaní do roku 2027. 

http://www.trendyprace.sk/
http://www.istp.sk/
http://www.uszz.sk/
http://www.slovenskecentrum.sk/
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O. Nachtmannová informovala členov aliancie o svojej účasti na konferencii organizovanej Nemeckou 

spoločnosťou EVBB, ktorá poukázala na dobre nastavený systém duálneho vzdelávania v SR. Preferuje 

rozvíjať domáce úspešné nástroje a systémy. Upozornila na nevyhnutnosť zavedenia odbornej praxe 

do terciárneho vzdelávania. Vyzdvihla dobrú prax pomaturitného vzdelávania a profesijného bakalára, 

kde pilotne participujú zamestnávatelia (Global Logic, T Systems) s veľmi dobrými výsledkami. 

B. Ondruš rozhodol, že stanovisko k návrhu finálnej verzie Národnej stratégie zručností sa bude za 

alianciu vytvárať spoločne. V tejto súvislosti L. Dítětová položila otázku p. Rehúšovi, či je možné 

pracovať so slovenským prekladom dokumentu. Ten uviedol, že preklad je finančne náročný a je nutné, 

aby sa pracovalo s anglickou verziou dokumentu. V tejto súvislosti bol dohodnutý nasledovný postup: 

▪ IVP zašle 11.10. návrh finálnej verzie Národnej stratégie zručností tajomníčke a prezidentovi 

aliancie, 

▪ v termíne od 11.10. do 15.10.2019 členovia aliancie zašlú tajomníčke aliancie k zaslanej verzii 

pripomienky, 

▪ 16.10.2019 zosumarizuje tajomníčka aliancie pripomienky a zašle ich prezidentovi aliancie, 

▪ 17.10.2019 po verifikácii pripomienok prezidentom aliancie sa stanovisko aliancie zašle na IVP. 

Ďalším bodom programu bolo rozšírenie pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia systému 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce s osobitným zreteľom na prípravu koncepcie 

reformy terciárneho vzdelávania. B. Ondruš uviedol, že na konferencii k reforme terciárneho 

vzdelávania, ktorá sa konala na pôde NR SR pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport Ľ. Petrákom podpísali zamestnávatelia memorandum o spolupráci v tejto oblasti. 

V tejto súvislosti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu M. Lubyová prisľúbila vytvoriť pracovnú 

skupinu, ktorá sa návrhom reformy bude zaoberať. Keďže táto pracovná skupina nevznikla, 

zamestnávatelia požiadali MŠVVaŠ SR o nápravu. V tejto súvislosti ministerka požiadala MPSVR SR 

o zastrešenie tejto oblasti alianciou a sektorovými radami. B. Ondruš vyjadril presvedčenie, že na 

prípravu a presadenie reformy terciárneho vzdelávania bude nutná veľká podpora odbornej verejnosti 

a apolitický prístup, pretože dopad reformy môže byť aj reštrikčný. Koncepcia reformy musí byť 

konsenzom odborníkov, mimovládnych inštitúcií a pôda aliancie ja na to ideálny priestor. Otázkou je, 

ako sa tejto úlohy zhostiť. Na tento účel by mala vzniknúť pracovná skupina – expertný tím pri aliancii, 

ktorý by začal na dokumente pracovať. MPSVR SR do troch týždňov na spoločnom rokovaní predstaví 

návrh systému financovania týchto aktivít. Z týchto dôvodov navrhol prezident aliancie urýchliť proces 

inštitucionalizácie aliancie, pretože v súčasnom období nemôže byť aliancia prijímateľom finančných 

prostriedkov. Za kľúčové oblasti rozšírenia pôsobnosti aliancie považuje: 
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▪ prípravu koncepcie reformy terciárneho vzdelávania, 

▪ certifikáciu rekvalifikačných programov. 

Vyzval členov aliancie pripraviť námety na riešenie inštitucionalizácie aliancie a prezentovať ich na 

spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci.  

I. Patráš informoval zúčastnených, že RÚZ má spracovaný Ideový návrh reformy terciárneho 

vzdelávania, ktorý bol aj východiskom pre podpis spomínaného memoranda zamestnávateľov 

o spoluprácu. Zdôraznil, že v expertnom tíme musia byť odborníci a musia byť na túto prácu alokované 

finančné zdroje. Zároveň požiadal o zaradenie prezentácie Ideového návrhu reformy za RÚZ na 

spoločnom rokovaní. Termín spoločného rokovania aliancie, Riadiaceho výboru SRI, predsedov 

a gestorov sektorových rád bude v dňoch 21.-22.10.2019 v Novom Smokovci, v hoteli Atrium 

s rozšíreným programom o prezentáciu ŠIOV – Národný projekt systém overovania kvalifikácií, RÚZ – 

Ideový zámer reformy terciárneho vzdelávania v SR a návrh formy inštitucionalizácie aliancie. 

L. Dítětová v tejto súvislosti informovala  zúčastnených o rokovaní s predsedom výkonnej rady 

Slovenskej akreditačnej komisie pre vysoké školstvo p. Robertom Redhammerom k systémovému 

zapojeniu aliancie a sektorových rád do akreditácie študijných programov na VŠ. Zároveň uviedla, že 

predseda výkonnej rady prejavil záujem o účasť a prezentáciu na spoločnom rokovaní v Novom 

Smokovci. 

J. Hron, ako člen akreditačnej komisie k tejto téme uviedol, že vysokoškolské programy vzdelávania 

musia reagovať na potreby trhu práce. V súčasnosti sa vytvára štandard pre akreditácie 

vysokoškolských programov. Kľúčovým cieľom by mala byť udržateľnosť mladých ľudí na Slovensku 

a v spolupráci so zamestnávateľmi rozvíjať ich odborné zručnosti. 

Prezident aliancie ukončil rokovanie, pričom boli členom uložené nasledovné úlohy:  
 

 

Tajomníčke aliancie rozposlať návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy for 

Slovakia členom aliancie na pripomienky a tieto pripomienky zosumarizovať. 

                                                                                             Z: tajomníčka aliancie 
                                                                                            T: 16. október 2019 

 



   
 

80 
 

Členom aliancie pripomienkovať návrh finálnej verzie dokumentu OECD National Skills Strategy for 

Slovakia a pripomienky zaslať tajomníčke aliancie. 

                                                                                              Z: členovia aliancie 
                                                                                               T: 15. október 2019 
   do 12.00 hod 

Prezidentovi aliancie predložiť na IVP spoločné stanovisko aliancie k návrhu finálnej verzie dokumentu 

OECD National Skills Strategy for Slovakia. 

          Z: prezident aliancie 
                                                                                             T: 17. október 2019 

 

Riaditeľovi ŠIOV zabezpečiť prezentáciu NP Systém overovania kvalifikácií na spoločnom rokovaní 

21.10.2019 v Novom Smokovci v rozsahu cca 15 min. a meno prezentujúceho nahlásiť tajomníčke 

aliancie. 

                                                                                                 Z: riaditeľ ŠIOV 
                                                                                                 T: 08. október 2019 

Členovi aliancie p. Patrášovi zaslať tajomníčke aliancie Ideový zámer reformy terciárneho vzdelávania. 

 Z: p. Patráš 
 T: 08. október 2019 

Zástupcom RÚZ zabezpečiť prezentáciu Ideového zámeru reformy terciárneho vzdelávania na 

spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci v rozsahu cca 15 min. a meno prezentujúceho 

nahlásiť tajomníčke aliancie. 

 Z: RÚZ 
 T: 08. október 2019 
 

Členom aliancie pripraviť námety na riešenie inštitucionalizácie aliancie a prezentovať ich na 

spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci. 

 Z: členovia aliancie 
 T: 21. október 2019 
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Prezidentovi aliancie zabezpečiť návrh finančného krytia nákladov rozšírenej pôsobnosti aliancie 

a prezentovať ho na spoločnom rokovaní 21.10.2019 v Novom Smokovci. 

 Z: prezident aliancie 
 T: 21. október 2019 
 
 

Dokumentácia k mimoriadnemu rokovaniu aliancie konanému 30. 9. 2019 tvorí Prílohu č. 1 tejto správy 

a obsahuje tieto časti: 

- Pozvánka na mimoriadne rokovanie aliancie, 

- Prezenčná listina z mimoriadneho rokovania aliancie, 

- Prezentácia OECD National Skills strategy,  

- Manažérske zhrnutie pripomienok k pracovnej verzii Národnej stratégie zručností pre 

Slovensko, 

- Závery z mimoriadneho rokovania aliancie.  

SEKTOROVÉ RADY 

▪ finalizácia inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorových rád,  

▪ realizácia prvých a druhých rokovaní sektorových rád v sledovanom období (podrobnejšie 

uvedené v časti 2.3 tejto správy) – organizačno-technické a programové zabezpečenie, príprava 

prezentácií a ďalšej súvisiacej dokumentácie,   

▪ rokovania o presunoch NŠZ do viacerých sektorových rád z dôvodu reštrukturalizácie Sektorovej 

rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ zabezpečovanie úloh súvisiacich s procesom sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov; 

úlohy I. cyklu tvorby stratégií boli riešené najmä v období medzi predkladaním Priebežnej správy 

č. 2 a Priebežnej správy č. 3 – určovanie autorstva premís, formulácia základných premís 

formulovaných ako všeobecné predstavy smerovania sektorov v určenom strategickom 

horizonte roku 2030, monitoring a tvorba zoznamu strategických dokumentov národného 

a medzinárodného významu, informačných súvisiacich materiálov,  

▪ osobitná pozornosť sa v období prípravy sektorových rád na  tvorbu sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov prikladala potrebe definovať k jednotlivým premisám dopad na ľudské zdroje, 

identifikácii najvýznamnejších inovačných a technologických zmien ovplyvňujúcich sektory 
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hospodárstva v horizonte do roku 2030 a s tým súvisiace požiadavky na zmeny v obsahu 

vzdelávania a zmeny v kompetenciách pracovných síl na pracovných pozíciách,  

▪ príprava informácií tajomníkov o úlohách sektorových rád realizovaných v sledovanom období 

a ich príloh s rozsiahlou dokumentáciou , ktoré budú prezentované ako súčasti PS č. 3, 

▪ kreovanie pracovných skupín,  

▪ rozdeľovanie garancie NŠZ.0 

 

REALIZAČNÝ TÍM SRI  

▪ finalizácia inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia odborných tímov na realizáciu 

úloh NP SRI, 

▪ technicko-organizačné a obsahové zabezpečenie rokovaní sektorových rád a  ad hoc rokovaní 

tajomníkov sektorových rád s garantmi a predsedami, resp. vybranými expertmi sektorových 

rád,  

▪ manažérske prezentácie cieľov a úloh NP SRI na úrovni vládnych inštitúcií, vrcholných orgánov 

sociálnych partnerov, významných zamestnávateľov, úradov samosprávnych krajov, 

vzdelávacích inštitúcií  a na rokovaniach všetkých sektorových rád   

▪ metodické usmerňovanie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov v zmysle 

Metodického manuálu na vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

(príloha č. 1 Priebežnej správy č. 2); metodický manuál bol vypracovaný v  kontexte s 

aktuálnymi národnými strategickými dokumentami (Národnou stratégiou zamestnanosti do 

roku 2020, Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030, Národný akčný plán 

digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ďalšími dokumentmi vypracovanými 

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerstiev a ďalších 

ústredných orgánov štátnej správy, 

▪ významným prínosom pre členov Realizačného tímu SRI v  procese tvorby sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov boli prezentácie expertov z  digitálnej sféry, napr. Ing. 

Martina Morháča, riaditeľa SOVA Digital a člena komisie pre výskum a vývoj Zväzu 

automobilového priemyslu Slovenskej republiky,   

▪ objasňovanie postupnosti a významu základných krokov v rámci jednotlivých cyklov tvorby 

strategických dokumentov členom sektorových rád a  externým expertom,  

▪ vypracovanie Metodického manuálu na tvorbu popisiek pre všeobecné a  špecifické kľúčové 

kompetencie, 
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▪ vytvorenie Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI skladajúceho sa z  dvoch 

pracovných skupín – Pracovná skupina pre oblasť všeobecných kľúčových kompetencií 

a Pracovná skupina pre oblasť špecifických kľúčových kompetencií,  

▪ kreovanie inštitucionálneho a personálneho zloženia Expertného tímu na reformu 

kompetenčného modelu – celkom 35 expertov vysokých škôl, stredných škôl, ministerstiev, 

ústavov SAV, výskumných ústavov, zamestnávateľov, ŠIOV a  ďalších inštitúcií,  

▪  technicko-organizačné a obsahové zabezpečenie rokovaní pracovných skupín Expertného 

tímu na reformu kompetenčného modelu (rokovanie Pracovnej skupiny pre všeobecné 

kľúčové kompetencie sa uskutočnilo 24. 9. 2019 a Pracovnej skupiny pre špecifické kľúčové 

kompetencie 27. 9. 2019), 

▪ rámci procesu aktualizácie klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, ako jednej z aktivít NP SRI, 

nastavenie  pravidiel a mechanizmu korekcie zoznamu garantovaných zamestnaní  jednotlivými 

sektorovými radami, resp. alianciou v záujme flexibility a pružnej reakcie na požiadavky 

zamestnávateľov; v rámci metodiky boli definované: Predmet NŠZ, Miera zovšeobecnenia, Väzba 

na SK ISCO-08, Väzba medzi NŠZ a pracovnými pozíciami, Názov NŠZ, ako aj terminológia využívaná 

na tvorbu názvov zamestnaní, 

▪ zabezpečenie prieskumu spokojnosti používateľov SK ISCO-08 (ministerstvá, úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny, personalisti zamestnávateľských organizácií a pod.) formou 

oslovovacieho listu so žiadosťou o ústretovosť a spoluprácu používateľov vo fáze zberu informácií  

o potrebách pri využívaní klasifikácie a tiež formou dotazníka k účelu používania SK ISCO-08, 

spokojnosti/nespokojnosti pri práci s touto národnou klasifikáciou, potrebe zmien v nej, 

vyradeniu/zaradeniu  zamestnaní z/do klasifikácie, k záujmu o prácu pri aktualizácii SK ISCO-08 

a pod., a to v úzkej súčinnosti so ŠÚ SR,  

▪ realizácia úloh v procese budovania efektívne fungujúceho informačného systému (v nadväznosti 

na analýzy východiskového stavu, návrh riešenia nového informačného systému, návrhy 

a implementáciu častí IS NSP/SRI registrácia používateľov, výkazníctvo, správa používateľov, 

správa výkazov, správa sektorových rád, nahrávanie strategických dokumentov, tvorba a úpravy 

dátového modelu pre pripravované moduly, aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS 

NSP/SRI), analýza a návrh riešenia častí: udalosti, miesta a tvorba stratégií (I. a II. cyklus), analýza 

a návrh riešenia častí pre moduly kompetenčný model, tvorba a revízia NŠZ, implementácia I a II. 

cyklu modulu tvorba stratégií, nahrávanie strategických dokumentov a modulu export a import, 

tvorba a úpravy dátového modelu, 

▪ aktívna účasť na pripomienkovaní návrhov právnych predpisov predkladaných ústrednými 

orgánmi štátnej správy, napr. .na verejnom pripomienkovom konaní k  návrhu na zmenu 

zákona o celoživotnom vzdelávaní a na rozporovom konaní k novele zákona organizovanom 
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MŠVVŠ SR (pripomienky k návrhom právnych predpisov MŠVVaŠ SR tvoria Prílohu č. 2 tejto 

správy; ide o nasledovné pripomienky: 

- pripomienky k návrhu na zmenu zákona o celoživotnom vzdelávaní, 

- pripomienky k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, 

- pripomienky k návrhu zákona o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie 

povolaní), 

▪ vypracovanie manažérskeho zhrnutia pripomienok k  pracovnej verzii Národnej sústavy 

zručností pre Slovensko, ktoré okrem kľúčových pripomienok k  neobjektívnym, neaktuálnym 

a absentujúcim informáciám obsahovalo aj zoznam podujatí, na ktorých boli prezentované 

výsledky realizovaných národných projektov v  oblasti riešenia nedostatku zručností 

a kvalifikovanej pracovnej sily v SR,  

▪ technicko-organizačné zabezpečenie mimoriadneho rokovania aliancie dňa 30.9.2019,  

▪ technicko-organizačné a obsahové zabezpečenie Spoločného rokovania RV SRI, aliancie, 

garantov a predsedov sektorových rád dňa 21.-22.10.2019, 

▪ spolupráca na príprave Úvodnej konferencie SRI, ktorá sa bude konať dňa 29. 10. 2019 

(vytvorenie registračného formuláru a výber expertov sektorových rád – účastníkov 

konferencie, príprava grafiky, prezenčnej listiny, menoviek pre panelistov a  speakrov, 

príprava pozvánky a návrhu programu konferencie, návrh panelovej diskusie tlačovej 

konferencie,  publikačných a ďalších aktivít), 

▪ aktívna účasť zástupcov Realizačného tímu SRI na národných a medzinárodných podujatiach, 

súvisiacich s aktivitami v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov; patrila 

k nim aj konferencia Digital excellence forum @ ICT proposers´ day 2019 konaná v dňoch 19.9.2019 

– 20.9.2019 v Helsinkách, ktorej sa zúčastnil tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie Martin Gymerský, Juraj Ťapák, člen Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie (za ITAS), Richard Hrabčák riaditeľ Analytickej jednotky Úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu a ďalší odborníci z oblasti digitalizácie; v rámci panelovej 

diskusie upútal panel: Uvoľnenie možností odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností v rámci 

programu Digitálna Európa, ktorý si kladie za cieľ preklenúť súčasné investičné medzery pre 

rozsiahle digitálne nasadenie v takých oblastiach ako sú vysokovýkonné počítačové systémy, 

umelá inteligencia (AI) a kybernetická bezpečnosť, 

Program Digitálna Európa bude v EÚ investovať do rozvoja pokročilých digitálnych zručností, a to: 

Magisterské (master) programy v oblasti špičkových digitálnych technológií vyvinuté v spolupráci 

s centrami excelentnosti  EÚ v oblasti umelej inteligencie, počítačovej techniky a vysokovýkonných 

počítačov, Krátkodobé špecializované kurzy odbornej prípravy v oblasti moderných digitálnych 
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technológií pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnaných ľudí, najmä v MSP, Umiestňovanie 

pracovných v spoločnostiach alebo výskumných strediskách, kde sa vyvíjajú alebo používajú 

moderné digitálne technológie.  

     

1.2.3 Kľúčové úlohy odborných tímov v nasledujúcom období – do predloženia 

Priebežnej správy č. 4 

RV SRI 

▪ odsúhlasenie harmonogramu výstupov Realizačného tímu SRI v roku 2020, 

▪ monitoring realizácie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a pripravovaných 

finálnych verzií strategických dokumentov sektorov, 

▪ harmonizácia postupov s Realizačným tímom SRI v procese prípravy stanovísk k legislatívnej 

dokumentácii upravujúcej inštitucionálny a obsahový rámec aliancie a pôsobnosť odborných 

tímov NP SRI, 

▪ návrh legislatívnych úprav v prípade doriešenia inštitucionálneho a obsahového rámca aliancie 

a jej rozšírenej pôsobnosti v procese zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania 

s potrebami trhu práce. 

 

ALIANCIA  

▪ zabezpečenie realizácie úloh zo záverov mimoriadneho rokovania aliancie 30. 9. 2019 a Úvodnej 

konferencie SRI konanej dňa 29.10.2019, 

▪ rozhodnutie vo veci reštrukturalizácie Sektorovej rady pre vedu, výskum, výchovu, vzdelávanie 

a šport, udelenie licencie na novo kreovanú sektorovú radu, súvisiace riešenie kompetencií 

príslušných sektorových rád a rozhodnutie o pridelení garancie NŠZ v nadväznosti na nové 

pôsobnosti sektorových rád, 

▪ dohľad nad postupom aktualizácie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 

▪ vyhodnotenie výsledkov Spoločného rokovania RV SRI, aliancie, garantov a predsedov 

sektorových rád,  

▪ predloženie návrhu na implementáciu rozšírenej pôsobnosti aliancie pre oblasť zosúladenia 

systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce v legislatívnej oblasti a návrhu na  

prípravu koncepcie reformy terciárneho vzdelávania,  
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▪ rozpracovanie zámeru na urýchlenie inštitucionalizácie aliancie s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti 

nad rámec aktuálne realizovaných projektov. 

 
 

SEKTOROVÉ RADY 

▪ organizačné a obsahové zabezpečenie druhých rokovaní sektorových rád tak, aby mohol byť 

v sledovanom období PS č. 4 celoplošne sfinalizovaný  I. a II. cyklus tvorby sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov,  

▪ účinné zapájanie garantov a predsedov sektorových rád do monitorovania excelentných 

expertov ako záruky efektívneho zabezpečenia plnenia úloh sektorových rád v oblasti tvorby 

strategických dokumentov, 

▪ zodpovedné zabezpečovanie aktivít v procese revízie a tvorby NŠZ v zmysle metodických 

usmernení Realizačného tímu SRI, 

▪ revízia SK ISCO-08.  

 

REALIZAČNÝ TÍM SRI 

▪ vypracovanie harmonogramu predkladania výstupov o realizácii úloh NP SRI v roku 2020 a jeho 

predloženie na schválenie RV SRI, 

▪ aktívna účasť na organizačno-technickom a obsahovom zabezpečení Úvodnej konferencie SRI 

konanej 29.10.2019, 

▪ plnenie úloh zo záverov mimoriadneho rokovania aliancie konaného 30. 9. 2019, 

▪ poskytovanie súčinnosti RV SRI a aliancii pri plnení záverov Spoločného rokovania RV SRI, 

aliancie, garantov a predsedov sektorových rád s osobitným zreteľom na úlohy súvisiace 

s rozšírením pôsobnosti aliancie v oblasti zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania 

s potrebami trhu práce a s realizáciou zámeru na inštitucionalizáciu aliancie s cieľom rozšírenia 

jej pôsobnosti nad rámec aktuálne realizovaných  projektov. 
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1.2.4 Spoločné pracovné rokovanie členov Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových 

rád, garantov a predsedov sektorových rád – jeho cieľ, program a stav technicko-

organizačného zabezpečenia  

Cieľom Spoločného pracovného rokovania členov RV SRI, aliancie, garantov a predsedov sektorových 

rád je rozšíriť poznatky účastníkov o poslaní, cieľoch a výsledkoch dosiahnutých odbornými tímami SRI 

v procese realizácie NP SRI. Prispejú k tomu prezentácie realizovaných kľúčových činností v 

sledovanom období, ako aj informácie o projektoch a zámeroch v oblasti overovania kvalifikácií, 

reformy terciárneho vzdelávania, akreditačných procesov VŠ. Účastníci rokovania budú mať tiež 

príležitosť oboznámiť sa s námetmi na rozšírenie pôsobnosti a inštitucionalizáciu aliancie. 

V neposlednom rade pôjde o vzájomnú výmenu poznatkov a nadviazanie kontaktov medzi účastníkmi 

podujatia v záujme ešte intenzívnejšej a efektívnej účasti na plnení úloh národného projektu.     

PROGRAM ROKOVANIA:  

21. október 2019 

12.00 – 13.30 spoločný obed a ubytovanie účastníkov 
13.30   otvorenie rokovania (Branislav Ondruš) 
13.35 – 14.05  bilancia dosiahnutých výsledkov SRI (Lucia Dítětová) 
14.05 – 14.25  organizačná zmena Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie a šport (Danica 

Lehocká) 
14.25 – 14.35 inovovaná webová platforma www.sustavapovolani.sk  (Peter Culka) 
14.40 – 15.10  inštitucionalizácia aliancie (Branislav Ondruš) 
15.10 – 15.30  diskusia ku komplexnému zabezpečeniu SRI 
15.30 – 16.00  prestávka  
16.00 – 16.20  predstavenie Národného projektu Systém overovania kvalifikácií (ŠIOV) 
16.20 – 16.40  predstavenie Ideového zámeru reformy terciárneho vzdelávania (RÚZ) 
16.40 – 17.00  zapojenie aliancie a sektorových rád do akreditačného procesu VŠ (Slovenská 

akreditačná agentúra - Robert Redhammer) 
17.00 – 17.30    diskusia 
17.30 – 18.00 rokovanie členov RV SRI 
19.30 – 20.30    spoločná večera 
21.00  výmena poznatkov v rámci realizácie zosúlaďovania systému celoživotného 

vzdelávania s potrebami trhu práce 

22. október 2019 

08.00   raňajky 
09.30 – 11.00 parciálne sektorové diskusie účastníkov spoločného rokovania 
 

http://www.sustavapovolani.sk/
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Organizačno-technicky a obsahovo spoločné rokovanie zabezpečoval Realizačný tím SRI, vrátane 

výberu a zabezpečenia účasti lektorov k jednotlivým odborným témam za účinnej spolupráce 

prezidenta aliancie.  

Rokovanie sa bude konať v hoteli Atrium v Novom Smokovci, ktorý zaručuje splnenie súvisiacich 

technických požiadaviek, občerstvenie a ubytovanie účastníkov podujatia.  

1.3 Zhodnotenie situácie v realizácii prvých/druhých rokovaní sektorových 

rád 

Tabuľka č. 3 Prehľad realizovaných prvých rokovaní sektorových rád v sledovanom období 

Názov sektorovej rady Termín rokovania 

Sektorovej rady pre potravinárstvo 10.9.2019 

Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 11.9.2019 

Sektorovej rady pre verejné služby a správu 12.9.2019 

Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  12.9.2019 

Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport  13.9.2019 

Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 16.9.2019 

Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu  18.9.2019 

Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby 25. – 26. 9. 2019 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
Tabuľka č. 4 Prehľad realizovaných druhých rokovaní sektorových rád v sledovanom období 

Názov sektorovej rady Termín rokovania 

Sektorová rada pre elektrotechniku   3. - 4.10.2019 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 10. - 11.10.2019 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V programe prvých rokovaní sektorových rád spravidla dominovali otázky aktuálneho 

inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorových rád,  harmonogramy práce sektorových rád 

a ich ďalších rokovaní, rozdelenie garancie NŠZ medzi členov sektorových rád, úlohy súvisiace s tvorbou 

sektorových stratégií rozvoja ľudských  zdrojov, oboznámenie členov s obsahom Metodického 

manuálu na tvorbu sektorových stratégií, so systémom práce v Informačnom systéme SRI (vypĺňanie 

pracovných výkazov, spôsob odmeňovania členov, zaznamenávanie aktivít členov sektorových rád 

v procese tvorby sektorových stratégií a pod.).  

Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport na svojom prvom rokovaní dňa   

13.9.2019 napr., okrem iného schválila zloženie šiestich pracovných skupín nasledovne: 

▪ Pracovná skupina – materské školy 
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▪ Pracovná skupina – základné školy 

▪ Pracovná skupina – stredné školy 

▪ Pracovná skupina – vysoké školy 

▪ Pracovná skupina – celoživotné vzdelávanie 

▪ Pracovná skupina – výchova, šport. 

Každá pracovná skupina má minimálne troch a maximálne šesť členov. Členovia pracovných skupín sú 

zoskupení zatiaľ z členov sektorovej rady. 

Horeuvedená sektorová rada v ukladacej časti záverov zo svojho prvého rokovania detailne 

formulovala úlohy spadajúce do konania svojho druhého rokovania, keď uložila: 

Členom Sektorovej rady posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a zaslať garantke Sektorovej rady návrhy 

na doplnenie nových, resp. absentujúcich NŠZ, vyradenie neaktuálnych, resp. duplicitných NŠZ, príp. 

premenovanie pôvodných alebo navrhovaných NŠZ a zaslať ich garantke Sektorovej rady – termín: 18. 

september 2019 

Tajomníčke Sektorovej rady spracovať finálny zoznam všetkých garantovaných NŠZ (pôvodných, 

navrhovaných na revíziu,  na dopracovanie, na vytvorenie nových) s menami členov Sektorovej rady, 

ktorí ich budú garantovať a zaslať garantke a predsedovi Sektorovej rady – termín:23. september 2019 

Členom Sektorovej rady zosumarizovať národné a medzinárodné strategické dokumenty súvisiace   

s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky  v tejto oblasti na národnej 

a medzinárodnej úrovni a následne ich uložiť v Informačnom systéme SRI – termín: 20. september 

2019 

Členom Sektorovej rady vypracovať v rámci pracovných skupín návrhy premís strategického 

smerovania sektora s identifikáciou  dopadu na ľudské zdroje pre I. CYKLUS Sektorovej stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov a tieto zaslať garantke Sektorovej rady do určeného termínu, v požadovanej 

štruktúre: 

▪ Základné premisy o smerovaní sektora, vychádzajúce z technologických a inovačných zmien 

▪ Dopad premís na ľudské zdroje 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele 

▪ Termín: 20. september 2019 
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Garantke, predsedovi a tajomníčke Sektorovej rady posúdiť a spracovať do finálnej podoby materiály  

spracované jednotlivými pracovnými skupinami a zaslať členom Sektorovej rady – termín: 30. 

september 2019 

Členom Sektorovej rady zaslať tajomníčke Sektorovej rady námety na expertov pre oblasť tvorby 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov – termín: 20. september 2019 

Členom Sektorovej rady využívať Informačný systém SRI na dopĺňanie strategických dokumentov, 

získavanie informácií a pod. – termín: trvalý.  

Formovanie pracovných skupín na riešenie špecifických úloh spojených napr. s revíziou a tvorbou 

národných štandardov zamestnaní, monitoringom strategických dokumentov, formuláciou premís 

v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a pod.  

 Sektorové rady vytvorili celkom 47 pracovných skupín, prevažne zameraných na úlohy súvisiace 

s tvorbou sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Mimo riadnych rokovaní sektorových rád 

a rokovaní pracovných skupín sa uskutočnili aj početné ad hoc rokovania tajomníkov sektorových rád 

a vybraných expertov, napr. v súvislosti so zmenou garancie niektorých NŠZ v nadväznosti na 

transformáciu Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport.  

Práce sektorových rád na prerozdeľovaní NŠZ  možno demonštrovať na príklade Sektorovej rady pre 

ťažbu a úpravu surovín, geológiu.  Napr. dňa 1.8.2019 rokoval tajomník uvedenej sektorovej rady ťažbu 

a úpravu surovín, geológiu s predsedom a členom uvedenej Sektorovej rady, pričom predmetom 

rokovania bola diskusia  o 14 NŠZ, ktoré by eventuálne, vzhľadom na obsahové zameranie zamestnaní 

a odbornú kvalifikáciu expertov v  Sektorovej rade mohli  byť prevzaté do ich garancie. Predseda 

Sektorovej rady Ing. Ivan Nemeth, MBA navrhol prevziať garanciu nad 6 NŠZ (Technik geofyzik, Technik 

geológ, Geofyzik, Geochemik (vedecký pracovník), Hydrogeológ, Vedecký pracovník v geológii; zároveň 

prítomní dospeli k záveru, že Sektorová rada do garancie neprevezme NŠZ: Technik hydrogeológ, 

Archeológ (okrem výskumu), Archeológ (výskumník), Fyzik hydrodynamik, Fyzik kryogenik, 

Mikropaleontológ, Paleontológ, Seizmológ. Prítomní sa dohodli, že NŠZ odsúhlasené na garanciu 

predložia na určenie autorstva členom Sektorovej rady na jej druhom rokovaní. Okrem posudzovania 

návrhov na zmeny garancie NŠZ bol na rokovaní dohodnutý aj postup vypracovania premís v rámci 



   
 

91 
 

procesu tvorby sektorových stratégií, monitoring ďalších národných a medzinárodných strategických 

dokumentov. 

Obdobné rokovania, najmä s predsedami sektorových rád sa uskutočnili aj v pôsobnosti ďalších 

sektorových rád. Predsedovia upozorňovali na možnosť obsahovej duplicity niektorých NŠZ, k čomu sa 

vyjadria na druhých rokovaniach experti sektorových rád. 

Niektoré NŠZ vyžadujú analýzu z dôvodu pochybností, či sú určité pracovné pozície vôbec zastúpené 

u zamestnávateľov v Slovenskej republike a aká je ich početnosť pretože vo väčšine prípadov ide 

o vysoko špecializované zamestnania teoretickej povahy, pravdepodobne najviac zastúpené vo 

vedecko – výskumnej sfére.  

V hodnotení situácie realizovaných rokovaní sektorových rád treba zdôrazniť problematiku vytvárania 

pracovných skupín sektorových rád. Tak ako bolo uvedené na príklade Sektorovej rady pre vedu, 

výskum, výchovu, vzdelávanie a šport aj iné sektorové rady hľadajú možnosti, aby do formulácie 

významných úloh dopadu ľudských zdrojov získali excelentných expertov – znalcov inovačného vývoja 

v odvetviach hospodárstva SR.  

V nasledujúcej tabuľke je prehľad prvých a druhých rokovaní sektorových rád, realizovaných tak 

v sledovanom období, ako aj pred ním, resp. naplánovaných na obdobie po uplynutí sledovaného 

obdobia, t. j. po odovzdaní PS č. 3. V niektorých prípadoch ešte nie sú doriešené miesta konania, resp. 

tajomníci sektorových rád čakajú na vyjadrenia garantov, resp. predsedov sektorových rád  k termínu 

alebo miestu konania rokovania.  
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Tabuľka č. 5 Prehľad garancie a rokovaní sektorových rád 
P.č. Sektorová rada Garancia pre SRI Termín I. rokovania, miesto konania Termín II. rokovania, miesto konania 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov AZZZ SR 16.09.2019 Bratislava – Hotel Saffron 25.11.2019, IMPIQ hotel Trnava 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu APZ 25.- 26.06.2019 Jelšava – Hrádok + 

ubytovanie 

29. – 30.10. 2019 hotel Atrium, Nový Smokovec 

3 pre potravinárstvo RÚZ 10.09.2019, Bratislava - Vienna House Easy 12.11.2019, Bratislava – Vienna House Easy 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože KOZ SR 12.6.2019, Trenčín, Hotel Elizabeth 24. – 25. október 2019, Rožňava 

5 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel 

RÚZ 27.6. 2019, Menza TU Zvolen 13.-14. november 2019 Hotel Stupka Tále 

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel 

AZZZ SR 18.06.2019 Hotel Áčko Ružomberok 16.-17. október 2019, Hotel Stupka Tále 

7 pre chémiu a farmáciu AZZZ SR 25.6.2019, Hotel Senec, Senec 14. - 15.11. 2019 hotel Spolcentrum, Svit 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo RÚZ 20.-21.06.2019 Nový Smokovec, Hotel Átrium 

+ ubytovanie 

30. – 31.10. 2019 hotel Stupka, Tále 

9 pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a 

nekovové materiály 

AZZZ SR 06.06. 2019 Trenčín, Hotel Elizabeth 

 

21.–22.11. 2019 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo APZ 17.06.2019, Bratislava ZAP 7.-8. 11.2019 

11 pre elektrotechniku APZ 26.06.2019 Sliač, Hotel Kaskády 
03.-04.10.2019, Trenčianske Teplice, Hotel Most 

Slávy 

12 pre energetiku, plyn a elektrinu AZZZ SR 18.09.2019 Bratislava, Hotel Color 11.12.2019 Bratislava, Hotel Color Bratislava 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie AZZZ SR 24.06.2019, Modra, Hotel pod Lipou 20. – 21.11.2019, Country Saloon, Belá 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu RÚZ 12.9.2019, Bratislava, Zväz stavebných 

podnikateľov Slovenska 

4.12.2019 Zväz stavebných podnikateľov 

Slovenska 
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P.č. Sektorová rada Garancia pre SRI Termín I. rokovania, miesto konania Termín II. rokovania, miesto konania 

15 pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 

ruch 

RÚZ 25.06.2019, Hotel Senec, Senec 14. – 15. 11. 2019, Liptovský Mikuláš (alebo 

okolie) 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby AZZZ SR 13.06.2019, Bratislava, Hotel Bratislava 18.-19.11.2019 Hotel Atrium, Nový Smokovec 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie RÚZ 03.07.2019 Oravský Háj + ubytovanie 6.11. UVP TECHNICOM Košice 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo 

RÚZ 11.9.2019, SLASPO, Bratislava 28.11. Slovenská banková asociácia, Bratislava 

19 pre kultúru  a vydavateľstvo MK SR 19.6.2019, NOC, Bratislava 10.-11.10.2019, Hotel Grand Matej, Banská 

Štiavnica 

20 pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport KOZ SR 13. 09. 2019, Bratislava, Hotel SOREA 3.12.2019 (výber miestnosti v procese) 

21 pre verejné služby a správu ZMOS 12.09.2019, Bratislava, Hotel Vienna House 05.12.2019, BA (výber miestnosti v procese) 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment RÚZ 20.06.2019 Bratislava RÚZ 17.-18.10.2019 Spolcentrum Svit 

23 pre zdravotníctvo , sociálne služby AZZZ SR 25.-26. September 2019 27.11.2019 (výber miestnosti v procese)  

24 pre remeslá a osobné služby AZZZ SR 24.09.2019, Trnava – IMPIQ Hotel 26.11.2019, Pezinok – Hotel Tilia 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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1.4 Monitoring plnenia úloh odborných tímov projektu pri tvorbe 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

Metodickým základom pre prácu odborných tímov SRI v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov je Metodický manuál na vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

Členovia Realizačného tímu SRI, najmä tajomníci sektorových rád boli oboznámení s jeho obsahom, 

základnými pojmami, jednotlivými cyklami tvorby (I. – V.) a k ním patriacimi úlohami. Realizačný tím 

SRI priebežne  pripomínal tajomníkom sektorových rád, aby pri formulácii premís  venovali zvýšenú 

pozornosť problematike dopadu inovačných a technologických zmien v sektore na súvisiace zmeny na 

pracovných miestach, na potrebu rozširovania kľúčových kompetencií, odborných vedomostí 

a zručností pracovných síl.  

Treba konštatovať, že dosiahnuté výsledky plnenia úloh pri tvorbe sektorových stratégií popri úrovni 

zanietenia tajomníkov sektorových rád v značnej miere závisia od zloženia sektorovej rady,  

pripravenosti členov sektorových rád plniť výzvy v zvládnutí uvedenej úlohy, od pochopenia jej 

významu a dopadov. Tajomníci sektorových rád vyzývali členskú základňu aj na monitoring externých 

expertov, vedeckých pracovníkov pôsobiacich v inovačnej oblasti, ktorých by bolo možné zapojiť do 

prác v pracovných skupinách sektorových rád vytváraných na tento účel. Výsledky ovplyvňuje aj 

početnosť rokovaní skupín  expertov, v mnohých prípadoch za účasti tajomníkov, zacielená na 

prediskutovanie opodstatnenosti pôvodných návrhov.  

Pri posudzovaní výsledkov plnenia úloh je významná tá skutočnosť, že sektorové rady sú formované 

pre viacero pododvetví, napr. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 

obsahuje tri samostatné bloky finančníctva, ktoré je potrebné analyzovať podľa ich špecifík, avšak 

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov musí predstavovať komplexný dokument za všetky tri 

komponenty. To platí prakticky o všetkých - 24 sektorových radách.  

Proces tvorby sektorových stratégií bol ovplyvnený aj širokým rozptylom prvých rokovaní sektorových 

rád, z ktorých sedem sa konalo  v období predkladania Priebežnej správy č. 3. Aj to dôvod pre neskoršie 

oboznámenie sa s obsahom Metodického manuálnu na tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov a tým aj odklad ich zapájania sa do plnenia aktivít v tejto oblasti.  

Taktiež je treba brať zreteľ na funkčné zaradenie jednotlivých členov v organizáciách, v ktorých pôsobia 

a s tým spojené opodstatnene nižšie predpoklady na zadefinovanie a prezentáciu inovačných trendov 

v príslušnom odvetví hospodárstva, resp. aj predpokladaných dopadov na ľudské zdroje a požiadaviek 
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na kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti pracovných síl na pracovných miestach 

v sektore.  

Tajomníci sektorových rád v záujme jednotného postupu pri vypracovávaní úloh v tejto oblasti obdržali 

podrobný časový a vecný harmonogram vypracovávania informácií o úlohách I. a II. cyklu tvorby 

sektorových stratégií. Harmonogram ideovo vychádzal z metodických usmernení Manuálu na tvorbu 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.  

1.4.1 Úlohy súvisiace s I. cyklom tvorby sektorových stratégií 

Úlohy I. cyklu obsahovali v harmonograme prác adresovaných tajomníkom sektorových rád 

nasledovné položky: 

a) Obdobie – dátum základného oboznámenia členov sektorových rád s úlohami súvisiacimi 

s tvorbou sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, 

b) Nositeľ úlohy podieľať sa na tvorbe stratégie – všetci členovia, vybraní členovia, externí experti, 

c) Identifikácia osoby /osôb z externého prostredia oslovenej/resp. oslovených na spoluprácu,  

d) Určenie základných premís – s odporúčaním rešpektovať odporúčania pre vypracovanie I. 

cyklu uvedené v manuáli. 

Ako neoddeliteľná súčasť každej premisy je dopad na ľudské zdroje - pracovnú silu v sektore 

s identifikáciou nových pracovných pozícií, požiadavkami na kompetencie, vedomosti a zručnosti 

pracovných síl, požiadavkami na zmenu študijných a učebných programov, na zmenu (selekciu) 

existujúcich študijných odborov a návrhy na nové a pod.  

a) Požiadavka na monitoring strategických dokumentov dopĺňaných oproti stavu – zoznamu 

uvedenému v Priebežnej správe č. 2, 

b) Požiadavka na komunikáciu tajomníka sektorovej rady s členmi a expertmi aj mimo rokovaní 

sektorovej rady.   

Prihliadajúc na okolnosti uvedené v horeuvedenom texte, sú aj výsledky v zadefinovaní premís 

jednotlivými  sektormi na rozdielnej úrovni.  
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Sú však sektorové rady, ktoré vďaka úsiliu tajomníkov a rozvinutej spolupráci s expertmi sektorových 

rád zaznamenali zaujímavé a podnetné návrhy premís vo zverených sektoroch. Medzi sektorové rady 

s najvýraznejšími výsledkami patrí: 

▪ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku, 

▪ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. 

 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

Postup prác v uvedenej sektorovej rade preukázal, že aj pri existencii všeobecnej predstavy a vízie 

o smerovaní sektora vychádzajúcej z technologických a inovačných zmien je potrebná postupná 

súčinnosť expertov sektorových rád. Je potrebné brať do úvahy ich návrhy, vysvetľovať podstatu 

termínu „premisa“ a jeho spojenie s dopadom na ľudské zdroje. Po uchopení pojmov a zadania sa 

zvyčajne experti sústredia na návrhy smerovania sektora, ktoré budú mať výrazný vplyv na ľudské 

zdroje, zmenia charakter práce, avšak vo finálnej podobe ide o oblasti, z ktorých môžu byť 

zadefinované všeobecné pomenovania pre zmenu v sektore a zmenu charakteru prác. Ako príklad 

možno uviesť napr.: „zavádzanie nových informačných systémov pre údržbu koľajových vozidiel, 

moderné dátové infraštruktúrne systémy verejnej osobnej dopravy; zavádzanie elektronizácie, 

technologických inovácií a automatizácie v logistike, prípadne rozvoj elektronického obchodu 

v poštových službách.“ Všetky spomenuté oblasti nachádzajú prienik v charaktere zmeny, ktorá 

zasiahne sektor dopravy, logistiky, poštových služieb. 

Jednotlivé návrhy oblastí vypracované expertmi sektorových rád je potrebné podrobne analyzovať, 

pokúsiť sa nájsť medzi nimi prieniky pre celý sektor a následne z nich vypracovať názov premisy resp. 

premís, ktoré by odrážali víziu smerovania s jasne zadefinovaným cieľom a dopadom na ľudské zdroje. 

Takýto postup zabezpečí pokrytie celého sektora, ktorý by mal zabezpečiť návrh premís za všetky 

pododvetvia sektora – dopravu, logistiku, poštové služby. Na zabezpečenie komplexnosti zámerov boli 

využité návrhy odborníkov z osobnej dopravy, železničnej dopravy, verejnej dopravy, mestskej 

hromadnej dopravy, poštových služieb a odborníkov z ďalších úsekov spadajúcich do pôsobnosti 

uvedenej sektorovej rady.      
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Poslanie sektora pre dopravu, logistiku a poštové služby 

Doprava, logistika a poštové služby sú kľúčové nevyhnutnosti sociálno-ekonomického rozvoja 

spoločnosti umožňujúce nielen presuny ľudí a tovarov, ale aj špecializáciu produkcie a rast obchodu. 

Zároveň je však jedným z najväčších spotrebiteľov energií so značným vplyvom na životné prostredie. 

Poslaním sektoru by mala byť jej udržateľnosť s cieľom minimalizácie spotreby neobnoviteľných 

zdrojov energie, negatívnych vplyvov na ekológiu a zároveň minimálne aspoň zachovania rozsahu jej 

súčasných sociálno-ekonomických prínosov. Poštové služby predstavujú hlavný nástroj komunikácie a 

výmeny informácií, plnia životne dôležitú úlohu, ktorá prispieva k cieľom sociálnej, hospodárskej a 

územnej súdržnosti v EÚ. Poštové siete sa vyznačujú významným územným a sociálnym rozmerom, 

keďže umožňujú univerzálny prístup k základným miestnym službám. Poštové služby, ako služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu, majú významnú úlohu pri dosahovaní efektívneho jednotného 

trhu Európskej únie. 

Návrhy premís Sektora doprava, logistika, poštové služby navrhnuté: 

1. Postupná automatizácia, robotizácia, elektronizácia a modernizácia s výhľadom do roku 2050 

s dopadom na štruktúru ľudských zdrojov do roku 2030. 

2. Dopravný, logistický systém a poštové služby rešpektujúce   environmentálny vývoj a výzvy 

budúcnosti. 

Z dopadov na súvisiace ľudské zdroje je v tejto etape predkladania Priebežnej správy č. 3 potrebné 

uviesť najmä nasledovné: 

▪ Potreba zvýšenia počtu absolventov škôl v oblasti automatizácie a digitalizácie, 

▪ Rekvalifikácia zamestnancov v oblasti predaja – uplatnenie zamestnancov v nových profesiách, 

▪ Vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačných technológií na zabezpečenie kvalitnej IT 

podpory a tým vysokej miery spoľahlivosti v dostupnosti IT riešení, 

▪ Vznik nových typov odborných profesií vyžadujúcich si nové digitálne zručnosti.  

Z pôsobnosti ďalších sektorových rád, najmä Sektorovej rady pre elektrotechniku a Sektorovej rady pre 

kultúru a vydavateľstvo možno zaradiť nasledovné návrhy premís: 
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Sektorová rada pre elektrotechniku 

Poslanie sektora pre elektrotechniku 

Poslanie sektora pre elektrotechniku bude i naďalej predovšetkým v zlepšovaní kvality života, 

zvyšovaní produktivity/efektívnosti viacerých činností súvisiacich s dopravou, výrobou rôznych 

zariadení, distribúciou a využívaním elektrickej energie a signálov. Očakáva sa zvýšená potreba 

senzorov, prenosových ciest, najmä ich zosietením, rozširovaním samo ovládacích procesov s využitím 

neurónových sietí a AI (umelej inteligencie).  

Predpokladá sa zvýšený presah do zdravotníctva, TZB + stavebníctva a tiež do zvyšovania bezpečnosti 

obyvateľov. Okrem zbraňových systémov, scan tvárí ako najrozšírenejšieho identifikačného spôsobu 

sledovania a ochrany ľudí, integrácia zabezpečovacích a varovných signálov do bežného života.  

Digitalizácia elektrotechniky, bude sprevádzaná väčším dôrazom na získavanie dát z výrobného 

procesu či samotného životného cyklu elektrotechnických výrobkov, čo umožní zvýšenie efektivity 

výrobných  procesov, zlepšenie kvality výrobkov a lepšiu orientáciu na zákazníka, no zároveň to bude 

klásť väčšie nároky na softvérovú gramotnosť zamestnancov.   

Návrhy premís: 

1. Automatizácia, robotizácia, digitalizácia a optimalizácia. 

2. Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na zmenu zručností pracovnej 

sily v elektrotechnickom priemysle.  

3. Popularizácia elektrotechnických povolaní pre mladú generáciu s cieľom získania kvalifikovanej 

pracovnej sily pre sektor.  

4. Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života a priemyslu. 

5. Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie záväzkov SR v rámci zavádzania alternatívnych 

pohonov.  

Sektorová rada počíta s tým, že po skompletizovaní premís elektrotechnického sektora sa posúdi 

vhodnosť zlučovania niektorých premís alebo prípadne ich nezaradenia do sektorovej stratégie.  

Okrem stanovenia premís strategického smerovania patrí aj posúdenie poslania sektora. 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 
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Poslanie sektora 

- Kultúra pôsobí ako nástroj posilňovania identity a budovania rešpektu, 

- Kultúra je nástrojom zvyšovania kvality života, osobnostného rozvoja a kultivácie jednotlivca, 

- Kultúra zabezpečuje funkciu mobilizátora ekonomického a kreatívneho potenciálu, 

- Na úspešné napredovanie sektora je nevyhnutné zabezpečenie efektívneho fungovania 

kultúrnych inštitúcií – predovšetkým za účelom ochrany a udržateľného využitia kultúrneho 

dedičstva a umeleckého a kreatívneho potenciálu na profesionálnej úrovni.   

Identifikácia kľúčových trendov a zmien ovplyvňujúcich sektor 

- Informatizácia, digitalizácia a súvisiaca potreba rozvoja digitálnej a informačnej gramotnosti,  

- Zvýšenie intenzity a využívanie nových foriem prezentačných, marketingových a propagačných 

aktivít, 

- Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, 

- Rešpektovanie a podpora freelance aktivít, 

- Podpora kultúrneho podnikania a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov.  

Návrhy premís 

1. Zabezpečenie kvalifikovanej ochrany a udržateľné využitie kultúrneho dedičstva. 

2. Efektívne fungovanie kultúrnych inštitúcií  a umeleckých aktivít na celoštátnej, regionálnej a 

miestnej úrovni. 

3. Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania, rozvoj mediálnej a digitálnej 

gramotnosti, schopnosti využívania a práce s novými médiami, komunikačnými 

prostriedkami a technológiami.  

1.4.2 Úlohy súvisiace s II. cyklom tvorby sektorových stratégií 

V rámci realizácie II. cyklu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov boli tajomníci 

usmernení na zabezpečenie významného segmentu  prác - analýzu vnútorného prostredia sektoru, 

ktorá spolu s analýzou vonkajšieho prostredia a identifikáciou vývojových tendencií v oblasti ľudských 

zdrojov sú základom platformy kritických a kľúčových činiteľov pre efektívnu štruktúru sústavy 

povolaní. Okrem toho v metodicko-inštruktážnych usmerneniach obdržali pokyny na postupy 

a informácie k vyhodnocovaniu, využívaniu, výberu, zabezpečovaniu zdrojov spracovávaných údajov. 
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Patrili k tomu aj usmernenia k vyhodnocovaniu analytických tabuliek a grafov  s tým, že rozbory údajov 

a hodnotenie aktuálnej situácie v sektore je potrebné pripravovať tak, aby boli využiteľné aj na ich  

prezentáciu na rokovaniach sektorových rád.  

Strategická analýza sektora (vnútorná analýza) sa orientuje na rozbor nasledovných ukazovateľov: 

a) Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor, 

b) Sektorovo špecifické ukazovatele, 

c) Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti, 

d) Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov. 

Realizačný tím SRI vykonal rad opatrení, aby sektorové rady mali pri spracúvaní tejto časti informácie 

zabezpečené adekvátne zdroje. Okrem iného zabezpečil spracovanie predmetných súborov 

ukazovateľov a tajomníci jednotlivých sektorových rád ich podrobili dôslednej analýze.  

a) Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor zahŕňajú nasledovné ukazovatele: 

▪ Produkcia - použitie výrobných zdrojov (najmä práca, kapitál a prírodné zdroje) na výrobu tovarov 

a služieb.  

▪ Tržby za vlastné výkony a tovar - tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických 

pre hospodársku činnosť organizácie. 

▪ Tvorba hrubého fixného kapitálu - suma kapitálových výdavkov (okrem odpisov) na stroje a 

zariadenia, nehnuteľnosti, pozemky a iný majetok, vzťahujúca sa tak pre jednotlivú spoločnosť, ako 

aj pre celú ekonomiku. Keď sa berie do úvahy celok, tak v porovnaní s HDP predstavuje pomer 

investícií k HDP vypočítanému výdavkovou metódou v národnej ekonomike. 

▪ Pridaná hodnota - zvýšenie hodnoty tovarov a služieb každým stupňom produkcie. Pridaná 

hodnota je počítaná ako rozdiel medzi príjmom spoločnosti z predaja a nákladov na obstaranie 

materiálu a služieb. Inými slovami, pridaná hodnota pozostáva zo zaplatených miezd, 

dosiahnutého zisku, odpisov a daní z produkcie. Pridaná hodnota, počítaná v národnom rozsahu, 

je vyjadrená ako HDP. 

▪ Pridaná hodnota na zamestnanca 

▪ Počet zamestnancov (z toho žien) 

▪ Počet fyzických osôb – podnikateľov (z toho žien) 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda 

▪ Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére 
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Analýzy horeuvedených ukazovateľov a komparácie za obdobie rokov 2017 a 2013 za jednotlivé 

sektory v pôsobnosti sektorových rád sú obsiahnuté v časti 3.2 vypracovaných Informácií o aktuálnej 

situácii v organizačno-technickom zabezpečení jednotlivých sektorových rád a ich ďalších úlohách 

pri realizácii Národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 3, ktoré sú 

prílohami č. 3 – 26 predkladanej Priebežnej správy č. 3. 

b) Sektorovo špecifické ukazovatele 

Aj táto skupina  ukazovateľov je súčasťou dát ovplyvňujúcich monitoring vnútornej strategickej analýzy 

sektorov. V sledovanom období (v rámci predkladania Priebežnej správy č. 3) bolo úlohou sektorových 

rád, najmä expertov pôsobiacich v členskej základni vybrať ukazovatele, ktoré považujú za kľúčové na 

hodnotenie sektora.  

Ako príklad možno uviesť sektorovo špecifické ukazovatele sektora  kultúra a vydavateľstvo.  

Tajomník Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo navrhol sledovať za sektor nasledovné 

ukazovatele: 

▪ Počet stálych scén divadiel; 

▪ Počet hudobných telies; 

▪ Počet galérií;  

▪ Počet kultúrno-osvetových zariadení; 

▪ Počet podujatí v rámci kultúrno-osvetovej činnosti; 

▪ Počet národných kultúrnych pamiatok; 

▪ Finančné prostriedky z verejných zdrojov vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok 

(tis. EUR); 

▪ Noví autori alebo aktéri (tanec, hudba, výtvarné umenie, remeselné práce a pod.). 

Tajomník predloží návrh horeuvedených ukazovateľov na posúdenie a využitie v rámci napĺňania 

obsahu II. cyklu stratégie. 

c) Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti 
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Súbor ukazovateľov určených na analýzu oblasti zamestnanosti bol zvolený na základe rezortného 

štatistického výkazu ISCP (MPSVR SR) 1- 4, údaje sú vykazované za rok 2018. Celkový súbor tvorí 49 

druhov ukazovateľov, a to: 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa vekovej skupiny a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní 

SK ISCO-08 a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa stupňa vzdelania a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa pohlavia a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa právnej formy zamestnávateľa 

a kraja; 

▪ Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa 

a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní 

SK ISCO-08 a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa stupňa vzdelania a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa pohlavia a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa právnej formy zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2018 podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa 

a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa hlavnej triedy 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a kraja; 
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▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa vekovej skupiny 

a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa stupňa vzdelania 

a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa pohlavia a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa veľkostnej 

kategórie zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa právnej formy 

zamestnávateľa a kraja; 

▪ Počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska podľa druhu vlastníctva 

zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa vekovej skupiny a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa pohlavia a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa právnej formy zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerná hrubá mesačná mzda podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa vekovej skupiny a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa stupňa vzdelania a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa pohlavia a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa právnej formy zamestnávateľa a kraja; 

▪ Priemerný hodinový zárobok podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa a kraja; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK 

ISCO-08; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa vekovej skupiny; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa stupňa vzdelania; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa pohlavia; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa právnej formy zamestnávateľa; 

▪ Kvantilové charakteristiky hrubej mesačnej mzdy podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa; 



   
 

104 
 

Podľa metodického usmernenia mali tajomníci možnosť voľby monitoringu, analýzy a grafického 

zobrazenia tých ukazovateľov, ktoré najviac vystihujú charakteristiku a špecifiká  príslušného sektoru. 

Ako sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti sektora doprava, logistika poštové služby boli, 

okrem iných, vybrané nasledovné ukazovatele, ktorých grafické znázornenie je uvedené nižšie:   

- Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín; 

- Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08; 

- Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania; 

- Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia; 

- Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa; 

- Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa. 

 
 

Graf č. 1 Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín   

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
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Graf č. 2 Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

 

Graf č. 3 Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
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Graf č. 4 Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

 

Graf č. 5 Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

    Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
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Graf č. 6 Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa 
    Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

 

d) Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov 

Informácie o vývojových tendenciách v oblasti ľudských zdrojov pre jednotlivé sektor sú v stave 

prebiehajúcej analýzy. Po ich komplexnom vyhodnotení bude možné za sektor určiť: 

▪ kľúčové skupiny odborov vzdelania, ktorých absolventi v najvyššej miere nachádzajú uplatnenie 

v danom sektore, 

▪ počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v horizonte 2019 – 2024 s podielom ich 

predpokladaného uplatnenia sa v sektore, 

▪ vývoj zamestnanosti v sektore, 

▪ celkovú dodatočnú potrebu pracovných síl v sektore v rokoch 2019 – 2024 zahŕňajúcu 

nahradzujúci dopyt a expanzný dopyt, 

▪ najvýznamnejšie disparity (rozdielnosti) v sektore v rokoch 2019 – 2024 v dopyte a ponuke 

pracovnej sily. 

Táto analýza bude súčasťou Priebežnej správy č. 4. 
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1.5 Sektorové partnerstvá, dohody a klastre – zhodnotenie doterajších 

aktivít odborných tímov 

Analýzy, hĺbkové rozbory a identifikácia činností na pracovných miestach pri produkcii výrobkov 

a poskytovaní služieb v hospodárstve SR  sú v centre pozornosti odborných tímov NP SRI aj v súvislosti 

s vytváraním informačných zdrojov pre sektorové partnerstvá, dohody a klastre. Sektorové 

partnerstvá a dohody možno považovať za možné účinné nástroje na riešenie kritických situácií na 

regionálnych trhoch práce a očakáva sa, že práve z iniciatívy samosprávnych krajov za spoluúčasti 

zamestnávateľov z regiónu, vzdelávacích inštitúcií, ako aj v súčinnosti s úradmi práce, sociálnych vecí 

a rodiny budú využívané súbory informácií zhromažďované Realizačným tímom SRI.   

Doterajšie a prebiehajúce aktivity odborných tímov SRI, najmä Realizačného tímu SRI a sektorových 

rád možno zhodnotiť nasledovne: 

▪ V rámci výstupov Priebežnej správy č. 1 Realizačný tím SRI  vykonal monitoring zamestnávateľských 

subjektov v rámci jednotlivých sektorov hospodárstva SR na základe databázy Registra organizácií 

ŠÚ SR. Výsledkom boli zoznamy zamestnávateľov v členení podľa divízií SK NACE Rev. 2 a podľa 

veľkostných kategórií na základe  počtu zamestnancov.  

▪ V sledovanom období výstupov Priebežnej správy č. 2 boli zamestnávateľské organizácie spadajúce 

pod jednotlivé sektory vytriedené podľa hlavného triediaceho znaku kraj (v súvislosti 

s očakávaným riešením otázok regionálnych trhov práce), divízia SK NACE Rev. 2, veľkostná 

kategória, právna forma, druh vlastníctva. Ako bolo uvedené v Priebežnej správe č. 2 tajomníci 

sektorových rád vykonali sumarizáciu a následné triedenia za 24 128 zamestnávateľských 

subjektov s počtom zamestnancov nad 10. Tajomníci sektorových rád slovnou aj grafickou formou 

analyzovali zistené údaje. Pozornosť sa venovala analýze právnych foriem uvedeného druhu 

subjektov. Jej výsledkom bolo zistenie, že viac ako polovicu (57,07%) tvorili spoločnosti s ručením 

obmedzeným, nasledované právnou formou rozpočtové organizácie (13,2 %). Kvantitatívne 

zastúpenie právnych foriem zamestnávateľských organizácií podľa jednotlivých sektorových rád a 

prehľad druhov právnych foriem je súčasťou textu Priebežnej správy č. 2 (časť 2.6.1). 

▪ V nadväznosti na analýzy zamestnávateľských subjektov veľkostnej kategórie nad 10 

zamestnancov sa v sledovanom období predkladania Priebežnej správy č. 3 realizovali aj obdobné 

postupy spracovávania údajov o zamestnávateľských subjektov vo veľkostnej kategórii do 10 

zamestnancov.  
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Tajomníci sektorových rád vykonali slovné a grafické vyhodnotenia informácií o zamestnávateľských 

organizáciách veľkostnej kategórie do 10 zamestnancov podľa krajov – stav k 1.1.2019. V rámci 

regionálneho členenia sledovali zastúpenie zamestnávateľských subjektov podľa: 

▪ divízií SK NACE Rev. 2, 

▪ veľkostných kategórií v členení – nezistený, o zamestnancov, 1 zamestnanec, 2 zamestnanci, 3-4 

zamestnanci, 5-9 zamestnancov, 

▪ veľkostnej kategórie a právnej formy, 

▪ druhu vlastníctva. 

1.6 Aktuálny stav v štatistickom vyhodnocovaní NŠZ v pôsobnosti 

sektorových rád 

Medzi významné, priebežné úlohy sektorových rád patrí oblasť tvorby a revízie NŠZ nadväzujúca na 

zmeny v požiadavkách zamestnávateľov na kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné 

zručnosti osôb vykonávajúcich činnosti na pracovných miestach. Základom je zodpovedný a adekvátny 

prístup k rozdeľovaniu garancie jednotlivých NŠZ príslušným sektorovým radám a akceptácia návrhov 

sektorovými radami za aktívnej účasti sociálnych partnerov.   

 Z hľadiska tvorby nových NŠZ bude náročným obdobím čas po monitoringu a sprehľadnení nových 

pracovných miest v súvislosti s aplikáciou inovačných trendov, technických noviniek a moderných 

technológií do požiadaviek zamestnávateľov na pracovné sily v jednotlivých  odvetviach hospodárstva 

SR. Predpokladá sa, že pôjde už o obdobie  finalizácie cyklov tvorby  stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

sektorovými radami a v prípade plného nasadenia expertov sektorových rád. To platí aj pre realizáciu 

prác v oblasti revízie NŠZ.  

Závery z rokovaní sektorových rád nasvedčujú, že problematika garancie, jej zmeny a rozdeľovania NŠZ 

je permanentnou súčasťou programu všetkých rokovaní.           

Realizačný tím SRI venoval v sledovanom období náležitú pozornosť priebehu a štatistickému 

vyhodnocovaniu NŠZ v pôsobnosti sektorových rád.  Vývoj zmien v garancii NŠZ podľa sektorových rád 

je zaznamenaný v nasledujúcej tabuľke č. 6. Tabuľka uvádza stav v garancii NŠZ jednotlivými 

sektorovými radami  k obdobiu predkladania Priebežnej správy č. 2 (k 15. 7. 2019) a k 5. 10. 2019.  
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Ako bolo uvedené v predchádzajúcich častiach tejto správy najvýraznejšou zmenou je zníženie počtu 

NŠZ v Sektorovej rade pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport (o 29 NŠZ), čo súvisí 

s reštrukturalizáciou tejto sektorovej rady a presunom garancie vybraných NŠZ (najmä výskumného 

a vedeckého charakteru) do iných sektorových rád. Návrhy na presun garancie NŠZ sektorové rady 

odôvodňovali vyššou kompetenciou svojich expertov na zohľadnenie inovačných trendov v 

požiadavkách na pracovné sily vo vybraných zamestnaniach.   

Ako vyplýva z informácií tajomníkov sektorových rád v procese zmeny garancie a presunu vybraných 

NŠZ pod inú sektorovú radu boli na odsúhlasenie vyzvaní predsedovia, resp. aj garanti sektorových rád. 

Schvaľovací proces bol následne predložený na rokovanie sektorovej rady, v prípade nesúhlasu 

predsedu, resp. členskej základne sektorovej rady bola zachovaná garancia pôvodnej sektorovej rady.   

V súčasnom období je v štádiu schvaľovania presunu garancie viacero NŠZ a je pravdepodobné, že o ich 

garancii rozhodne aliancia. 

V období predkladania Priebežnej správy č. 3 je aktuálny počet NŠZ garantovaných sektorovými radami 

nezmenený a predstavuje 1943 NŠZ, čo je stav totožný so stavom na začiatku sledovaného obdobia 

(obdobie  predkladania Priebežnej správy č. 2).  
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Tabuľka č. 6 Vývoj zmien v garancii NŠZ 

P. č.  
SR 

Názov sektorovej rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 

7. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 
NŠZ – stav ku 

5. 10. 2019 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 

5. 10. 2019 

1 Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 71 71 0/71 +6 77 

2 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 47 48 -1/47 +6 53 

3 Sektorová rada pre potravinárstvo 52 52 0/52 0 52 

4 Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 73 59 -3/56 0 56 

5 Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 58 67 +1/68 0 68 

6 Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 30 30 0/30 0 30 

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 23 27 0/27 0 27 

8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 50 50 0/50 0 50 

9 Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 47 53 0/53 0 53 

10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 56 56 0/56 0 56 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 26 35 0/35 0 35 

12 Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 71 74 0/74 +2 76 

13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 53 53 0/53 0 53 

14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 64 69 0/69 +2 71 

15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 110 98 -6/92 -2 90 

16 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 99 101 0/101 0 101 

17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 41 42 0/42 +1 43 

18 Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 80 87 0/87 0 87 

19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 0 149 0/149 +7 156 

20 Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 0 142 0/142 -29 113 

21 Sektorová rada pre verejné služby a správu 0 175 0/175 +2 177 



   
 

112 
 

P. č.  
SR 

Názov sektorovej rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 

7. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 
NŠZ – stav ku 

5. 10. 2019 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 

5. 10. 2019 

22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 102 103 0/103 +1 104 

23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 0 227 0/227 +4 231 

24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 77 84 0/84 0 84 

Spolu 1230 1952 -9/1943 - 1943 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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1.7 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter 

prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce 

Inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti 

V rámci Národnej stratégie zamestnanosti boli identifikované určité nedostatky v oblasti inovácií. 

Prvým aspektom spomenutým v rámci Národnej stratégie zamestnanosti sú nedostatky Slovenskej 

republiky v oblasti komerčného výskumu. Medzi hlavné problémy patrí nízka miera patentovania 

v kombinácii s nízkym počtom zamestnancov vo vede a výskume v podnikateľskej sfére. To má za 

následok nízke investície do komerčného výskumu a vývoja. Z hľadiska verejného sektora bude 

potrebné v oblasti výskumu a vývoja pokračovať v kontinuálnom zvyšovaní jeho kvalitatívnej úrovne 

a bude potrebné nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi, a to či už vo 

verejnom alebo aj súkromnom sektore. Ďalšou výzvou pre Slovenskú republiku je zvýšenie kvality 

vysokoškolského a stredného odborného vzdelávania, a to v intenciách ďalšieho kvalitatívneho 

zvyšovania úrovne a internacionalizácie univerzít, a to z dôvodu, že vo významných rebríčkoch 

univerzít vo svete sa slovenské univerzity nenachádzajú. Z dôvodu nízkeho počtu odborných 

a vedeckých prác a monografií bude potrebné podporiť angažovanosť verejného sektora vo vede a 

výskume.10 

Na druhej strane ako silné stránky Slovenskej republiky možno označiť hlavne ľudský potenciál a 

kapitál, so silným nárastom počtu nových doktorandov v sektore vedy a techniky, ktorí získali 

medzinárodne uznávaný akademický titul PhD. Negatívom však je, že len malý podiel z nich nachádza 

zamestnanie v podnikateľskom sektore. Ďalším pozitívom je pre Slovensko zisk veľkého objemu 

investícií zo zahraničia, vďaka ktorým môžu vzniknúť optimálne podmienky na kontinuálne zlepšovanie 

znalostnej základne vo výrobnej sfére, z čoho by následne profitovalo celé hospodárstvo Slovenskej 

republiky, a to tým, že vďaka dobrej vzdelanostnej základni by mohlo dôjsť k vytvoreniu lepšie 

platených pracovných miest, ktoré si vyžadujú vyššiu kvalifikáciu.11 

 
10  MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná stratégia zamestnanosti  

Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné na internete: 
<https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-
zamestnanosti/> . 

11  MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná stratégia zamestnanosti  
Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné na internete: 
<https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-
zamestnanosti/> . 
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V dnešnej dobe sú inovačné procesy a inovácie vo veľkej miere spájané aj s regionálnym rozvojom. 

Primárne sú sledované, analyzované a hodnotené hypotézy a regionálny potenciál potrebný pre 

genézu a distribúciu inovácií. Prípadne, pri aplikácii prístupov, ktoré sa vyznačujú vyššou komplexitou 

metód a teórií sa hodnotí dôležitosť inovácií v podmienkach sekundárneho regionálneho rozvoja 

a konkurenčných výhod a špecifík jednotlivých regiónov. Zároveň sa v rámci regionálneho rozvoja rieši 

problematika formovania inovačného prostredia, ktoré spoločne s ďalšími činiteľmi uplatňujúcimi sa v 

tomto inovačnom procese uprednostňuje kooperáciu a regionálne väzby. To má pozitívne následky pre 

regionálny rozvoj a šírenie inovácií, a zároveň predstavuje jednu z možností  na zvýšenie úrovne 

a rýchlosti regionálneho rozvoja a s tým spojený rast konkurencieschopnosti regiónov.12 

Inovácie možno sledovať z niekoľkých aspektov. Prvý aspekt možno nazvať ako legislatívny, pretože 

zohľadňuje procesy súvisiace s tvorbou národných aj európskych politík. Práve národná aj európska 

legislatíva vytvára dôležité rámce a určuje smer, ktorým sa budú európske ekonomiky uberať 

a umožňujú nastaviť správnu cestu, aby aj krajiny ako Slovensko, ktoré v súčasnosti nepatrí medzi 

lídrov v oblasti inovácií mohlo do budúcna konkurovať tým najlepším. Je potrebné si stanoviť dlhodobé 

ciele a presný metodický postup ako tieto ciele napĺňať. Dôležité sú v tomto prípade príklady dobrej 

praxe zo zahraničia, kde je potrebné inšpirovať sa krajinami, ktorých inovačný potenciál je vysoký, 

avšak bude potrebné zohľadniť aj regionálne špecifiká.  

Pre EÚ je dôležité, aby legislatíva podporovala inovácie a tzv. inovačný princíp sa dostal aj do politík 

EÚ. Inovačný princíp je nástrojom, ktorý pomáha dosiahnuť ciele politiky EÚ tým, že jej vytvára 

najlepšie možné podmienky na rozvoj inovácií. Zásadou je, že v budúcnosti, keď Európska komisia 

vypracuje nové iniciatívy, tak zohľadní aj ich vplyv na inovácie. Tým sa zabezpečí, že všetky nové politiky 

alebo nariadenia EÚ budú podporovať inovácie a že regulačný rámec v Európe bude pre inovácie 

priaznivý. Ambíciou je, že inovačný princíp bude pokrývať všetky tri fázy cyklu tvorby politík. Prvou 

fázou je stanovenie programu. V počiatočnom štádiu legislatívneho procesu by sa ako súčasť 

inovačného princípu mali preskúmať možné účinky novovznikajúcich technológií na právne predpisy 

EÚ. Príkladmi sú umelá inteligencia alebo blockchain13, kde nové technológie pravdepodobne zavedú 

zmeny súčasných právnych predpisov. Druhou fázou je legislatíva. Nové legislatívne iniciatívy EÚ by 

mali reagovať na potreby inovatívnych ekonomických subjektov. To znamená poskytovanie údajov a 

podkladov o posúdeniach vplyvu, konzultácie inovátorov a zohľadnenie ich návrhov za účelom 

 
12  RAJČÁK, M. 2012: Inovatívne milieu a klastrovanie z pohľadu regionálneho rozvoja. In Matúš, J.,Kollárová, D. 

eds. Fórum inovatívnych myšlienok Trnava. Trnava (UCM, Fakulta masmediálne komunikácie), 155-163. 
13 špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet 

záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných 
uzlov peer-to-peer siete.  
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vypracovania právnych predpisov. Treťou fázou je implementácia. Európska komisia ponúka dohody o 

inováciách na riešenie existujúcich pravidiel EÚ. Tieto identifikujú, či je pravidlo alebo nariadenie EÚ 

prekážkou inovácie a ak áno, pomáhajú nájsť riešenia. Oznámenie Európskeho strediska pre politické 

stratégie (EPSC) uverejnené v júni 2016 skúma zmluvy a prišlo k záveru, že inovačný princíp je v 

zmluvách obsiahnutý. V oznámení sú načrtnuté niektoré nástroje, ktoré by sa mohli použiť na jeho 

implementáciu. Komisia zobrala niektoré z týchto odporúčaní do úvahy pri revízii nástroja výskumu a 

inovácií. Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) významne podporuje 

inovačný princíp a navrhuje, aby mal rovnaký štatút ako zavedené legislatívne zásady (subsidiarita, 

proporcionalita, preventívne opatrenia atď.). V stanovisku sa tiež uvádza, že inovačný princíp by nemal 

mať prednosť pred týmito inými legislatívnymi zásadami.14 

Súčasne komisia vytvorila dôležitý pracovný dokument útvarov Európskej komisie. Podľa neho je 

inovácia nevyhnutnou podmienkou trvalo udržateľného rastu Európy. Rastúci počet dôkazov svedčí o 

silnom vzťahu medzi podnikaním, inováciami a hospodárskym rastom, a preto je potrebné viac a lepšie 

podporovať investície do výskumu a inovácií. Inovácia závisí od veľkého počtu systémových faktorov 

vrátane stimulov a prekážok stanovených v existujúcom regulačnom rámci. V predmetnej štúdii sa 

dospelo k záveru, že regulácia zo strany EÚ má význam vo všetkých fázach inovačného procesu, a to 

od výskumu a vývoja až po následnú komercializáciu. Medzi inováciou a regulačným prostredím však 

neexistuje jednoduchý vzťah. Z tohto dôvodu je Komisia odhodlaná vyhodnotiť vplyv existujúcich alebo 

navrhovaných nariadení EÚ na inovácie s cieľom maximalizovať spôsob, akým môže podporovať 

inovácie. Postupy Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie a jej priebežný program REFIT poskytujú 

rámec pre túto prácu, čo jej umožňuje posilniť príležitosti založené na inováciách pre trvalo udržateľný 

rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť.15 

V Slovenskej republike je v kontexte inovácií dôležitý Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a 

vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. V rámci tohto zákona v paragrafe 2 sa nachádza vymedzenie 

dôležitých pojmov. Na základe tohto paragrafu možno skonštatovať, že inovácia je v slovenskej 

legislatíve presne a jednoznačne vymedzená. Jej definícia sa nachádza pod termínom výskum a vývoj, 

s ktorými je úzko spojená. Výskum v znení zákona možno chápať ako systematickú tvorivú aktivitu, 

 
14   EUROPEAN COMMISION. Ensuring EU legislation supports innovation. [online]. EUROPEAN COMMISION, 2019 

[cit. 2019-07-17]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/law-and-
regulations/innovation-friendly-legislation_en>. 

15   EUROPEAN COMMISION. Better regulations for innovation-driven investment at EU level. [online]. EUROPEAN 
COMMISION, 2016 [cit. 2019-07-17]. Dostupné na internete: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/404b82db-d08b-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
79728021>. 
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ktorá sa uskutočňuje v oblasti vedy a techniky, a to pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja 

poznania. Dvomi základnými zložkami výskumu sú základný výskum a aplikovaný výskum. Základný 

výskum možno chápať ako systematickú tvorivú činnosť, ktorej hlavný cieľ predstavuje získavanie 

nových informácií, avšak aspekt ich možného priameho praktického využitia je v úzadí. Na druhej 

strane, o aplikovanom výskume možno skonštatovať, že ide o systematickú tvorivú činnosť, ktorá je 

zameraná na získavanie nových informácií, avšak jej primárnym cieľom je ich priame využitie v 

hospodárskej a spoločenskej praxi. Zákon zadefinoval aj vývoj, ktorý predstavuje systematickú tvorivú 

činnosť v sektore vedy a techniky, pričom využíva zásady a normy, ktoré sú získané prostredníctvom 

výskumu alebo vychádzajú z praktických skúseností. Na základe toho vznikajú nové materiály, výrobky, 

zariadenia, systémy, metódy a procesy alebo dochádza k ich zlepšovaniu. Posledná časť predmetného 

paragrafu sa dotýka priamo inovácií. Inováciou sa rozumie: 

a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné 

na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti, 

b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien 

techniky, zariadenia alebo softvéru, 

c) nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo 

vonkajších vzťahov, 

d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a 

prenájom práv z licenčných zmlúv, 

f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce, 

i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

j) účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.16 

V druhom slede je potrebné nadviazať na dokument Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej 

stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020.17 V rámci národnej stratégie 

 
16   Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. Slov-
Lex, 2019.   [cit.   2019-05-31].   Dostupné   na   internete:   <https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2005/ 172/20190101> . 

17  MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie 
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-12]. Dostupné na 
internete: <https://hsr.rokovania.sk/140112019%E2%80%93m_opva/>. 
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zamestnanosti do roku 2020, konkrétne v oblasti týkajúcej sa inovácií ako nástroja podpory 

zamestnanosti boli prijaté tri strategické úlohy. V rámci vyššie spomenutého vyhodnotenia boli zhrnuté 

strategické úlohy a následne na základe kvantitatívneho vyhodnotenia bolo analyzované ich plnenie. 

Prvou časťou, ktorá bola v rámci vyhodnotenia analyzovaná je Operačný program Výskum a inovácie, 

a to aj napriek tomu, že jeho primárne zameranie nesúvisí s tvorbou nových pracovných miest 

respektíve pracovných miest pre znevýhodnené skupiny osôb, ktoré sa nachádzajú na trhu práce. V 

rámci tohto programu bolo realizované hodnotiace kritérium, a to na základe princípu Value for 

Money. Do výpočtu princípu Value for Money vstupuje ukazovateľ Cena pracovného miesta, pričom 

tento ukazovateľ berie na zreteľ kvantifikovateľnú hodnotu vytvoreného pracovného miesta, a to v 

kontexte ku celkovým oprávneným výdavkom na projekt. Súčasne bola v tomto operačnom programe 

navrhnutá séria systémových opatrení, ktoré sú zamerané na zabezpečenie udržateľného rastu a 

kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti v malých a stredných podnikoch. Opatrenia v rámci 

spomínaného programu vedú priamo ku tvorbe nových pracovných miest. Podpora malých a stredných 

podnikov by mala mať nasledovný predpokladaný priamy vplyv na tvorbu pracovných miest, a to 

prostredníctvom: 

• programu a schémy na podporu startupov, 

• podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovou k podnikaniu, 

• mikropôžičkovým programom, 

• schémou na podporu rodinného podnikania. 

Vo vyhodnotení sa spomína Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030 z ktorej dve kľúčové oblasti 

súvisia s realizáciou úloh Národnej stratégie zamestnanosti. Ide o oblasť Rozvoj ľudského kapitálu a 

oblasť Technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR. Súčasne v roku 2018 nadobudol 

účinnosť zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. V kontexte toho je potrebné informovať aj o nariadení vlády SR č. 195/2018. Toto nariadenie 

ustanovuje podmienky, za ktorých by mala byť poskytnutá investičná pomoc ako aj maximálna 

intenzita a výška investičnej pomoci v regiónoch SR. Ďalej reglementuje základné podmienky na 

získanie regionálnej investičnej pomoci, a to z hľadiska Technologických centier a Centier podnikových 

služieb. V roku 2018 uzavrela Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu investičné projekty, 

ktorých sumárna výška by mala dosiahnuť 319 mil. eur. Ide o 26 investičných projektov, pričom ich 
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realizácia by mala priniesť približne 4 180 nových pracovných miest a ďalšie pracovné miesta u 

subdodávateľov.18 

Poslednou časťou dokumentu, ktorý rozoberá inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti je aplikačná 

úroveň. Jej cieľom je návrh kvantifikovateľných indikátorov, pomocou ktorých by bolo možné merať 

úroveň inovácií ako aj dopad inovácií na tvorbu nových pracovných miest. Z kvantitatívneho hľadiska 

je možné sledovať a vyhodnocovať program Horizont 2020. Priaznivý legislatívny rámec by výrazne 

posilnil vplyv finančných nástrojov programu Horizont 2020, ktoré podporujú iniciatívy na riešenie 

spoločenských výziev a zabezpečenie priemyselného rozvoja, inovácie a konkurencieschopnosti v 

Európe.19 Horizont 2020 možno charakterizovať ako najväčší inovačný a výskumný program EÚ. Tento 

program má politickú podporu u vrchných predstaviteľov EÚ ako aj u poslancov Európskeho 

parlamentu. Tí sa zhodli na tom, že investície do inovácií a výskumu sú rozhodujúce pre budúcnosť EÚ. 

Program sa zameriava na tri hlavné oblasti, a to excelentnú vedu, spoločenské výzvy a vedúce 

postavenie priemyslu. Cieľom programu je zabezpečiť, aby EÚ bola dôležitým elementom vo špičkovej 

svetovej vede a technológiách. Inovácie prinášajú zlepšovanie kvality života, a zároveň pomáhajú 

chrániť životné prostredie a vďaka nim je európsky priemysel udržateľnejší a konkurencieschopnejší.20 

Do súčasnosti na Slovensku v rámci programu Horizont 2020 participovalo 454 organizácií, čo 

predstavuje 0,44 % zo všetkých participantov na tomto programe v EÚ. Európska únia na tento 

program zatiaľ prispela finančnými prostriedkami vo výške 96,16 mil. EUR, čo je 0,24 % z celkového 

objemu zdrojov, ktoré boli na tento program vynaložené v rámci EÚ. Počet žiadateľov predstavoval 

3 140 ekonomických subjektov, čo na celkovom počte žiadateľov v EÚ predstavuje 0,5 %. Na základe 

toho možno skonštatovať, že miera úspešnosti dosiahla 12,78 % oproti 11,91 % v celej EÚ. Podiel 

malých a stredných podnikov, ktoré na tomto programe participovali bol 25,55 % a na celkovom 

objeme zdrojov sa podieľali výškou 20,58 %, čo predstavuje 19,79 miliónov EUR.21 Priamo na 

predmetnej stránke programu sa nachádzajú dashboardy, ktoré prehľadným spôsobom mapujú 

 
18   MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie 

zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-12]. Dostupné na 
internete: <https://hsr.rokovania.sk/140112019%E2%80%93m_opva/>. 

19   EUROPEAN COMMISION. Better regulations for innovation-driven investment at EU level. [online]. EUROPEAN 
COMMISION, 2016 [cit. 2019-07-17]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/innovrefit_staff_working_document.pdf> . 

20   EUROPEAN COMMISION. HORIZON 2020. Stručný opis programu. [online]. EUROPEAN COMMISION, 2014 [cit. 
2019-07-17]. Dostupné na internete: 
<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf>. 

21   EUROPEAN COMMISION. Slovakia Horizon 2020 country profile. [online]. EUROPEAN COMMISION, 2019 [cit. 
2019-07-17]. Dostupné na internete: 
<https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Slovak
ia>. 
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situáciu. Miera zapojenia do programu vyniesla Slovensku 24 miesto z 28 členských krajín EÚ a objem 

čerpania 23 miesto z 28 členských krajín EÚ, čím sa Slovensko radí medzi menej inovatívne krajiny. 

Tabuľka č. 7 Regionálna distribúcia participantov a čerpaných zdrojov v rámci programu Horizont 
2020 

 

Región Participanti Čistý príspevok v tis. EUR 

Bratislavský kraj 307 57 296 

Žilinský kraj 42 5 997 

Košický kraj 31 11 549 

Trnavský kraj 21 2 321 

Nitriansky kraj 18 3 129 

Prešovský kraj 14 1 467 

Banskobystrický kraj 14 1 406 

Trenčiansky kraj 6 12 970 

N/A 1 28 
Zdroj: Európska komisia, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Z tabuľky vyplýva, že najvyšší objem prostriedkov z programu Horizont 2020 smeroval do 

Bratislavského kraja. Rovnako v Bratislavskom kraji bol aj najvyšší podiel participujúcich ekonomických 

subjektov. Zaujímavosťou je Trenčiansky kraj, ktorý aj napriek malému počtu participantov (najnižší 

v rámci SR) dosiahol po Bratislavskom kraji druhý najvyšší čistý príspevok spomedzi krajov. Miera 

participácie aj výška príspevkov sa dajú na predmetnej webstránke zobraziť aj formou kartogramu, a to 

aj interaktívnou formou. 

Obrázok č. 1 Kartogram miery participácie v regiónoch SR rámci programu Horizont 2020 

 

Zdroj: Európska komisia. 
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Kartogram na webovej stránke programu Horizont 2020 je interaktívny. Pri posune kurzora na 

jednotlivé regióny sa zobrazujú hodnoty. Ide o vhodný príklad využitia dashboardov a prípadnú 

inšpiráciu pre projekt SRI, ako čo najefektívnejšie, užívateľsky jednoducho a vizuálne atraktívne 

zobraziť regionálne dáta. 

Graf č. 7 Najvýznamnejší poberatelia príspevkov z programu Horizont 2020 

 
Zdroj: Európska komisia, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Z grafu vyplýva, že najväčší objem zdrojov vynaložených na tento program v rámci SR putoval do 

ekonomického subjektu Energochemica Trading a.s. Graf zároveň vysvetľuje popredné umiestnenie 

Trenčianskeho kraja v objeme financií aj napriek nízkej úrovni participácie. Takmer všetky zdroje 

v rámci tohto programu, ktoré boli alokované do Trenčianskeho kraja čerpala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka.  

Okrem programu Horizont 2020 prebieha aj vyhodnocovanie inovácií prostredníctvom European 

Innovation Scoreboard. Aj webstránka, ktorá prezentuje výsledky z European Innovation Scoreboard 

obsahuje dashboardy. V prehľadnej a interaktívnej forme prináša výsledky. 
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Obrázok č. 2 Kartogram krajín EÚ z hľadiska inovácií na základe European Innovation Scoreboard 
za rok 2018 

 

Zdroj: Európska komisia. 

Z kartogramu vyplýva, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré možno označiť ako mierne inovatívne. 

Z hľadiska skóre získalo Slovensko 69,1 bodu, čím sa umiestnilo tesne pred Maďarskom, avšak s veľkým 

odstupom za Litvou. Z hľadiska jednotlivých zložiek inovačného indexu dosiahlo Slovensko najlepšie 

hodnoty pri dopadoch inovácií na predaj a na zamestnanosť. Konkrétne položky v ktorých získalo 

Slovensko vysoké skóre sú predaj nových firemných, resp. trhových inovácií a vývoz high-tech 
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produktov. Vysoko bola hodnotená aj zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch. Metodika 

sledovania inovácií v rámci tohto zisťovania môže slúžiť ako zaujímavý podkladový materiál na 

monitoring inovácií pre potreby národného projektu SRI. Samozrejme po doplnení o určité regionálne 

špecifiká.22 

Posledným rozoberaným zdrojom kvantitatívnych dát v oblasti inovácií je Štatistický úrad SR. Na svojej 

webovej platforme Datacube zverejňuje informácie jednak o vede a výskume, ako aj o inováciách.  

Graf č. 8 Podiel počtu podnikov s inovačnou aktivitou z celkového počtu podnikov v SR za roky 
2001 až 2016 (v %) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Z grafu vyplýva, že v priebehu rokov 2001 až 2016 je evidovaný rast podielu ekonomických subjektov, 

u ktorých bola identifikovaná inovačná aktivita, a to vzhľadom k celkovej zamestnanosti na Slovensku.  

 

 

 

 
22 EUROPEAN COMMISION. European Innovation Scoreboard 2019. [online]. EUROPEAN COMMISION, 2019 [cit. 
2019-07-17]. Dostupné na internete: <https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html> 
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Graf č. 9 Podiel počtu zamestnancov v podnikoch s inovačnou aktivitou z celkového počtu 
zamestnancov v SR za roky 2001 až 2016 podľa veľkostných kategórií podnikov (v %) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Maximálna výška podielu zamestnanosti v podnikoch s inovačnou aktivitou na celkovej zamestnanosti 

v SR bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 62,0 %. Následný pokles pretrval do roku 2014, avšak 

v roku 2016 bol zaznamenaný pomerne výrazný nárast, ktorý medzi rokmi 2014 a 2016 predstavoval 

3,4 percentuálneho bodu. Najvýraznejšie sa na inováciách podieľajú veľké podniky, t.j. podniky nad 

250 zamestnancov. Naopak, malé podniky vykazujú najnižšiu inovačnú aktivitu. 

 
 

1.8 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ 

Procesy sektorovo riadených inovácií zahrňujú systematický rozbor štruktúry ekonomických činností 

v národnom hospodárstve z aspektu požiadaviek trhu práce na potrebné vedomosti, zručnosti 

a spôsobilosti pracovných síl, a to s osobitným zreteľom na realizáciu Implementačného plánu 
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Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.23 Nadväzne na identifikáciu vzájomného 

previazania jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR a jednotlivých sektorov NSP/SRI, 

uvedenú v Priebežnej správe č. 2 NSP/SRI, sú aktuálne v Priebežnej správe č. 3 podrobnejšie 

vyšpecifikované taktiež funkčné väzby medzi jednotlivými doménami inteligentnej špecializácie SR 

a ďalšími divíziami SK NACE Rev. 2, t. j. divíziami, ktoré nie sú primárne zahrnuté v jednotlivých 

doménach inteligentnej špecializácie SR. Konkrétne ide o nasledovné vzájomné prepojenia 

doména/divízia: 

Doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, tvorená hlavnými relevantnými divíziami 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 

a 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, má funkčné väzby na nasledujúce ďalšie divízie 

SK NACE Rev. 2: 

- 13 Výroba textilu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 14 Výroba odevov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 15 Výroba kože a kožených výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 20 Výroba chemikálií a chemických produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 24 Výroba a spracovanie kovov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 27 Výroba elektrických zariadení (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 28 Výroba strojov a zariadení i. n. (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (sekcia J Informácie 

a komunikácia), 

- 63 Informačné služby (sekcia J Informácie a komunikácia). 

Doména „Priemysel pre 21. storočie“ s hlavnými relevantnými divíziami ekonomických činností 

SK NACE Rev. 2: 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 

24 Výroba a spracovanie kovov, 25 Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení, 27 Výroba 

 
23     ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 

2017. [cit. 2019-09-25]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/ 
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> . 
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elektrických zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených, 35 Dodávka elektriny, plynu, 

pary a studeného vzduchu, má funkčné väzby na nasledujúce ďalšie divízie SK NACE Rev. 2: 

- 10 Výroba potravín (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 11 Výroba nápojov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 13 Výroba textilu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 14 Výroba odevov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 15 Výroba kože a kožených výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 

slamy a prúteného materiálu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (sekcia 

C Priemyselná výroba), 

- 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 31 Výroba nábytku (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 32 Iná výroba (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (sekcia J Informácie 

a komunikácia), 

- 63 Informačné služby (sekcia J Informácie a komunikácia), 

- 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M Odborné, vedecké a technické 

činnosti), 

- 75 Veterinárne činnosti (sekcia M Odborné, vedecké a technické činnosti). 

Doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ s primárnou relevanciou divízií SK NACE Rev. 2: 

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 62 Počítačové programovanie, 

poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné služby, 74 Ostatné odborné, vedecké a technické 

činnosti, 75 Veterinárne činnosti, má funkčné väzby na nasledujúce ďalšie divízie SK NACE Rev. 2: 

- 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 20 Výroba chemikálií a chemických produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu (sekcia C Priemyselná výroba), 
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- 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 24 Výroba a spracovanie kovov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 27 Výroba elektrických zariadení (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 28 Výroba strojov a zariadení i. n. (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 31 Výroba nábytku (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 32 Iná výroba (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok (sekcia J Informácie a komunikácia), 

- 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (sekcia J Informácie 

a komunikácia),, 

- 63 Informačné služby (sekcia J Informácie a komunikácia), 

- 69 Právne a účtovnícke činnosti (sekcia M Odborné, vedecké a technické činnosti), 

- 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti  riadenia (sekcia M Odborné, vedecké a technické 

činnosti), 

- 73 Reklama a prieskum trhu (sekcia M Odborné, vedecké a technické činnosti). 

Doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ s primárnou relevantnou divíziou 

ekonomických činností 86 Zdravotníctvo, má funkčné väzby na nasledujúce ďalšie divízie SK NACE 

Rev. 2: 

- 20 Výroba chemikálií a chemických produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (sekcia 

C Priemyselná výroba), 

- 31 Výroba nábytku (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 32 Iná výroba (sekcia C Priemyselná výroba). 

Doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“, v rámci ktorej má primárnu relevanciu divízia 

ekonomických činností 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a divízia 

2 Lesníctvo a ťažba dreva, má funkčné väzby na nasledujúce ďalšie divízie SK NACE Rev. 2: 

- 10 Výroba potravín (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 11 Výroba nápojov (sekcia C Priemyselná výroba), 
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- 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 

slamy a prúteného materiálu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 20 Výroba chemikálií a chemických produktov (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 28 Výroba strojov a zariadení i. n. (sekcia C Priemyselná výroba), 

- 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D Dodávka elektriny, plynu, 

pary a studeného vzduchu), 

- 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M Odborné, vedecké a technické 

činnosti), 

- 75 Veterinárne činnosti (sekcia M Odborné, vedecké a technické činnosti). 

Zabezpečovanie ľudských zdrojov pre inovatívnu ekonomiku s osobitným zreteľom na vyššie uvedené 

súbory ekonomických činností si vyžaduje hodnovernú identifikáciu požiadaviek trhu práce 

prostredníctvom aktuálnych NŠZ ako kľúčových informačných zdrojov podporujúcich efektívnosť  

prenosu potrieb zamestnávateľských organizácií do systému celoživotného vzdelávania. 
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2. AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE SA 

PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE PO 

PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA S OSOBITNÝM 

ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU 

MLADÝCH ĽUDÍ 

2.1 Zameranie inovatívnej spolupráce sociálnych partnerov v rámci 

NSP/SRI na riadenie štruktúrnych zmien v dopyte po kvalifikovaných 

pracovných silách 

Európska komisia v aktuálnej Správe o politike hospodárskej súťaže zo dňa 15. júla 2019 24 zdôrazňuje 

prínosy živého vnútorného trhu v čoraz viac digitálnom prostredí pôsobenia 24,5 milióna malých, 

stredných a veľkých podnikov na zabezpečovanie kvalitných výrobkov a služieb pre približne pol 

miliardy európskych spotrebiteľov. Významným faktorom konkurencieschopnosti sú inovácie 

uľahčujúce život obyvateľstvu aj podnikom, čím taktiež prispievajú k hospodárskemu rastu 

a udržateľnej produktívnej zamestnanosti. 

Európa sa v druhej polovici minulého tisícročia stala nositeľom pokroku s najvyššou úrovňou inovácií, 

kolískou moderných technológií, vodcom v oblasti produktivity a konkurencieschopnosti. Druhá 

svetová vojna však výrazne zmenila ekonomickú dominanciu Európy, ktorá aj napriek značným 

prostriedkom vkladaným do výskumu a vývoja zaostáva vo výsledkoch za USA aj za mnohými ázijskými 

krajinami. Vývoj dokumentuje význam inovatívneho manažmentu a zamestnancov, ktorí chcú, môžu 

a dokážu robiť zmeny. Záleží nielen na vybavenosti finančným kapitálom, ale kľúčovú úlohu zohráva 

ľudský kapitál. Globalizácia, ako dôsledok nebývalého technického pokroku, priniesla nový fenomén, 

a to urýchlenie deľby práce medzi ekonomické regióny a krajiny. Transfer kapitálu bol na začiatku 

 
24 EURÓPSKA KOMISIA. Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a výboru regiónov o politike hospodárskej súťaže za rok 2018. [online]. Brusel : 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, 2019. 30 s. [cit. 2019-10-09]. Dostupné na internete: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0339&from=SK> .  
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podmienený konkurenčnou výhodou lacnej pracovnej sily, po globálnej kríze z roku 2008 je však 

zreteľné, že tento fenomén nie je trvalo udržateľným zdrojom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Ďalším nepriaznivým faktorom je rýchle starnutie európskej populácie, čo má za následok ohrozenie 

budúceho systému solidarity znižovaním podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom 

počte obyvateľstva. 25 

Na podporu konkurencieschopnosti a výkonnosti ekonomiky sú nevyhnutné kvalifikované ľudské 

zdroje, ktorých vzdelávania a príprava pre trh práce musia zodpovedať novým požiadavkám štvrtej 

priemyselnej revolúcie a prierezovej digitalizácie spoločnosti. Na identifikáciu inovačných procesov 

v profesijných a odvetvových štruktúrach poznatkovo orientovanej ekonomiky sú nevyhnutné taktiež 

konzultácie sociálnych partnerov, a to s osobitným zreteľom na tvorbu sektorových stratégií na trhu 

práce. 26  

NSP/SRI je veľmi cenným priestorom vzájomnej kooperácie sociálnych partnerov v podmienkach SR. 

Je celospoločensky a legislatívne ukotveným prostredím koordinovanej spolupráce profesijných 

a odborných združení zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích 

inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v zmysle 

ustanovení Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

NSP/SRI predstavuje efektívnu celoštátnu platformu účastníkov trhu práce na získavanie, verifikáciu 

a prezentáciu informácií o inováciách vymedzených v súlade so Zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 27 Široké spektrum odborníkov 

organizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rámci svojej každodennej produkčnej, výskumno- 

 
25 GREGOR, M., MAGVAŠi, P. Globalizácia a megatrendy. [online]. ResearchGate, 2014. 11 s. [cit. 2019-10-09]. 

Dostupné na internete: 
<https://www.researchgate.net/publication/280731237_Globalizacia_a_megatrendy> . 

26 EUROPEAN COMMISION. State of the Innovation Union. [online]. Brussels : Directoriate-General for Research 
and Innovation, 2015. 100 p. [cit. 2019-10-09]. Dostupné na internete: <https://publications.europa.eu/en/ 
publication-detail/-/publication/0487b7b9-b5d6-11e5-8d3c-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-71238593> . ISBN 978-92-79-52969-6. 

 
27 Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. Slov-
Lex, 2019. [cit. 2019-10-10]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/ 
172/20190101> . 
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vývojovej i vzdelávacej praxe dokáže koordinovane nadefinovať a prostredníctvom inteligentného 

marketingu verejne komunikovať požiadavky na ľudské zdroje zabezpečujúce: 

- výrobu nových alebo zdokonalených výrobkov, resp. poskytovanie nových alebo 

zdokonalených služieb, vychádzajúc z výsledkov výskumu a vývoja alebo podnikateľskej 

činnosti, 

- využívanie nových spôsobov organizácie v podnikateľskej praxi podniku, v organizácii 

pracoviska alebo vonkajších organizačných vzťahov,  

- uplatňovanie nových, resp. zdokonalených výrobných postupov alebo distribučných metód, 

vrátane podstatných zmien techniky, zariadení, počítačových programov, súborov 

rozsiahlych dát (big data), umelej inteligencie, 

- efektívny prenos poznatkov vedy a techniky do podnikovej praxe, spoluprácu so vzdelávacími 

inštitúciami, podporu polytechnického vzdelávania, 

- racionálny nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), cielené 

získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv, rešpektujúc ochranu duševného vlastníctva, 

patentov a vynálezov, 

- zavádzanie modernizačných metód v predvýrobných etapách produkcie, ako aj v organizácii 

práce, vzdelávania a prípravy pre trh práce na všetkých úrovniach Európskeho kvalifikačného 

rámca (EKR) / Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR), 

- systematické zlepšovanie kontrolných a skúšobných metód v procesoch výroby a 

poskytovania služieb, vrátane aplikácie metód hĺbkového získavania znalostí z rozsiahlych 

databáz merateľných ukazovateľov v reálnom čase, 

- permanentné zvyšovanie kvality práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, založené na 

hlbokých technologických znalostiach procesov v širších informačných súvislostiach, 

- žiaduce znižovanie negatívneho vplyvu ekonomických činností na životné prostredie 

prostredníctvom inteligentných produkčných, dopravných, energetických a distribučných 

systémov, 

- účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie vo všetkých fázach produkčného cyklu, 

a to s osobitným zreteľom na preferovanie zvyšovania pridanej hodnoty výrobkov a služieb 

pred zvyšovaním objemu produkcie tak, aby ekonomický rozvoj zabezpečoval zvyšovanie 

kvality života obyvateľstva. 

Vyššie uvedené inovačné činnosti nevyhnutne vyžadujú adekvátnu infraštruktúru výskumu a vývoja, 

vrátane osôb špecializovaných na uskutočňovanie systematickej tvorivej činnosti, ako aj obslužných 
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zamestnaní, sústavy prístrojov, zariadení, informačných, komunikačných a technologických celkov 

a systémov, súborov hnuteľných vecí aj nehnuteľností. 

Osobitný význam má v podmienkach SR rozvoj infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti jednotlivých 

domén inteligentnej špecializácie SR (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 

21. storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 

technológie, Zdravé potraviny a životné prostredie) vytvorených na základe prieniku ekonomickej 

a výskumnej špecializácie SR z hľadiska nasledovných kritérií:  

- podiel pridanej hodnoty jednotlivých ekonomických činností na celkovej pridanej hodnote 

v hospodárstve SR, 

- podiel jednotlivých ekonomických činností na celkovom exporte tovarov a služieb, 

- podnikové výdavky na výskum a vývoj, 

- podpora projektov podnikového výskumu a vývoja z operačných programov, 

- výrobková špecializácia a komparatívna výhoda na globálnych trhoch, 

- znalostné charakteristiky patentov a ochranných známok. 28 

Efektívnosť inovačného systému výrazne pozitívne podporuje existencia a kvalita vzájomných väzieb 

medzi producentmi výrobkov a služieb, vzdelávacími, výskumno-vývojovými inštitúciami, ako aj 

orgánmi štátnej správy a samosprávy. Dôležitým prvkom efektívneho inovačného systému  je, že vznik 

nových znalostí a následná tvorba inovácií firiem sú výsledkom celého systému inštitúcií, v ktorých 

podniky a organizácie pôsobia. 29 

Jedinečné väzby medzi zástupcami subjektov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry, aktívne 

formujúcimi prostredie trhu práce a vzdelávania v SR v kontexte prebiehajúcich zmien v štruktúre 

ekonomických činností, pridanej hodnoty produkovaných tovarov a služieb, sú systematicky rozvíjané 

 
28 ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 

2017. [cit. 2019-10-10]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/ 
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> . 

 
29 BUČEK, M. – REHÁK, Š. – HUDEC, O. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. Výstupy projektu APVV zo 

siete slovenských univerzít: Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. [online]. 2010. 379 s. [cit. 2019-10-09]. 
Dostupné na internete: <https://sites.google.com/site/redipegroup/pb5-diseminacia/monografia> . ISBN 
978-80-225-3239-6. 
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v štruktúre 24 sektorových rád NSP/SRI. Dôležitou súčasťou činnosti zainteresovaných expertov je 

taktiež: 

- systematická aktualizácia štruktúr NSP/SRI podľa divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2, 

- identifikácia kľúčových produktov (t. j. výrobkov a služieb) v rámci jednotlivých sektorov 

NSP/SRI v členení podľa Klasifikácie produktov podľa činností CPA,  

- kvantifikácia a posudzovanie vývojových trendov v oblasti tvorby pridanej hodnoty 

v sektoroch, a to so zohľadnením vplyvu zmien cenovej hladiny v čase, 

- podrobné skúmanie sektorovej alokácie zamestnancov do výkonu jednotlivých zamestnaní 

SK ISCO-08 v členení podľa garancie jednotlivými sektorovými radami NSP/SRI, 

- rozbor regionálnej dimenzie nástupu zamestnancov do zamestnania a výstupu zamestnancov 

zo zamestnania v rámci jednotlivých sektorov NSP/SRI, 

- komparácie odmeňovania zamestnancov z hľadiska úrovne EKR/SKKR vzhľadom 

k stredným hodnotám daného sektora (v absolútnom a relatívnom vyjadrení). 

Prehľadné agregované výsledky jednotlivých vyššie uvedených činností sú uvedené v ďalšom texte 

nižšie, a to v štandardizovanom členení podľa 24 sektorov NSP/SRI. 

Profesijné špecifiká zamestnanosti budú ďalej podrobne skúmané aj v ďalších realizačných etapách 

NSP/SRI, a to s osobitným zameraním na tie divízie SK NACE Rev. 2, v rámci ktorých výraznejší podiel 

zamestnancov vykonáva zamestnania garantované sektorovou radou odlišnou od zaradenia danej 

divízie SK NACE Rev. 2 v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Skutočnosť, že v konkrétnej divízii SK NACE 

Rev. 2 je zvýšené pomerné zastúpenie zamestnancov vykonávajúcich zamestnania, ktoré nie sú 

garantované príslušnou sektorovou radou, bude predmetom podrobného rozboru taktiež vzhľadom 

k systematicky realizovanej optimalizácii štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade s vývojom na trhu 

práce a potrebami zamestnávateľov. 

2.2 Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie 

výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

2.2.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje 

ekonomické činnosti zo sekcie A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV a zo sekcie 
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M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI. V rámci sekcie A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, 

LESNÍCTVO A RYBOLOV ide o divíziu ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, 

poľovníctvo a služby s tým súvisiace a o divíziu 03 Rybolov a akvakultúra. V rámci sekcie M - ODBORNÉ, 

VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ide z hľadiska SK NACE Rev. 2 o divíziu 75 Veterinárne činnosti. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov: 

- 01.1 Netrvácne plodiny, 

- 01.2 Trvácne plodiny, 

- 01.3 Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie, 

- 01.4 Živé zvieratá a živočíšne výrobky, 

- 01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve (okrem veterinárnych služieb), 

- 01.7 Lov, odchyt a súvisiace služby, 

- 03.0 Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom, 

- 75.0 Veterinárne služby. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 01.1 Netrvácne plodiny a jej triedy 01.11 Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté 

semená sú typické produkty: pšenica, kukurica, jačmeň, raž, slnečnicové semená a semená repky alebo 

repky olejnej. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 01.13 Zelenina a melóny, 

korene a hľuzy, a to najmä: zemiaky, cibuľa, kapusta, paradajky, mrkva a repa. Zo skupiny 01.2 Trvácne 

plodiny predstavujú dôležité produkty: hrozno, slivky a ringloty, hrušky, jablká a orechy. Ďalšou 

skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 01.4 Živé zvieratá a živočíšne výrobky, 

v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: dojnice, kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, kone, 

ovce a kozy. Surové mlieko, slepačie vajcia a med zastupujú ťažiskové živočíšne výrobky z danej 

skupiny. Z ďalšej skupiny produktov, a to 03.0 Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; 

služby súvisiace s rybolovom, sú významné produkty ryby (živé čerstvé alebo chladené) určené 

na ľudskú konzumáciu, najmä kapor a pstruh. Medzi charakteristické produkty skupiny 

75.0 Veterinárne služby patria veterinárne služby pre domáce zvieratá a veterinárne služby 

pre hospodárske zvieratá. 
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Graf č. 10 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

  
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov v období rokov 1995 až 2017 možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast 

počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,2 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny 

nárast o 153 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 

2014, a to približne 2,4 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,8 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 

1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 50,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení približne 6,7 %. 

Rastúci bol taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v rámci sektora. 

Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,1 mld. EUR, čo v percentuálnom 

vyjadrení predstavuje relatívny nárast o 129 %. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 približne na 

úrovni 2,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola na úrovni 

približne 0,8 mld. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 

47,9 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 5,6 %. 
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Graf č. 11 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 01 Pestovanie plodín 
a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace v členení podľa sektorových rád 
NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým 

súvisiace je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

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

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel 

zamestnancov divízie 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 70 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 7 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 12 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 03 Rybolov a akvakultúra 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 03 Rybolov a akvakultúra je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová rada pre potravinárstvo, ako aj Sektorová 

rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 03 Rybolov a akvakultúra 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 43 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre potravinárstvo, dosahuje približne 40 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej 
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zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Graf č. 13 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 75 Veterinárne činnosti v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 75 Veterinárne činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

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

ako aj Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 

75 Veterinárne činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 
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dosahuje približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby, dosahuje približne 29 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 3 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového 
salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov za rok 2018 sa nachádzal v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 1 300, 

vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do 

zamestnania približne 950 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 400 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov 

v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 

580. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo približne 1 260 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom 

zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom 

osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Banskobystrickom kraji, kde nárast predstavoval takmer 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné 
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kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

približne o 160. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb, a to 

približne o 180. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Trnavskom kraji, kde tento pokles 

predstavoval viac ako 100 osôb. 

Graf č. 14 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá 

mzda na úrovni 937 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 875 EUR. To predstavuje podiel 93,4 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 961 EUR, a to predstavuje 102,6 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 322 EUR, čo predstavuje 141,1 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 

osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 
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447 EUR, resp. 47,7 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v sektore. 

2.2.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

V rámci sektora sú z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

zabezpečované výlučne tie ekonomické činnosti, ktoré prislúchajú do sekcie B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE. 

Konkrétne ide o tieto divízie SK NACE Rev. 2: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 

07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, a taktiež 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. 

To znamená, že všetky ekonomické činnosti podľa SK NACE Rev. 2, ktoré sú klasifikačne vymedzené 

v sekcii B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE, sú v sektorovej štruktúre NSP/SRI pokryté v rámci sektora ťažba 

a úprava surovín, geológia. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 05 Uhlie a lignit, 

- 06 Ropa a zemný plyn, 

- 07 Kovové rudy, 

- 08 Ostatné produkty ťažby a dobývania, 

- 09 Pomocné práce pri ťažbe. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie 05 Uhlie a lignit je typickým produktom lignit (t. j. uhlie s výhrevnosťou < 23 865kJ/kg 

mokrej vzorky bez popola). Dôležitým produktom divízie 07 Kovové rudy je železná ruda. Ďalšou 

divíziou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 08 Ostatné produkty ťažby a dobývania, 

v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: vápenec, štrk a piesok. 
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Graf č. 15 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
ťažba a úprava surovín, geológia v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 141,7 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast približne o 80 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej 

hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to 379,8 mil. EUR a minimum na úrovni 

176,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

6,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 3,5 %. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách je však v porovnaní s vývojom v bežných 

cenách značne odlišný. Počas sledovaného obdobia absolútny pokles dosiahol približne 34,2 mil. EUR, 

čo je relatívny pokles o 9 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1999 

na úrovni 386,5 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 

204,7 mil. EUR v roku 2006. V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 1,5 mil. EUR, čo 

predstavuje približne 0,4 % v percentuálnom vyjadrení. 
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Graf č. 16 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 05 Ťažba uhlia a lignitu v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

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

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 05 Ťažba uhlia a lignitu je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu 
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a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment Podiel zamestnancov divízie 05 Ťažba uhlia a lignitu 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 5 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 17 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 07 Dobývanie kovových rúd 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 07 Dobývanie kovových rúd je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 07 Dobývanie kovových 

rúd vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 87 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 5 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 18 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 08 Iná ťažba a dobývanie v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 08 Iná ťažba a dobývanie je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu 
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a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada 

pre automobilový priemysel a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 08 Iná ťažba a dobývanie 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 
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Graf č. 19 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 09 Pomocné činnosti pri ťažbe 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 09 Pomocné činnosti pri ťažbe je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 

09 Pomocné činnosti pri ťažbe vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu 

a úpravu surovín, geológiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 70 %. 

Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 12 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 
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tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 4 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia na 
základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 
2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia za rok 

2018 sa nachádza v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 300, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

200 osôb. Na druhej strane v Nitrianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len cca 

10 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb 

nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to takmer 20. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Trenčianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 

400 osôb. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 

vystúpilo viac ako 100 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 

zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Žilinskom kraji, kde nárast 

predstavoval približne 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol približne o 50. Naopak, 

v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 120. V Trnavskom 

kraji a Nitrianskom kraji neprišlo takmer k žiadnym zmenám. 
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Graf č. 20 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore ťažba a úpravu surovín, geológia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 197 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 1 093 EUR. To predstavuje podiel 91,3 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 1 157 EUR, a to predstavuje 96,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 

1 818 EUR, čo predstavuje 151,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 725 EUR, resp. 60,6 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 
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2.2.3 Sektor potravinárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pokrýva ekonomické 

činnosti, ktoré sú všetky klasifikované v rámci sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Celkovo ide o 3 divízie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov a 12 Výroba 

tabakových výrobkov. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 10.1 Konzervované mäso a mäsové výrobky, 

- 10.2 Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše, 

- 10.3 Spracované a konzervované ovocie a zelenina, 

- 10.4 Rastlinné a živočíšne oleje a tuky, 

- 10.5 Mliečne výrobky, 

- 10.6 Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu, 

- 10.7 Pečivo a múčne výrobky, 

- 10.8 Ostatné potravinárske výrobky, 

- 10.9 Pripravené krmivo pre zvieratá, 

- 11.0 Nápoje, 

- 12.0 Tabakové výrobky. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 10.1 Konzervované mäso a mäsové výrobky a jej triedy 10.11 Spracované 

a konzervované mäso sú typické produkty najmä: hovädzie mäso čerstvé alebo chladené a bravčové 

mäso čerstvé alebo chladené. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 

10.12 Spracované a konzervované mäso z hydiny, a to: hydinové mäso, čerstvé alebo chladené, najmä 

kuracie mäso. Zo skupiny 10.5 Mliečne výrobky predstavujú dôležité produkty: spracované tekuté 

mlieko, mlieko a smotana s obsahom tuku > 6%, nekoncentrované ani nesladené, syr a tvaroh, jogurt 

a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú 

typické pre tento sektor, je skupina 10.6 Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu, v rámci ktorej 

medzi hlavné produkty patria najmä: pšeničné alebo súražné múky, rastlinné múky a krupica. Medzi 

charakteristické produkty skupiny 10.8 Ostatné potravinárske výrobky patria: surový alebo rafinovaný 
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repný cukor; melasy, kakao, čokoláda a cukrovinky, spracovaný čaj a káva. Zo skupiny 11.0 Nápoje sú 

významné produkty najmä: destilované alkoholické nápoje, víno z čerstvého hrozna; hroznový mušt, 

pivo, minerálne vody a nealkoholické nápoje.  

Graf č. 21 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
potravinárstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 0,5 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 94 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to približne 1,1 mld. EUR a minimum približne na 

úrovni 0,6 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 23 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4 %. 

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. 
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0,4 mld. EUR v roku 1997. V sledovanom období je priemerný ročný nárast 7,8 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 1,5 %. 

Graf č. 22 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 10 Výroba potravín v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 10 Výroba potravín je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre potravinárstvo, 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 10 Výroba potravín vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre potravinárstvo na celkovom počte zamestnancov 

v tejto divízii dosahuje približne 54 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 14 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  
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Graf č. 23 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 11 Výroba nápojov v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 11 Výroba nápojov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre potravinárstvo, 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre dopravu, 

logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 11 Výroba nápojov vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre potravinárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje 

približne 25 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, 

logistiku, poštové služby tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 5 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore potravinárstvo na základe nástupu 
do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore potravinárstvo za rok 2018 sa nachádza 

v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 1 600, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom 

mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 1 500 osôb. Na 

druhej strane v Žilinskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 620 osôb, čo 

bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil 

v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 650. Z hľadiska výstupu zo 
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zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 

1 500 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 

vystúpilo necelých 1 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 

zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Banskobystrickom kraji, kde 

nárast prekročil 300 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Nitrianskom 

kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 80. Naopak, v Žilinskom kraji bol 

zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 120. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj 

v Košickom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 30 osôb. 

Graf č. 24 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore potravinárstvo v členení podľa 
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore potravinárstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 975 EUR. 

Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 894 EUR. To predstavuje podiel 91,7 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto 

sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda 

vo výške 1 031 EUR, a to predstavuje 105,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 
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1 674 EUR, čo predstavuje 171,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 779 EUR, resp. 79,9 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje výlučne 

ekonomické činnosti spadajúce do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA, a to divíziu ekonomických činností 

13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov: 

- 13.1 Textilná priadza a nite, 

- 13.2 Tkané textílie, 

- 13.3 Konečná úprava textílií, 

- 13.9 Ostatné textílie, 

- 14.1 Odevy okrem kožušinových odevov, 

- 14.2 Výrobky z kože, 

- 14.3 Pletené a háčkované odevy, 

- 15.1 Vyčinené a upravené usne; kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky; upravené 

a farbené kožušiny, 

- 15.2 Obuv. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 13.1 Textilná priadza a nite sú typické produkty najmä: priadza z vlny, upravená alebo 

neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat, bavlnená priadza, 

bavlnené šijacie nite. Zo skupiny 13.2 Tkané textílie predstavujú dôležité produkty: tkaniny (okrem 

špeciálnych tkanín) z prírodných vláken iných ako bavlna, bavlnené tkaniny. Ďalšou skupinou, ktorej 

produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 13.9 Ostatné textílie, v rámci ktorej medzi hlavné 

produkty patria najmä: hotové textilné výrobky pre domácnosť (posteľná bielizeň, stolová bielizeň), 
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koberce a rohože, netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov. Zo skupiny 14.1 Odevy 

okrem kožušinových odevov patria medzi významné produkty: pracovné odevy, vrchné ošatenie, 

pletené alebo háčkované, vrchné ošatenie z textilných tkaním (okrem pletených a háčkovaných). 

Medzi charakteristické produkty skupiny 15.2 Obuv patria najmä: obuv okrem športovej obuvi 

a ortopedických topánok, športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou. 

Graf č. 25 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 369,6 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 110 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 705,4 mil. EUR a minimum na úrovni 

73,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

16,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4,8 %. 

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako klesajúci. 
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v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2007 na úrovni približne 871,2 mil. EUR 

a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 126,9 mil. EUR v roku 1999. 

V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 0,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení pokles o 0,1 %. 

Graf č. 26 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 13 Výroba textilu v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 13 Výroba textilu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 13 Výroba textilu 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 27 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 14 Výroba odevov v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 14 Výroba odevov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada 
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pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 14 Výroba 

odevov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 85 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 4 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 28 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 15 Výroba kože a kožených 
výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

V rámci divízie ekonomických činností 15 Výroba kože a kožených výrobkov je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu. Podiel zamestnancov divízie 15 Výroba kože a kožených 
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výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 74 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu tvoria približne 5 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 6 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda 
za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za 

rok 2018 sa nachádzal v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval približne 1 400, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

950 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 50 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet 

osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 260. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Trenčianskom kraji, kde zo zamestnania 

vystúpilo viac ako 1 200 osôb. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom zo 

zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, 
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ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Košickom 

kraji, kde nárast predstavoval približne 400 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo 

zaznamenané aj v Banskobystrickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 

100. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o viac ako 300. 

K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 

100 osôb. 

Graf č. 29 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

 

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

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na 

úrovni 799 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 723 EUR. To predstavuje podiel 90,4 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 

mesačná hrubá mzda vo výške 851 EUR, a to predstavuje 106,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 547 EUR, čo predstavuje 193,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 
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je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a 

priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 824 EUR, resp. 103,1 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti 

spadajúce do dvoch sekcií ekonomických činností, a to do sekcie A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, 

LESNÍCTVO A RYBOLOV a do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. V rámci sekcie ekonomických činností 

A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV zabezpečuje sektor činnosti z divízie 02 Lesníctvo 

a ťažba dreva, ako aj činnosti na zachovanie druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri 

a jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a súvisiace služby. V rámci sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

sektor zabezpečuje činnosti prislúchajúce divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 

a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu a divízii 31 Výroba nábytku. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 02.1 Lesné stromy a služby lesných škôlok, 

- 02.2 Drevo v surovom stave, 

- 02.3 Voľne rastúce nedrevnaté plodiny, 

- 02.4 Služby súvisiace s lesníctvom, 

- 16.1 Drevo, rezané a hobľované, 

- 16.2 Výrobky z dreva, korku, slamy a pletacieho materiálu, 

- 31.0 Nábytok. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Zo skupiny 02.2 Drevo v surovom stave sú typické produkty najmä: guľatina z ihličnatých drevín, 

guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín a palivové drevo z ihličnatých drevín. Zo skupiny 

16.1 Drevo, rezané a hobľované predstavujú dôležité produkty drevené štiepky alebo triesky. V rámci 

skupiny 16.2 Výrobky z dreva, korku, slamy a pletacieho materiálu a jej triedy 16.21 Dyhy a drevené 

panely patria medzi nosné produkty najmä: preglejky, dyhované panely, drevotrieskové dosky 
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a orientované trieskové dosky (OSB). Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 

16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, ako sú napr. okná, dvere, ich rámy a zárubne, 

debnenie na betónovanie, montované stavby z dreva a i. Z triedy 16.24 Drevené obaly sú významné 

produkty: jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva, sudy a debnárske 

výrobky z dreva. Medzi charakteristické produkty skupiny 31.0 Nábytok patria: sedadlá a ich časti 

a súčasti, časti a súčasti nábytku (okrem sedadiel), kancelársky nábytok, nábytok do obchodov 

a kuchynský nábytok. 

Graf č. 30 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a stálych cenách v rámci sektora 
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v SR za roky 1995 až 2017 
(v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. 

Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení relatívny nárast o 325 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola 

evidovaná v roku 2017, a to približne 1,9 mld. EUR a minimum približne na úrovni približne 

0,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

63,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 14,1 %. 
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V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. 

Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,3 mld. EUR, čo je relatívny nárast 

o 257 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne 

na úrovni 1,8 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola, obdobne 

ako v prípade hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách, približne 0,4 mld. EUR v roku 1996. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 55,4 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 11,2 %. 

Graf č. 31 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 02 Lesníctvo a ťažba dreva 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

V rámci divízie ekonomických činností 02 Lesníctvo a ťažba dreva je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 

manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 

02 Lesníctvo a ťažba dreva vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 66 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria 

približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 32 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 16 Spracovanie dreva a výroba 
výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného 
materiálu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

V rámci divízie ekonomických činností 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem 

nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 
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a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy 

a prúteného materiálu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 71 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 9 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment 

tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 33 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 31 Výroba nábytku v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 31Výroba nábytku je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože a Sektorová 
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rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 31Výroba nábytku 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 54 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre textil, 

odevy, obuv a spracovanie kože, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný 

podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 7 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo 
zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel za rok 2018 sa nachádzal v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 

1 300 osôb, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Trnavským krajom, v ktorom nastúpilo 

do zamestnania takmer 1 000 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 80 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. 

Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to necelých 

400. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Banskobystrickom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo približne 1 100 osôb. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, 
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v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Trnavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Banskobystrickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

rovnako približne o 200. Naopak, v Prešovskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných 

osôb o približne 150. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles 

predstavoval takmer 100. 

Graf č. 34 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 
2018 

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

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá 

mzda na úrovni 932 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 816 EUR. To predstavuje podiel 87,6 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 989 EUR, a to predstavuje 106,1 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 368 EUR, čo predstavuje 146,8 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 
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osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 

552 EUR, resp. 59,2 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v sektore. 

2.2.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 realizuje výlučne 

činnosti spadajúce do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Ide o divíziu ekonomických činností 17 Výroba 

papiera a papierových výrobkov a o divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 17.1 Buničina, papier a lepenka, 

- 17.2 Výrobky z papiera a lepenky, 

- 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou, 

- 18.2 Reprodukcia záznamových médií. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Zo skupiny 17.1 Buničina, papier a lepenka predstavujú dôležité produkty: buničina z dreva alebo iných 

celulózových vláknin, papier a lepenka. V rámci skupiny 17.2 Výrobky z papiera a lepenky a jej triedy 

17.21 Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly sú typické produkty najmä: vlnitá lepenka 

v kotúčoch alebo listoch, papierové vrecia a vrecká, kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo 

vlnitej lepenky. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 17.22 Papier na použitie 

v domácnosti, hygienické a toaletné potreby, a to najmä: toaletný papier, vreckovky, odličovacie 

servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov z plstených 

buničitých vláken, podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo 

lepenky. Medzi charakteristické produkty skupiny 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou patria: tlač 

novín, tlač reklamných a propagačných katalógov, prospektov, plagátov a ostatného reklamného 

materiálu, tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej ako štyrikrát týždenne. 
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Graf č. 35 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
celulózo - papierenský a polygrafický priemysel v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci, avšak so značnými výkyvmi. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 

200 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 64 %. Najvyššia hodnota hrubej 

pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2016, a to približne 540 mil. EUR a minimum 

na úrovni 249,8 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období 

je približne 8,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 2,8 %. 

Značnými výkyvmi sa sektor vyznačoval taktiež z hľadiska vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych 

cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast tohto ukazovateľa dosiahol približne 

14,4 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 4 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté 

v roku 2009 na úrovni približne 545,9 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych 

cenách bola približne 258 mil. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný nárast 

približne 0,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 0,2 %. 
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Graf č. 36 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 17 Výroba papiera a papierových 
výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 
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do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov 

divízie 17 Výroba papiera a papierových výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 57 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 37 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 18 Tlač a reprodukcia 
záznamových médií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov 
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divízie 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto 

divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, 

poštové služby tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 8 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore celulózo - papierenský a polygrafický 
priemysel na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového 
salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel za rok 2018 sa nachádzal v Žilinskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 400, vďaka 

čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania 

takmer 300 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 70 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet 

osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Bratislavskom kraji, a to necelých 80. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo 

takmer 400 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 

2018 vystúpilo približne 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 
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zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Žilinskom kraji, kde nárast 

predstavoval približne 120 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Trnavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 70. Naopak, 

v Nitrianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 100. K poklesu 

zamestnaných osôb prišlo aj v Trenčianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 90 osôb. 

Graf č. 38 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá 

mzda na úrovni 1 180 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 982 EUR. To predstavuje podiel 83,2 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 213 EUR, a to predstavuje 102,8 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 831 EUR, čo predstavuje 155,3 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 

osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 
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850 EUR, resp. 72 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v sektore. 

2.2.7 Sektor chémia a farmácia 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sú všetky ekonomické 

činnosti realizované v tomto sektore vymedzené v rámci sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Konkrétne 

sektor zahrňuje 4 divízie ekonomických činností, a to: 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 21 Výroba základných farmaceutických 

výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov: 

- 19 Koks a rafinérske ropné produkty, 

- 20 Chemikálie a chemické výrobky, 

- 21 Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky, 

- 22 Výrobky z kaučuku a plastov. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 19 Koks a rafinérske ropné produkty sú typické produkty: motorový benzín 

(gazolín), plynové oleje, stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i. n., mazacie minerálne 

oleje, ťažké prípravky i. n., propán a bután skvapalnený. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú 

kľúčové pre tento sektor, je divízia 20 Chemikálie a chemické výrobky, v rámci ktorej medzi hlavné 

produkty patria najmä: hnojivá a dusíkaté zlúčeniny, plasty v primárnych formách, pesticídy a ostatné 

agrochemické produkty, saponáty a pracie prostriedky, voňavky a toaletné prípravky, bionafta. Medzi 

charakteristické produkty divízie CPA 21 Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky 

patria najmä: provitamíny, vitamíny a ich deriváty, antibiotiká, liečivá, náplasti, katgut (prírodný šijací 

materiál) a podobné materiály; lekárničky. Ďalej sektor zabezpečuje významné produkty z divízie CPA 

22 Výrobky z kaučuku a plastov, a to najmä: nové pneumatiky a duše z kaučuku, rúry, rúrky, hadice 

a ich príslušenstvo z plastov, stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné 

potreby z plastov, príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky 

a ostatné ozdobné výrobky z plastov. 
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Graf č. 39 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
chémia a farmácia v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,2 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 105 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 2,4 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1997. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

53,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4,6 %. 

V tomto sektore možno označiť celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako 

rastúci, veľmi výrazne najmä v rokoch 2014 až 2016. Počas celého sledovaného obdobia absolútny 

nárast dosiahol približne 3,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 383 % v percentuálnom vyjadrení. 

Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 4,5 mld. EUR a najnižšia úroveň hrubej 

pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,7 mld. EUR v roku 2000. V sledovanom období je 

priemerný ročný nárast približne 156,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 16,7 %. Špecifikým 

prvkom je vývoj v divízii 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov za roky 2014 až 2016, keď 
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sa hrubá pridaná hodnota v tejto divízii v stálych cenách zvýšila z hodnoty približne 273,8 mil. EUR na 

viac ako 2 mld. EUR, čo malo výrazný vplyv aj na zvýšenie hodnoty ukazovateľa za celý sektor chémia 

a farmácia. Osobitne výrazný je nárast v stálych cenách za roky 2014 až 2017. 

Graf č. 40 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 19 Výroba koksu a rafinovaných 
ropných produktov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

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

V rámci divízie ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov vykonávajúcich zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 
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približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Graf č. 41 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 20 Výroba chemikálií 
a chemických produktov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 
(v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 20 Výroba chemikálií a chemických produktov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 20 Výroba 

chemikálií a chemických produktov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 50 %. Podiel 

tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 42 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 21 Výroba základných 
farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov 

a farmaceutických prípravkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie 

pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej 

štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová 

rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové 

služby. Podiel zamestnancov divízie 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov 

a farmaceutických prípravkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu 

a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 56 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

190 
 

Graf č. 43 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 22 Výroba výrobkov z gumy 
a plastu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 
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pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 22 Výroba výrobkov z gumy 

a plastu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 66 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 9 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore chémia a farmácia na základe 
nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 
(v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore chémia a farmácia za rok 2018 sa 

nachádzal v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 2 600, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

1 500 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 300 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky 

počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 500. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo 
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takmer 2 200 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania 

v roku 2018 vystúpilo približne 2 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré 

nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trenčianskom kraji, 

kde nárast predstavoval viac ako 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Žilinskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o viac ako 300. Naopak, 

v Nitrianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb takmer o 700. K poklesu 

zamestnaných osôb prišlo aj v Banskobystrickom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 40 osôb. 

Graf č. 44 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore chémia a farmácia v členení podľa 
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore chémia a farmácia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 278 EUR. 

Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 060 EUR. To predstavuje podiel 82,9 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde 

v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 1 285 EUR, a to predstavuje 100,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v 

sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 2 113 EUR, čo predstavuje 165,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a 

priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 
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mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 053 EUR, resp. 82,4 percentuálneho 

bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje práve jednu 

divíziu ekonomických činností, a to divíziu 24 Výroba a spracovanie kovov, ktorá je klasifikačne 

zaradená do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 24.1 Železo, oceľ a ferozliatiny, 

- 24.2 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele, 

- 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele, 

- 24.4 Drahé kovy a ostatné neželezné kovy, 

- 24.5 Služby súvisiace s liatím kovov. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 24.1 Železo, oceľ a ferozliatiny sú typické produkty najmä: ferozliatiny, surová oceľ, 

ploché valcované výrobky z ocele. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú pre tento sektor 

charakteristické, je skupina 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele, v rámci ktorej medzi 

hlavné produkty patria najmä: tyče a ťažké profily ťahané za studena, úzke pásy valcované za studena, 

otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena. Zo skupiny 24.4 Drahé kovy a ostatné neželezné 

kovy patria medzi ťažiskové produkty: surový hliník, polotovary z hliníka alebo zo zliatin hliníka, meď, 

polotovary z medi alebo zo zliatin medi, striebro a zlato vo forme polotovarov alebo vo forme prášku. 
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Graf č. 45 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci, avšak so značnými výkyvmi v čase. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol 

približne 0,7 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 175 %. Najvyššia hodnota 

hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2007, a to približne 1,5 mld. EUR 

a minimum približne na úrovni 0,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast 

v sledovanom období je približne 30 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 7,6 %. 

Obdobne aj celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v sektore možno označiť 

ako rastúci s viacerými časovými výkyvmi. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol 

približne 1,2 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 181 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 1,9 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v stálych cenách bola približne 0,7 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný 

nárast približne 53,9 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 7,9 %. Osobitne výrazný je nárast 

v stálych cenách za roky 2014 až 2017. 
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Graf č. 46 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 24 Výroba a spracovanie 
kovov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 24 Výroba a spracovanie kovov je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 
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a Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Podiel zamestnancov divízie 24 Výroba 

a spracovanie kovov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 45%. 

Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 19 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu tvoria približne 

9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 10 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za 
rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 

2018 sa nachádzal v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval približne 1 400, vďaka čomu 

sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

500 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 20 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet 

osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Žilinskom kraji, a to približne 120. Z hľadiska výstupu 

zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Banskobystrickom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo 

takmer 1 300 osôb. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, v ktorom zo zamestnania 
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v roku 2018 vystúpilo približne 270 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré 

nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Košickom kraji, kde 

nárast predstavoval približne 300 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Banskobystrickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 130. Na druhej 

strane v Bratislavskom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len minimálne. Nízky nárast bol 

zaznamenaný taktiež v Trenčianskom kraji, a to o približne 20 osôb. 

Graf č. 47 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v 
členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na 

úrovni 1 544 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 376 EUR. To predstavuje podiel 89,1 % na celkovej priemernej 

mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná 

priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 538 EUR, a to predstavuje 99,6 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 2 130 EUR, čo predstavuje 137,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami 

EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel 

priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami zamestnancov predstavuje 754 EUR, resp. 
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48,8 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde 

v sektore. 

2.2.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje práve jednu 

divíziu ekonomických činností, a to divíziu 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, 

ktorá je klasifikačne zaradená do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov: 

- 23.1 Sklo a výrobky zo skla, 

- 23.2 Žiaruvzdorné výrobky, 

- 23.3 Stavebný materiál z hliny, 

- 23.4 Ostatné porcelánové a keramické výrobky, 

- 23.5 Cement, vápno a sadra, 

- 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry, 

- 23.7 Rezané, tvarované a opracované kamene, 

- 23.9 Ostatné nekovové minerálne výrobky. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 23.1 Sklo a výrobky zo skla sú typické produkty duté sklo (sklenené fľaše, konzervové 

sklo, drobné obalové sklo) a sklenené vlákna. Zo skupiny 23.3 Stavebný materiál z hliny predstavujú 

dôležité produkty keramické obkladačky a dlaždice, tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny. 

Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 23.4 Ostatné porcelánové 

a keramické výrobky, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: keramické výrobky 

na sanitárne účely, elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje 

alebo zariadenia z keramiky. Medzi charakteristické produkty skupiny 23.6 Výrobky z betónu, cementu 

a sadry patria: stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, 

betónu alebo umelého kameňa, malty. 
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Graf č. 48 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály v SR za roky 1995 až 2017 
(v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 413,8 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 184 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to približne 789,7 mil. EUR a minimum na úrovni 

224,3 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

18 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 8 %. 

Obdobne v sektore možno označiť ako rastúci aj celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych 

cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 633,9 mil. EUR, čo je relatívny 

nárast o 297 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni približne 

847,4 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

213,5 mil. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast takmer 27,6 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení 12,9 %. 
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Graf č. 49 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 23 Výroba ostatných nekovových 
minerálnych výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 
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garantuje najmä Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály, Sektorová 

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

Podiel zamestnancov divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 

materiály na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 42 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 11 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky 
a nekovové materiály na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania 
a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 

700, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo 

do zamestnania viac ako 600 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 110 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov 

v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to 
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približne 150. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, 

kde zo zamestnania vystúpilo približne 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým 

krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 400 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo 

medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 

2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné 

kladné saldo zaznamenané aj v Trenčianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

o približne 190. Naopak, v Prešovskom kraji a Trnavskom kraji bol zaznamenaný mierny pokles počtu 

zamestnaných osôb. 

Graf č. 50 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bola v roku 2018 priemerná mesačná 

hrubá mzda na úrovni 1 272 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 

2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 064 EUR. To predstavuje podiel 83,6 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 203 EUR, a to predstavuje 94,5 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 356 EUR, čo predstavuje 185,1 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 
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osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 

1 292 EUR, resp. 101,5 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v sektore. 

2.2.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti 

klasifikačne spadajúce do dvoch sekcií ekonomických činností, a to do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

a do sekcie G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV. 

V rámci sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA ide o divízie ekonomických činností: 25 Výroba kovových 

konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba motorových 

vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba a 33 Oprava 

a inštalácia strojov a prístrojov. V rámci sekcie G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA 

MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV sektor pokrýva divíziu 45 Veľkoobchod a maloobchod 

a oprava motorových vozidiel a motocyklov. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov: 

- 25 Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení, 

- 28 Stroje a zariadenia i. n., 

- 29 Motorové vozidlá, prívesy a návesy, 

- 30 Ostatné dopravné zariadenia, 

- 32 Ostatné výrobky, 

- 33 Oprava a inštalácie strojov a prístrojov,  

- 45 Veľkoobchod a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Z divízie CPA 25 Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení sú typické produkty najmä: kovové 

konštrukcie a časti konštrukcií, radiátory a kotly ústredného kúrenia, zámky a kovanie, ručné nástroje 

používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve, upevňovacie prvky, strojové výrobky 

so závitmi. V rámci divízie 28 Stroje a zariadenia i. n. a jej skupiny 28.1 Stroje na všeobecné účely 
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predstavujú ťažiskové produkty najmä: čerpadlá a kompresory, guľkové alebo valčekové ložiská. Ďalej 

do tejto divízie CPA patria významné produkty zo skupiny 28.2 Ostatné stroje a zariadenia 

na všeobecné účely, a to najmä: zdvíhacie a manipulačné zariadenia a ich časti, chladiace a vetracie 

zariadenia okrem zariadení pre domácnosť. Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stroje 

pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo sú taktiež súčasťou množiny typických produktov 

pre túto divíziu CPA. Medzi charakteristické produkty divízie 29 Motorové vozidlá, prívesy a návesy 

patria: osobné automobily, motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb, motorové vozidlá 

na prepravu nákladu, karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy. Z divízie 30 Ostatné dopravné 

zariadenia sú typické produkty: železničné lokomotívy a koľajové vozidlá, bicykle a invalidné vozíky. 

V rámci divízie 32 Ostatné výrobky predstavujú hlavné produkty najmä: športové výrobky, hry 

a hračky, lekárske a stomatologické nástroje a potreby. Z divízie 33 Oprava a inštalácie strojov 

a prístrojov predstavujú dôležité produkty: oprava hotových kovových výrobkov, strojov a prístrojov, 

inštalácie priemyselných strojov a prístrojov. Medzi charakteristické produkty divízie 45 Veľkoobchod 

a maloobchod a služby v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov patria: predaj motorových 

vozidiel, oprava a údržba motorových vozidiel, predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel, 

predaj, oprava a údržba motocyklov a ich dielov a príslušenstva. 
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Graf č. 51 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
automobilový priemysel a strojárstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast za sektor počas sledovaného obdobia dosiahol približne 7,8 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 649 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 9 mld. EUR a minimum približne na úrovni 

1,2 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

339,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 28,2 %. 

V sektore možno ako rastúci označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych 

cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 7,6 mld. EUR, čo je relatívny 

nárast o 445 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne 

na úrovni 9,3 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

1,7 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 331 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení 19,4 %. 

0

2

4

6

8

10

12

m
ld

. E
U

R

Rok

Bežné ceny Stále ceny Lineárna (Bežné ceny) Exponenciálna (Stále ceny)



   
 

206 
 

Graf č. 52 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 25 Výroba kovových konštrukcií 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 25 Výroba kovových konštrukcií je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 25 Výroba 

kovových konštrukcií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový 

priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 63 %. Podiel 

tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 53 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 28 Výroba strojov a zariadení 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 28 Výroba strojov a zariadení je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 28 Výroba strojov 

a zariadení vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel 

a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 54 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 29 Výroba motorových vozidiel, 
návesov a prívesov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v%) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre elektrotechniku 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 29 Výroba 

motorových vozidiel, návesov a prívesov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre elektrotechniku, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 55 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 30 Výroba ostatných dopravných 
prostriedkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 
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poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov 

divízie 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov vykonávajúcich zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto 

divízii dosahuje približne 60 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 12 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 56 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 32 Iná výroba v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 32 Iná výroba je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 32 Iná výroba vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 27 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 26 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 57 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 33 Oprava a inštalácia strojov 
a prístrojov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 33 Oprava 

a inštalácia strojov a prístrojov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 13 %-ný 

podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 58 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod 
a oprava motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI 
v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových 

vozidiel a motocyklov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový 

priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 56 %. Podiel 

tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

tvoria približne 13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 12 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a 
celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za 

rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 8 200, vďaka čomu sa 
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kraj umiestnil na prvom mieste pred Trnavským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

6 700 osôb. Na druhej strane v Košickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 

3 600 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb 

nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Banskobystrickom kraji, a to približne 4 100. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania 

vystúpilo takmer 5 700 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo 

zamestnania v roku 2 018 vystúpilo viac ako 5 100 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom 

osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 2 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné 

kladné saldo zaznamenané aj v Trnavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

o takmer 1 800. Na druhej strane v Košickom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 50. 

Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji, a to o takmer 600 osôb. 

Graf č. 59 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na 

úrovni 1 333 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 144 EUR. To predstavuje podiel 85,8 % na celkovej priemernej 

mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná 

1 144 EUR

1 328 EUR

1 976 EUR

86%

100%

148%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

500

1000

1500

2000

2500

nižšie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

stredné úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

vyššie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

EU
R

Priemerná mesačná hrubá mzda v danom členení (v EUR)

Podiel k priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore (v %)



   
 

221 
 

priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 328 EUR, a to predstavuje 99,6 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 1 976 EUR, čo predstavuje 148,2 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami 

EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel 

priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 832 EUR, resp. 62,4 

percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.11 Sektor elektrotechnika 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje činnosti 

spadajúce výlučne do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Ide o dve divízie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2, a to o divíziu 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a o divíziu 27 

Výroba elektrických zariadení. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 26 Počítače, elektronické a optické zariadenia, 

- 27 Elektrické stroje a prístroje. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 26 Počítače, elektronické a optické zariadenia a jej skupiny 26.1 Elektronické 

komponenty sú typické produkty najmä: elektronické integrované obvody, dosky tlačených obvodov 

bez komponentov. Ďalej do tejto divízie patria významné produkty zo skupiny 26.2 Počítače 

a periférne zariadenia, a to najmä: prenosné zariadenia na automatické spracovanie údajov 

s hmotnosťou < 10 kg, napr. laptopy a notebooky; digitálny asistent a podobné počítače, jednotky 

s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie. 

Zo skupiny 26.3 Komunikačné zariadenia predstavujú dôležité produkty najmä: elektrické prístroje 

na drôtovú telefóniu alebo telegrafiu; videotelefóny, časti a súčasti elektrických telefónnych alebo 

telegrafických prístrojov. Medzi charakteristické produkty skupiny 26.4 Spotrebná technika patria: 

televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo 

reprodukciu zvuku alebo obrazu, mikrofóny, reproduktory, prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo 



   
 

222 
 

telegrafiu. V rámci divízie 27 Elektrické stroje a prístroje. a jej skupiny 27.3 Drôty a elektroinštalačné 

zariadenia patria medzi významné produkty najmä: izolované drôty na navíjanie, koaxiálne káble 

a ostatné koaxiálne vodiče, zástrčky, zásuvky a ostatné zariadenia na spínanie alebo ochranu 

elektrických obvodov i. n. Ďalej do tejto divízie patria typické produkty zo skupiny 27.4 Elektrické 

svietidlá, a to najmä: elektrické žiarovky alebo výbojky; oblúkovky, elektrické svietidlá stolové, 

kancelárske, nočné, stojanové. Medzi hlavné produkty skupiny 27.5 Prístroje pre domácnosť patria: 

chladničky a mrazničky; práčky; elektricky vyhrievané prikrývky; ventilátory, časti a súčasti elektrických 

prístrojov pre domácnosť. 

Graf č. 60 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
elektrotechnika v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,3 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 580 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 1,6 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 0,1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 58,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 25,2 %. 
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V sektore možno označiť ako rastúci aj celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. 

Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,9 mld. EUR, čo je relatívny nárast 

o 2098 % v percentuálnom vyjadrení (takmer 21-násobne vyššia hodnota v roku 2017 v porovnaní 

s rokom 1995). Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 2 mld. EUR a najnižšia 

hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,1 mld. EUR v roku 1999. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 84,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 91,2 %. 

Graf č. 61 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 26 Výroba počítačových, 
elektronických a optických výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR 
za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

V rámci divízie ekonomických činností 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre elektrotechniku, Sektorová rada pre automobilový priemysel 

a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov 

divízie 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 13 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 62 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 27 Výroba elektrických zariadení 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 27 Výroba elektrických zariadení je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre elektrotechniku, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 27 Výroba elektrických 

zariadení vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 50 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, dosahuje približne 19 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 12 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 13 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore elektrotechnika na základe nástupu 
do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore elektrotechnika za rok 2018 sa nachádzal 

v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval viac ako 2 900, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom 

mieste pred Trenčianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 2 900 osôb. Na druhej 

strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len necelých 400 osôb, čo 

bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil 
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v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 370. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 

2 700 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 

2018 vystúpilo viac ako 1 700 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 

zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trenčianskom kraji, kde nárast 

predstavoval približne 1 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 270. Naopak, 

v Trnavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o takmer 400. K poklesu 

zamestnaných osôb prišlo aj v Bratislavskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 230. 

Graf č. 63 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore elektrotechnika v členení podľa 
Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore elektrotechnika bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 164 EUR. 

Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 939 EUR. To predstavuje podiel 80,7 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto 

sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda 

vo výške 1 090 EUR, a to predstavuje 93,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané 

osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 848 EUR, 

čo predstavuje 158,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie 
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priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej 

hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy 

medzi týmito skupinami predstavuje 909 EUR, resp. 78,1 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu 

na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.12 Sektor energetika, plyn, elektrina 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený sekciou 

D – DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU, ktorá obsahuje práve jednu divíziu 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to divíziu 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 

vzduchu. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 35.1 Elektrická energia, jej prenos a distribúcia, 

- 35.2 Priemyselný plyn; distribúcia plynných palív potrubím, 

- 35.3 Dodávka pary a studeného vzduchu. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 35.1 Elektrická energia, jej prenos a distribúcia sú typické produkty: elektrická energia, 

prenos elektriny, distribúcia elektriny. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú charakteristické pre tento 

sektor, je skupina 35.2 Priemyselný plyn; distribúcia plynných palív potrubím, v rámci ktorej medzi 

hlavné produkty patria najmä: svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, iné ako 

ropné plyny, predaj plynných palív potrubím. Medzi charakteristické produkty skupiny 35.2 Dodávka 

pary a studeného vzduchu patria najmä: para a teplá voda, dodávka studeného vzduchu a studenej 

vody. 
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Graf č. 64 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
energetika, plyn, elektrina v SR za roky 1995 až 2017 (v mld .EUR) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,5 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 215 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2006, a to približne 3,1 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 0,6 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 2001. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 63,9 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 9,4 %. 

V tomto sektore bol za obdobie rokov 1995 až 2017 vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách 

značne rozmanitý. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,4 mld. EUR, čo je 

relatívny nárast o 22 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2007 približne 

na úrovni 3,8 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

1,2 mld. EUR v roku 2001. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,3 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení takmer 1 %. 
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Graf č. 65 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 
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garantuje najmä Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Podiel 

zamestnancov divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre energetiku, plyn, elektrinu na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 52 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

dosahuje približne 23 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti 

v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 14 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina na základe 
nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 
(v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore energetika, plyn, elektrina za rok 2018 sa 

nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 400, vďaka čomu sa kraj umiestnil 

na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 220 osôb. Na 

druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 90 osôb, čo 

bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil 

v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 100. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 



   
 

232 
 

200 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 

vystúpilo takmer 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 

zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast 

predstavoval približne 160 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 100. Na druhej strane 

v Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len minimálne. 

Graf č. 66 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore energetika, plyn, elektrina v členení 
podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore energetika, plyn, elektrina bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 726 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 1 249 EUR. To predstavuje podiel 72,4 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 1 460 EUR, a to predstavuje 84,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 

2 366 EUR, čo predstavuje 137,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 
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mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 117 EUR, resp. 64,7 percentuálneho 

bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje činnosti 

v rámci sekcie E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY 

ODSTRAŇOVANIA ODPADOV. Ide o divízie ekonomických činností: 36 Zber, úprava a dodávka vody, 

37 Čistenie a odvod odpadových vôd,  38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 

a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.  

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov:  

- 36.0 Prírodná voda; úprava a dodávka vody, 

- 37.0 Služby súvisiace s odpadovými vodami; kanalizačné kaly, 

- 38.1 Odpad; zber odpadu, 

- 38.2 Spracúvanie a likvidácia odpadu, 

- 38.3 Recyklácia materiálov; druhotné suroviny, 

- 39.0 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Zo skupiny 36.0 Prírodná voda; úprava a dodávka vody patria medzi typické produkty v sektore najmä: 

pitná voda, nepitná voda, úprava a distribúcia potrubím, predaj vody potrubím. Medzi hlavné produkty 

skupiny 37.0 Služby súvisiace s odpadovými vodami patria: likvidácia a čistenie odpadových vôd, 

čistenie žúmp a septikov. Zo skupiny 38.1 Odpad; zber odpadu predstavujú dôležité produkty: zber 

recyklovaného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, zber nerecyklovaného odpadu, 

ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, vraky na demontáž. V rámci skupiny 38.2 Spracúvanie 

a likvidácia odpadu sú typické produkty: ukladanie odpadu na kontrolovaných skládkach, spaľovanie 

odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ďalej pre tento sektor patria medzi významné 

produkty zo skupiny 38.3 Recyklácia materiálov; druhotné suroviny, a to: demontáž vrakov, recyklácia 

triedených materiálov, druhotné kovové suroviny (železné kovy, hliník, meď), druhotné nekovové 

suroviny (sklo, papier a lepenka, plasty). Medzi charakteristické produkty skupiny 39.0 Ozdravovacie 
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činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom patria: ozdravovanie a odstraňovanie znečistenej 

pôdy a podzemnej vody, ozdravovanie a odstraňovanie znečistenej povrchovej vody, ozdravovanie 

a odstraňovanie znečisteného vzduchu, asanácia budov. 

Graf č. 67 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
voda, odpad a životné prostredie v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 0,5 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 261 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola dosiahnutá v roku 2013, a to približne 0,8 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 0,2 mld. EUR bolo v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

21,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 11,4 %. 

Na rozdiel od vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v sektore má celkový trend vývoja 

hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách klesajúci trend. Počas sledovaného obdobia absolútny pokles 

dosiahol približne 0,2 mld. EUR, čo je relatívny pokles o 27 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum 

bolo dosiahnuté v roku 1996 približne na úrovni 1,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej 
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hodnoty v stálych cenách bola približne 0,5 mld. EUR v roku 2016. V sledovanom období je priemerný 

ročný pokles približne 9,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 1,2 %. 

Graf č. 68 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 36 Zber, úprava a dodávka vody 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
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V rámci divízie ekonomických činností 36 Zber, úprava a dodávka vody je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu. Podiel zamestnancov divízie 36 Zber, úprava 

a dodávka vody vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad 

a životné prostredie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 46 %. Podiel 

tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre energetiku, plyn, elektrinu tvoria približne 12 %-ný 

podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 69 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 37 Čistenie a odvod odpadových 
vôd v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 37 Čistenie a odvod odpadových vôd je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 37 Čistenie 

a odvod odpadových vôd vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, 

logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 42 %. 

Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre vodu, odpad a životné prostredie, dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria 
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približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Graf č. 70 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 38 Zber, spracúvanie a likvidácia 
odpadov; recyklácia materiálov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 
2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia 

materiálov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada 

pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

Podiel zamestnancov divízie 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia 

materiálov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné 

prostredie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 47 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, 

logistiku, poštové služby dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 12 %-ný 

podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 71 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 39 Ozdravovacie činnosti 
a ostatné činnosti nakladania s odpadom v členení podľa sektorových rád NSP/SRI 
v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania 

s odpadom je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada 

pre chémiu a farmáciu a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel 

zamestnancov divízie 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 39 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu, 

dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 
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pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti 

v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 15 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie na 
základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 
2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 

2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 800, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania 

približne 700 osôb. Na druhej strane v Žilinskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore 

približne 350 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky 

počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to takmer 400. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania 

vystúpilo približne 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo 

zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 450 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, 

ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Banskobystrickom kraji, kde nárast predstavoval približne 270 osôb. V rámci sektora bolo výrazné 

kladné saldo zaznamenané aj v Bratislavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

o približne 240. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb 

približne o 40. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji, a to o približne 10. 
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Graf č. 72 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore voda, odpad a životné prostredie bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 006 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 857 EUR. To predstavuje podiel 85,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 1 010 EUR, a to predstavuje 100,4 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 640 EUR, čo predstavuje 163 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 782 EUR, resp. 77,8 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

 

857 EUR

1 010 EUR

1 640 EUR

85%

100%

163%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

nižšie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

stredné úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

vyššie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

EU
R

Priemerná mesačná hrubá mzda v danom členení (v EUR)

Podiel k priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore (v %)



   
 

243 
 

2.2.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje 

rozmanité činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci troch sekcií ekonomických činností, a to v rámci 

sekcie F - STAVEBNÍCTVO, sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI a sekcie N - 

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Sekcia F – STAVEBNÍCTVO je v sektore zastúpená všetkými 

tromi divíziami SK NACE Rev. 2 zaradenými v tejto sekcii, a to konkrétne divíziou 41 Výstavba budov, 

divíziou 42 Inžinierske stavby a divíziou 43 Špecializované stavebné práce. Zo sekcie M - ODBORNÉ, 

VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 71 Architektonické a inžinierske činnosti; 

technické testovanie a analýzy. Zo sekcie ekonomických činností N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ 

SLUŽBY sektor pokrýva činnosti klasifikované v rámci divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení 

a krajinnou úpravou. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov CPA:  

- 41 Budovy a výstavba budov, 

- 42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb, 

- 43 Špecializované stavebné práce, 

- 71 Architektonické a inžinierske služby; technické skúšky a analýzy, 

- 81 Služby týkajúce sa údržby budov a krajinných úprav. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 41 Budovy a výstavba budov sú typické produkty sektora najmä: bytové budovy, 

priemyselné budovy, budovy pre administratívu, budovy veľkoobchodu a maloobchodu, práce 

na stavbe bytových / nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce 

na úpravách a renováciách). Z divízie 42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb patria medzi 

významné produkty sektora najmä: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce 

na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické 

pre tento sektor, je divízia 43 Špecializované stavebné práce, v rámci ktorej medzi hlavné produkty 

patria najmä: demolačné práce a príprava staveniska, elektroinštalačné práce, inštalácie rozvodov 

vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení. Zo skupiny 71 Architektonické 

a inžinierske služby; technické skúšky a analýzy predstavujú dôležité produkty: plány a výkresy 
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na architektonické účely, vypracovanie plánov mestskej a územnej zástavby. Medzi charakteristické 

produkty divízie 81 Služby týkajúce sa údržby budov a krajinných úprav patria najmä: kombinované 

pomocné služby v zariadeniach zákazníka, celkové čistenie budov, služby súvisiace s krajinnými 

úpravami. 

Graf č. 73 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
stavebníctvo, geodézia a kartografia v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 6,7 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 632 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 7,7 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 1,1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 289,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 27,5 %. 

V tomto sektore možno ako rastúci označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty 

v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 4,3 mld. EUR, čo je 

relatívny nárast o 143 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne 
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na úrovni 7,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

3 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast 188,5 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 6,2 %. 

Graf č. 74 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 41 Výstavba budov v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 
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V rámci divízie ekonomických činností 41 Výstavba budov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada 

pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 41 Výstavba budov vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 
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Graf č. 75 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 42 Inžinierske stavby v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 42 Inžinierske stavby je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 42 Inžinierske 

stavby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 55 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 76 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 43 Špecializované stavebné práce 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 43 Špecializované stavebné práce je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 
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SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 43 Špecializované 

stavebné práce vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel 

tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 

8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 77 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 71 Architektonické a inžinierske 
činnosti; technické testovanie a analýzy v členení podľa sektorových rád NSP/SRI 
v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie 

a analýzy je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová 

rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada pre automobilový priemysel 

a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické 

testovanie a analýzy vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 21 %. 

Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo tvoria približne 

16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 78 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou 
zariadení a krajinnou úpravou v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 
2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
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V rámci divízie ekonomických činností 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov 

divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby na celkovom počte zamestnancov v tejto 

divízii dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, 

poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 16 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za 
rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za 

rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 5 100, vďaka čomu sa 

kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 

4 900 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 
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približne 2 000 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky 

počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Nitrianskom kraji, a to približne 2 100 osôb. 

Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo približne 5 900 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, 

v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 4 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Trenčianskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 900 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 

700. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o takmer 900. 

K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 350. 

Graf č. 79 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na 

úrovni 1 108 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 876 EUR. To predstavuje podiel 79,1 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 

mesačná hrubá mzda vo výške 1 077 EUR, a to predstavuje 97,2 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 
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vo výške 1 602 EUR, čo predstavuje 144,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 725 EUR, resp. 65,5 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje sekciu G - 

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV, kam patria 

divízie ekonomických činností 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 

a 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov. Do sekcie I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE 

SLUŽBY patria divízie 55 Ubytovanie a 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Jedinou divíziou zo sekcie 

M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI je divízia 73 Reklama a prieskum trhu. Divízia 

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti patrí do 

sekcie N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY a divízia 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií 

je zahrnutá v sekcii R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 

- 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 

- 55 Ubytovacie služby, 

- 56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov, 

- 73 Reklama a prieskum trhu, 

- 79 Služby cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatné rezervačné a súvisiace služby, 

- 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov patria medzi typické 

produkty sektora najmä: veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, veľkoobchod so strojmi, 

zariadeniami a príslušenstvom, nešpecializovaný veľkoobchod. Z divízie CPA 47 Maloobchod okrem 
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motorových vozidiel a motocyklov predstavujú dôležité produkty: maloobchod s tabakovými 

výrobkami, maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu, maloobchod s pohonnými látkami. Ďalšou 

divíziou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor je divízia 55 Ubytovacie služby, v rámci ktorej 

medzi hlavné produkty patria najmä: hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné 

krátkodobé ubytovacie služby. Medzi charakteristické produkty divízie 56 Služby spojené s podávaním 

jedál a nápojov patria: reštauračné služby a mobilný predaj jedál, cateringové služby, jedálenské 

služby, podávanie nápojov. Z divízie 73 Reklama a prieskum trhu sú významné produkty najmä: služby 

v oblasti priameho marketingu a reklamnej pošty, predaj reklamného priestoru a času na základe 

poplatku a zmluvy. V rámci divízie 79 Služby cestovných agentúr, cestových kancelárií a ostatné 

rezervačné a súvisiace služby patria medzi typické produkty sektora najmä: služby cestovných agentúr, 

služby cestovných kancelárií, informačné služby pre turistov. Ďalej do tohto sektora patria 

charakteristické produkty divízie 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií, a to najmä: prevádzka 

hazardných stolných hier, prevádzka hracích automatov, služby organizátorov lotérií, numerických hier 

a binga, služby stávkových kancelárií online. 
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Graf č. 80 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v SR za roky 1995 až 2017 
 (v mld. EUR) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 8,4 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 333 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 11,2 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 2,5 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 366,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 14,5 %. 

V tomto sektore možno označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách 

ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 5,2 mld. EUR, čo je 

relatívny nárast o 122 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2012 približne 

na úrovni 10,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

4,3 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 227,5 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení 5,3 %.  
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Graf č. 81 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 46 Veľkoobchod okrem 
motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR 
za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada 

pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

Podiel zamestnancov divízie 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové 

služby, dosahuje približne 27 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 18 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

261 
 

Graf č. 82 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 47 Maloobchod okrem 
motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za 
rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. 

Podiel zamestnancov divízie 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 82 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti 

v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 83 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 55 Ubytovanie v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 55 Ubytovanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, 
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gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 55 Ubytovanie 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 63 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá 

a osobné služby, dosahuje približne 20 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 8 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 84 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 56 Činnosti reštaurácií 
a pohostinstiev v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

V rámci divízie ekonomických činností 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

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

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel 
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zamestnancov divízie 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vykonávajúcich zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 85 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

dosahuje približne 6 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre remeslá a osobné služby tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 85 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 73 Reklama a prieskum trhu 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 73 Reklama a prieskum trhu je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 
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pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov 

divízie 73 Reklama a prieskum trhu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 29 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch dosahuje približne 26% 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, 

ekonomiku, manažment tvoria približne 17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 86 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 79 Činnosti cestovných  agentúr, 
rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace služby v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 79 Činnosti cestovných  agentúr, rezervačné služby cestovných 

kancelárií a súvisiace služby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie 

pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej 

štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová 

rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 79 Činnosti cestovných 

agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace služby vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 80 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 
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manažment, dosahuje približne 14% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Graf č. 87 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 92 Činnosti herní a stávkových 
kancelárií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

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

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel 

zamestnancov divízie 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií vykonávajúcich zamestnania 
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garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 90 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 6% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 2 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 17 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania 
a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 

30 tis., vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do 

zamestnania približne 9 000 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 6 000 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov 

v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to 

približne 6 300. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, 

kde zo zamestnania vystúpilo takmer 27 tis. osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, 

v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 8 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 
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v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval viac ako 3 000 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Žilinskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

o takmer 1 100. Naopak, v Trnavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb 

o približne 30. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Banskobystrickom kraji, kde tento pokles 

predstavoval približne 10. 

Graf č. 88 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá 

mzda na úrovni 1 061 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 795 EUR. To predstavuje podiel 74,9 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 995 EUR, a to predstavuje 93,8 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 669 EUR, čo predstavuje 157,3 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 

osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 
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874 EUR, resp. 82,3 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v sektore. 

2.2.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky 

činnosti klasifikačne prislúchajúce do sekcie H - DOPRAVA A SKLADOVANIE. Ide o činnosti zaradené do 

divízie 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, do divízie 50 Vodná doprava, divízie 51 Letecká 

doprava, ďalej do divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, ako aj do divízie 53 Poštové služby 

a služby kuriérov. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 

- 50 Vodná doprava, 

- 51 Letecká doprava, 

- 52 Skladové a vedľajšie činnosti v doprave, 

- 53 Poštové a kuriérske služby. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 49 Pozemná doprava a doprava potrubím sú typické produkty: železničná preprava 

osôb, medzimestská, nákladná železničná doprava, mestská a prímestská osobná doprava, služby 

prevádzky taxíkov. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú charakteristické pre tento sektor, je divízia 

50 Vodná doprava, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: vnútrozemská vodná preprava 

osôb, vnútrozemská nákladná vodná doprava. Z divízie 51 Letecká doprava sú významné produkty 

najmä: osobná letecká doprava a nákladná letecká doprava. Medzi hlavné produkty divízie 52 Skladové 

a vedľajšie činnosti v doprave patria najmä: skladovanie v chladiacich zariadeniach, skladovanie 

kvapalín alebo plynov vo veľkých objemoch, parkovacie služby. V rámci divízie 53 Poštové a kuriérske 

služby a jej skupiny 53.1 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby sú typické sektorové 

produkty: činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou novín 

a časopisov, činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou listov, 

činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou balíkov. Ďalej do tejto 
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divízie patria charakteristické produkty zo skupiny 53.2 Ostatné poštové služby a služby kuriérov, a to 

najmä: kuriérske služby s použitím rôznych druhov dopráv, dodávka potravín do domu. 

Graf č. 89 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
doprava, logistika a poštové služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 4 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 282 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 5,6 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 1,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 173,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 12,3 %. 

Odlišný bol vývoj hrubej pridanej hodnoty v sektore v stálych cenách, a to najmä poklesom do roku 

2006. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,7 mld. EUR, čo je relatívny 

nárast o 17 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2015 približne 

na úrovni 5,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

2,6 mld. EUR v roku 2006. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 32,4 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení 0,7 %. 
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Graf č. 90 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 49 Pozemná doprava a doprava 
potrubím v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 49 Pozemná doprava a doprava potrubím je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 
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Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 

manažment a Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 84 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 6% a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo 

tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 91 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 50 Vodná doprava v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 50 Vodná doprava je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 

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

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 50 Vodná doprava 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 51 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu, dosahuje približne 21 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 15 %-ný podiel 
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na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 92 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 51 Letecká doprava v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 51 Letecká doprava je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 

poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada 

pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 51 Letecká doprava vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 95 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 
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výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

dosahuje približne 4% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestový ruch tvoria každá približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Graf č. 93 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 52 Skladové a pomocné činnosti 
v doprave v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Administratíva, ekonomika,
manažment

Automobilový priemysel 1)

Bankovníctvo 2)

Celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel

Doprava, logistika, poštové
služby

Elektrotechnika

Energetika, plyn, elektrina

Chémia a farmácia

Informačné technológie 3)

Kultúra a vydavateľstvo
Lesné hospodárstvo 4)Obchod, marketing 5)

Potravinárstvo

Remeslá a osobné služby

Stavebníctvo, geodézia a
kartografia

Ťažba a úprava surovín,
geológia

Textil, odevy, obuv a
spracovanie kože

Veda, výskum, vzdelávanie,
výchova a šport

Verejné služby a správa

Voda, odpad 8)

Zdravotníctvo 9)

Podiel zamestnancov



   
 

280 
 

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

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

manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 52 Skladové 

a pomocné činnosti v doprave vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 78 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 9 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 3 %-ný 

podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 94 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 53 Poštové služby a služby 
kuriérov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 53 Poštové služby a služby kuriérov je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 

53 Poštové služby a služby kuriérov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 89 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 7 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu 
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a cestovný ruch tvoria približne 2 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 18 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore doprava, logistika a poštové služby 
na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za 
rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 

2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 7 000, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 

3 500 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 1 300 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky 

počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trenčianskom kraji, a to necelých 1 300. Z 

hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo viac ako 7 700 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, v 

ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 3 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Košickom kraji, kde nárast predstavoval približne 400 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo 

zaznamenané aj v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 180. 

Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 800. 

K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 250. 
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Graf č. 95 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore doprava, logistika, poštové služby 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore doprava, logistika, poštové služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na 

úrovni 1 070 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 954 EUR. To predstavuje podiel 89,1 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 

mesačná hrubá mzda vo výške 1 067 EUR, a to predstavuje 99,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 654 EUR, čo predstavuje 154,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a 

priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 701 EUR, resp. 65,5 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 
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2.2.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje výlučne 

divízie ekonomických činností patriace do sekcie J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, a to konkrétne 

divíziu 61 Telekomunikácie, divíziu 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 

a taktiež divíziu 63 Informačné služby. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 61 Telekomunikácie, 

- 62 Služby v oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiace služby, 

- 63 Informačné služby. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie 61 Telekomunikácie a jej skupiny 61.1 Služby drôtových telekomunikácií sú typické 

produkty: prenos údajov, internetové služby, distribúcia rozhlasových a televíznych programov 

drôtovou infraštruktúrou. Ďalej do tejto divízie patria významné produkty zo skupiny 61.2 Služby 

bezdrôtových telekomunikácií, a to najmä: mobilné hlasové služby, mobilné textové služby, 

bezdrôtové internetové telekomunikačné služby. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické 

pre tento sektor je divízia 62 Služby v oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiace 

služby a jej trieda 62.01 Počítačové programovanie, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria 

najmä: návrh a vývoj informačných technológií, originály softvéru. Z triedy 62.02 Poradenstvo týkajúce 

sa počítačov sú významné produkty najmä: poradenstvo týkajúce sa hardvéru, poradenstvo týkajúce 

sa systémov a softvéru, bezpečnosť systémov, služby technickej IT podpory. Ďalej do tejto divízie CPA 

patria typické produkty triedy 62.03 Riadenie počítačových zariadení, a to najmä: riadenie sietí, 

riadenie počítačových systémov. Medzi charakteristické produkty divízie 63 Informačné služby a jej 

triedy 63.11 Spracovanie údajov, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby 

patria najmä: spracovanie údajov, zabezpečenie aplikačných služieb, reklamný priestor alebo čas 

na internete. Ďalej do tejto divízie patria hlavné produkty triedy 63.12 Služby webových portálov, a to 

najmä: obsah webových portálov a internetový reklamný priestor na webových portáloch. 
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Graf č. 96 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
informačné technológie a telekomunikácie v SR za roky 1995 až 2018 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno jednoznačne 

charakterizovať ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 

2,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 612 %. Najvyššia hodnota hrubej 

pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 2,9 mld. EUR a minimum 

približne na úrovni 0,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom 

období je približne 107,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 26,6 %. 

V sektore možno označiť ako rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych 

cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,6 mld. EUR, čo je relatívny 

nárast o 131 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne 

na úrovni 2,9 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

1,2 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 71 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 5,7 %. 
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Graf č. 97 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 61 Telekomunikácie v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 61 Telekomunikácie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné 

technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 

61 Telekomunikácie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné 

technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 

47 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou 

radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 26 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu 
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a cestovný ruch tvoria približne 19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Graf č. 98 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 62 Počítačové programovanie, 
poradenstvo a súvisiace služby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 
2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace 

služby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie 
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a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 62 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 99 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 63 Informačné služby v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

V rámci divízie ekonomických činností 63 Informačné služby je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo a Sektorová rada pre verejné služby a správu. 

Podiel zamestnancov divízie 63 Informačné služby vykonávajúcich zamestnania garantované 
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Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov 

v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 17 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo 

a Sektorovou radou pre verejné služby a správu tvoria každá približne 4 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Obrázok č. 19 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania 
a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 

4 700, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do 

zamestnania približne 1 400 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 40 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. 

Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Prešovskom kraji, a to približne 

130. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo približne 4 200 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, 

v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 
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počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 

400. Naopak, v Trenčianskom kraji a v Trnavskom kraji bol zaznamenaný minimálny pokles počtu 

zamestnaných osôb. 

Graf č. 100 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda 

na úrovni 2 162 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 362 EUR. To predstavuje podiel 63 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 

mesačná hrubá mzda vo výške 1 710 EUR, a to predstavuje 79,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 2 405 EUR, čo predstavuje 111,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 044 EUR, resp. 48,3 percentuálneho 

bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 
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2.2.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky 

činnosti, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci sekcie K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI. Ide 

o divízie: 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie 

a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné činnosti finančných 

služieb a poistenia. Sektor ďalej zabezpečuje taktiež činnosti zo sekcie L - ČINNOSTI V OBLASTI 

NEHNUTEĽNOSTÍ, t. j. činnosti vymedzené v rámci rovnomennej divízie 68 Činnosti v oblasti 

nehnuteľností. Významné činnosti sektor zabezpečuje taktiež v rámci divízie 77 Prenájom a lízing, ktorá 

klasifikačne spadá do sekcie N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 

- 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho 

poistenia, 

- 66 Pomocné činnosti súvisiace s finančnými a poisťovacími službami, 

- 68 Služby v oblasti nehnuteľností, 

- 77 Prenájom a lízing. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia sú typické produkty 

sektora najmä centrálne bankové služby a poskytovanie úverov peňažnými inštitúciami. Ďalšou 

divíziou, ktorej produkty sú významné pre tento sektor, je divízia 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové 

zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria 

najmä: životné poistenie, zdravotné poistenie, poistenie motorového vozidla, cestovné poistenie 

a poistenie asistenčných služieb, dôchodkové zabezpečenie. V rámci divízie CPA 66 Pomocné činnosti 

súvisiace s finančnými a poisťovacími službami a jej skupiny 66.1 Pomocné služby spojené s finančnými 

službami okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia sú typické produkty najmä: sprostredkovanie 

obchodu s cennými papiermi a komoditami, finančné poradenstvo. Zo skupiny 66.2 Pomocné služby 

v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení sú významné produkty najmä: vyčíslenie rizík a škôd, 

služby poisťovacích agentov a maklérov, služby spracovania fondov. Z divízie 68 Služby v oblasti 
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nehnuteľností sú ťažiskové najmä nasledovné produkty: služby v oblasti kúpy a predaja vlastných 

nehnuteľností, služby spojené s prenájmom a prevádzkou vlastných alebo prenajatých nehnuteľností, 

služby realitných kancelárií na základe poplatku alebo zmluvy, správa nehnuteľností na základe 

poplatku alebo zmluvy. Medzi charakteristické produkty divízie 77 Prenájom a lízing patria: prenájom 

a lízing motorových vozidiel, služby spojené s prenájmom a lízingom strojov a hmotného majetku, 

licenčné služby oprávňujúce používať produkty duševného vlastníctva a podobné produkty okrem prác 

chránených autorskými právami. 

Graf č. 101 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 5,6 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 237 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2013, a to približne 9,1 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 2,3 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 243,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 10,3 %. 
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Zreteľne odlišný bol celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v rokoch 1995 až 

2017 v sektore. Počas sledovaného obdobia jej absolútny pokles v sektore dosiahol približne 

0,1 mld. EUR, čo predstavuje relatívny pokles o 2 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo 

dosiahnuté v roku 2013 približne na úrovni 9,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v stálych cenách bola približne 5,6 mld. EUR v roku 2000. V sledovanom období je priemerný ročný 

pokles približne 5,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,1 %. 

Graf č. 102 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 64 Finančné služby okrem 
poistenia a dôchodkového zabezpečenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI 
v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového 

zabezpečenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre informačné 

technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 64 Finančné služby okrem poistenia 

a dôchodkového zabezpečenia vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 67 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 17 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie 

a telekomunikácie tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 103 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 65 Poistenie, zaistenie 
a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem 

povinného sociálneho poistenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie 

pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej 

štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada 

pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 65 Poistenie, zaistenie 

a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 72 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 
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dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Graf č. 104 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 66 Pomocné činnosti finančných 
služieb a poistenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. 

Podiel zamestnancov divízie 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia vykonávajúcich 
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zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 55 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo, dosahuje približne 23 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 11 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 105 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 68 Činnosti v oblasti 
nehnuteľností v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 68 Činnosti 

v oblasti nehnuteľností vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje 

približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje približne 18 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby 

tvoria približne 17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 106 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 77 Prenájom a lízing v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 77 Prenájom a lízing je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 

poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada 

pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 77 Prenájom a lízing vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

dosahuje približne 22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre remeslá a osobné služby tvoria približne 19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Obrázok č. 20 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania 
a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 5 

800, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do 

zamestnania viac ako 1 400 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania 

v tomto sektore len približne 450 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v 

SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to 

približne 500. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, 

kde zo zamestnania vystúpilo takmer 5 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, 

v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 1 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval približne 300 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Bratislavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o viac 

ako 300. Naopak, v Prešovskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 

100. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Trnavskom kraji, kde tento pokles predstavoval 

približne 50. 
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Graf č. 107 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá 

mzda na úrovni 1570 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 055 EUR. To predstavuje podiel 67,2 % na celkovej 

priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 

evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 239 EUR, a to predstavuje 78,9 % z priemernej 

mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali 

priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 076 EUR, čo predstavuje 132,2 % z priemernej mesačnej 

hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných 

osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími 

úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 021 

EUR, resp. 65 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v sektore. 
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2.2.19 Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje pestrú 

škálu kultúrnych a vydavateľských služieb, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci troch rôznych sekcií 

ekonomických činností, a to v rámci sekcie J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, sekcie M – ODBORNÉ, 

VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, ako aj sekcie R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA. 

V rámci sekcie J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA sú v sektore zabezpečované činnosti zahrnuté v divízii 

58 Nakladateľské činnosti, v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava 

a zverejňovanie zvukových nahrávok a v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie. 

Z činností prislúchajúcich do sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI zabezpečuje 

sektor jedinečné služby, ktoré sú klasifikačne zahrnuté v triede ekonomických činností 72.19 Ostatný 

výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Ide o systematické 

zabezpečovanie dostupnosti a šírenia informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti 

astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Jedinečné činnosti zabezpečuje 

najmä Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, ako aj ďalšie hvezdárne v Leviciach, 

Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, 

Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom. 30 

V rámci sekcie R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA zabezpečuje sektor činnosti zahrnuté v divízii 

90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti a v divízii 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných 

kultúrnych zariadení. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 58 Nakladateľské služby, 

- 59 Tvorba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok, 

- 60 Výroba a vysielanie programov, 

- 90 Tvorivé, umelecké a zábavné služby, 

 
30 SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ. Zoznam hvezdární a planetárií. [online]. Hurbanovo, 2019. [cit. 2019-09-

17]. Dostupné na internete: <https://www.suh.sk/zozn-hvezd-plan> . 
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- 91 Služby knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Z divízie 58 Nakladateľské služby predstavujú významné produkty najmä: vydávanie kníh, vydávanie 

novín, vydávanie periodík a časopisov, reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy 

a podobné výrobky v tlačenej podobe. V rámci divízie 59 Tvorba filmov, videozáznamov a televíznych 

programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a jej skupiny 59.1 Služby súvisiace s filmami, 

televíznymi programami videozáznamami sú typické produkty najmä: produkčné služby filmov, 

videoprogramov a televíznych programov, filmy, videozáznamy a televízne programy, predaj 

reklamného priestoru vo filmoch, videozáznamoch a televíznych záznamoch. Ďalej do tejto divízie 

patria dôležité produkty skupiny 59.2 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, a to najmä: 

zvukové a živé nahrávky; originály zvukových nahrávok, výroba rozhlasových programov; originálne 

rozhlasové programy. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 

60 Výroba a vysielanie programov, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: rozhlasové 

vysielanie; originál vysielania, rozhlasové programové kanály, výroba a vysielanie televíznych 

programov, originál televízneho vysielania. Ďalej do  sektora patria významné produkty divízie 

90 Tvorivé, umelecké a zábavné služby, a to: múzické umenie, podporné služby súvisiace s múzickým 

umením, umelecké diela, prevádzka umeleckých diel. Medzi charakteristické produkty divízie 91 Služby 

knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení patria: služby knižníc a archívov, služby 

múzeí, spracovanie historických miest, budov a podobných pamiatok, služby botanických 

a zoologických záhrad a prírodných rezervácií, ako aj vyššie uvedených hvezdární a planetárií. 
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Graf č. 108 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
kultúra a vydavateľstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 574,1 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 320 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to 753,6 mil. EUR a minimum na úrovni 179,5 mil. EUR 

bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 25 mil. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení 14 %. 

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v sektore bol značne kolísavý. Počas sledovaného 

obdobia absolútny nárast dosiahol približne 170,2 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 35 % 

v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1996 na úrovni 712,7 mil. EUR 

a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 450,9 mil. EUR v roku 2001. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 7,4 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 1,5 %.  
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Graf č. 109 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 58 Nakladateľské činnosti 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 58 Nakladateľské činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru 

a vydavateľstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada 

pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 58 Nakladateľské 

činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 34 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 22 %-ný podiel 
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na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 110 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 59 Výroba filmov, videozáznamov 
a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v členení 
podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru 

a vydavateľstvo, Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 59 Výroba filmov, 

videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 
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vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 33 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie 

a telekomunikácie, dosahuje približne 27 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 24 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 111 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 60 Činnosti pre rozhlasové 
a televízne vysielanie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 
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Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 

manažment a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov 

divízie 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vykonávajúcich zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 15 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie 

a telekomunikácie tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 112 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné 
činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová 

rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 90 Tvorivé, umelecké 

a zábavné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru 

a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá 

a osobné služby, dosahuje približne 12 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel 
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na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 113 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 91 Činnosti knižníc, archívov, 
múzeí a ostatných kultúrnych zariadení v členení podľa sektorových rád NSP/SRI 
v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
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V rámci divízie ekonomických činností 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych 

zariadení je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel 

zamestnancov divízie 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 52 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Obrázok č. 21 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo na základe 
nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 
(v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 sa 

nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval viac ako 1 300, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 340 
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osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 

130 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb 

nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 140. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 

1 400 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 

2018 vystúpilo približne 400 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do 

zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Nitrianskom kraji, kde nárast 

predstavoval takmer 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Žilinskom 

kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 70. Naopak, v Bratislavskom kraji 

bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 80. K poklesu zamestnaných osôb prišlo 

aj v Prešovskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 70 osôb. 

Graf č. 114 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore kultúra a vydavateľstvo v členení 
podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore kultúra a vydavateľstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 110 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 745 EUR. To predstavuje podiel 67,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 1 008 EUR, a to predstavuje 90,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 
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Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 

1 293 EUR, čo predstavuje 116,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 548 EUR, resp. 49,3 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. Keďže v sektore kultúra 

a vydavateľstvo sú často uplatňované špecifické podmienky zamestnávania sa (napr. zmluva o dielo 

podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, slobodný umelec, 

samostatne zárobkovo činná osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným, a i.) bude predmetom 

ďalšieho rozvoja sektorových charakteristík taktiež vypracovanie špecifických ukazovateľov pre 

zisťovanie uplatnenia sa na trhu práce. 

2.2.20 Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport 

V členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje 

širokú škálu služieb, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci štyroch rôznych sekcií ekonomických 

činností, a to v rámci sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, sekcie P - VZDELÁVANIE, 

sekcie R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA, ako aj sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI. 

V rámci sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sú v sektore zabezpečované činnosti 

zahrnuté v divízii 72 Vedecký výskum a vývoj a v divízii 74 Ostatné odborné, vedecké a technické 

činnosti. Sektor ďalej zabezpečuje činnosti zo sekcie P - VZDELÁVANIE, t. j. činnosti klasifikačne 

vymedzené v rámci rovnomennej divízie 85 Vzdelávanie. Z činností prislúchajúcich do sekcie R - 

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA zabezpečuje sektor tie služby, ktoré sú zahrnuté v divízii 93 Športové, 

zábavné a rekreačné činnosti. Napokon v rámci sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI zabezpečuje sektor 

činnosti zahrnuté v divízii 94 Činnosti členských organizácií. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 72 Služby súvisiace s vedeckým výskumom a vývojom, 

- 74 Ostatné odborné, vedecké a technické služby, 

- 85 Vzdelávacie služby, 

- 93 Športové služby a zábavné a rekreačné služby, 

- 94 Služby členských organizácií. 
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V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 72 Služby súvisiace s vedeckým výskumom a vývojom sú typické produkty: služby 

súvisiace s interdisciplinárnym výskumom a experimentálnym vývojom, služby súvisiace s výskumom 

a experimentálnym vývojom v oblasti prírodných a technických vied, služby súvisiace s výskumom 

a experimentálnym vývojom spoločenských a humanitných vied. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty 

sú charakteristické pre tento sektor je divízia 74 Ostatné odborné, vedecké a technické služby, v rámci 

ktorej medzi typické produkty patria napr. vedecké konzultačné služby. Charakteristické produkty 

divízie 85 Vzdelávacie služby patria najmä: predškolské vzdelávanie, primárne vzdelávanie, sekundárne 

vzdelávanie, vyššie vzdelávanie, umelecké vzdelávanie. Z divízie 93 Športové služby a zábavné 

a rekreačné služby sú sektorovo typické najmä prevádzka športových zariadení a služby športových 

klubov. Medzi dôležité produkty divízie 94  Služby členských organizácií patria najmä: služby 

podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií a služby odborových zväzov. 

Graf č. 115 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 3 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 315 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3,9 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 0,9 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 130 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 13,7 %. 

V tomto sektore možno taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách označiť 

ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,1 mld. EUR, čo je 

relatívny nárast o 56 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne 

na úrovni 3,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 

2 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 48,7 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 2,4 %.  
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Graf č. 116 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 72 Vedecký výskum a vývoj 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 72 Vedecký výskum a vývoj je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
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manažment a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu. Podiel zamestnancov divízie 72 Vedecký výskum 

a vývoj vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, 

výchovu a šport na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 43 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu tvoria približne 8 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 117 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 74 Ostatné odborné, vedecké 
a technické činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 
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do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel 

zamestnancov divízie 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte 

zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 29 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, 

dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Graf č. 118 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 85 Vzdelávanie v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 85 Vzdelávanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 85 Vzdelávanie 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu 

a šport na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 69 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá 

a osobné služby, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 119 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 93 Športové, zábavné a rekreačné 
činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

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

pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel 

zamestnancov divízie 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti vykonávajúcich zamestnania 
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garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 51 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Graf č. 120 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 94 Činnosti členských organizácií 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 94 Činnosti členských organizácií je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 94 Činnosti členských 

organizácií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne 

služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 30 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 8 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Obrázok č. 22 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, 
šport na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda 
za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova 

a šport za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 7 600, 

vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do 

zamestnania približne 4 200 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania v 

tomto sektore len približne 2 900 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v 

SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trenčianskom kraji, a to 

približne 3 200. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, 

kde zo zamestnania vystúpilo približne 6 000 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským 

krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 3 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo 

medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 

2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 1 600 osôb. V rámci sektora bolo výrazné 

kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol 

o takmer 900. Naopak, v Banskobystrickom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb 

o približne 160. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji, a to o približne 400 osôb. 
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Graf č. 121 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova 
a šport v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda 

na úrovni 995 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 601 EUR. To predstavuje podiel 60,4 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 

mesačná hrubá mzda vo výške 826 EUR, a to predstavuje 83 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 173 EUR, čo predstavuje 117,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 572 EUR, resp. 57,5 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 
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2.2.21 Sektor verejné služby a správa 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahŕňa výlučne divíziu 

84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, ktorá je jedinou divíziou sekcie 

O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných skupín produktov: 

- 84.1 Štátna správa, ekonomická a sociálna politika štátu, 

- 84.2 Služby pre štát ako celok, 

- 84.3 Povinné sociálne zabezpečenie. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 84.1 Štátna správa, ekonomická a sociálna politika štátu a jej triedy 84.11 Všeobecná 

verejná správa sú typické produkty najmä: výkonné a legislatívne služby, finančné a rozpočtové služby, 

všeobecné hospodárske a sociálne plánovanie a štatistické služby. Ďalej do tejto skupiny patria 

významné produkty triedy 84.12 Administratívne služby súvisiace s reguláciou zdravotnej 

starostlivosti, vzdelávania, kultúrnych a iných sociálnych služieb okrem sociálneho zabezpečenia, a to: 

administratívne vzdelávacie služby, administratívne služby zdravotnej starostlivosti, administratívne 

služby v oblasti bývania a občianskej vybavenosti, administratívne služby v oblasti rekreačnej, 

kultúrnej a náboženskej. Z triedy 84.13 Administratívne služby na efektívnejšie riadenie podnikateľskej 

činnosti sú typické produkty najmä: administratívne služby v oblasti palív a energetiky, administratívne 

služby v oblasti dopravy a komunikácií, administratívne služby v oblasti cestovného ruchu. Ďalšou 

skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 84.2 Služby pre štát ako celok, v rámci 

ktorej medzi hlavné produkty patria: zahraničné veci, obrana, spravodlivosť a súdnictvo, verejný 

poriadok a bezpečnosť, požiarnické služby. Medzi charakteristické produkty skupiny 84.3 Povinné 

sociálne zabezpečenie patria: povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa nemocenských dávok, 

podpory v materstve alebo dočasnej práceneschopnosti, povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa 

systémov dôchodkového zabezpečenia štátnych zamestnancov; starobný dôchodok, invalidný 

dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok iný ako pre štátnych 

zamestnancov, povinné sociálne zabezpečenie týkajúce sa podpory v nezamestnanosti, povinné 

sociálne zabezpečenie týkajúce sa rodinných prídavkov a prídavkov na deti. 
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Graf č. 122 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
verejné služby a správa v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 4,2 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 362 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 5,4 mld. EUR a minimum približne 

na úrovni 1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 

približne 183,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,7 %. 

V sektore bol rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas 

sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 2,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 125 % 

v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2010 približne na úrovni 4,7 mld. EUR 

a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,7 mld. EUR v roku 1996. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 113,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 5,4 %. 
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Graf č. 123 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 84 Verejná správa a obrana, 
povinné sociálne zabezpečenie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 
2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Sklo, keramika 7)  Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie je 

štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností 

klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI 

garantuje najmä Sektorová rada pre verejné služby a správu, Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. Podiel zamestnancov 

divízie 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre verejné služby a správu na celkovom počte zamestnancov v tejto 

divízii dosahuje približne 49 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 18 % 

a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne 

služby tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 23 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore verejné služby a správa na základe 
nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 
(v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore verejné služby a správa za rok 2018 sa 

nachádzal v Prešovskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 3 100, vďaka čomu sa kraj umiestnil 

na prvom mieste pred Bratislavským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 2 900 osôb. 

Na druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 
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1 100 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb 

nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Žilinskom kraji, a to približne 1 300. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Prešovskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 

3 000 osôb. Prešovský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 

2018 vystúpilo približne 2 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili 

do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde 

nárast predstavoval približne 700 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj 

v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 600. Na druhej strane 

v Banskobystrickom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 120. Nízky nárast bol 

zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji, a to približne o 130. 

Graf č. 124 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore verejné služby a správa v členení 
podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore verejné služby a správa bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 044 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 646 EUR. To predstavuje podiel 61,9 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 973 EUR, a to predstavuje 93,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 
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1 284 EUR, čo predstavuje 123,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 638 EUR, resp. 61,1 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti, 

ktoré sú klasifikačne zaradené v rámci sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI a sekcie 

N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Zo sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ 

ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 69 Právne a účtovnícke činnosti a divíziu 70 Vedenie firiem; 

poradenstvo v oblasti riadenia. V rámci sekcie N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY sektor 

pokrýva divíziu 78 Sprostredkovanie práce a divíziu 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné 

obchodné pomocné činnosti.  

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 69 Právne a účtovnícke služby, 

- 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 

- 78 Sprostredkovanie práce, 

- 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné služby. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie CPA 69 Právne a účtovnícke služby sú dôležité produkty: právne služby, finančný audit, 

účtovnícke služby, daňové poradenstvo. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento 

sektor, je divízia 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, v rámci ktorej medzi hlavné 

produkty patria najmä: vedenie firiem, služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby, 

poradenské služby v oblasti strategického riadenia, poradenské služby v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov, poradenské služby v oblasti riadenia výroby. Z divízie 78 Sprostredkovanie práce predstavujú 

významné produkty najmä: služby agentúr sprostredkujúcich zamestnania, sprostredkovanie práce 

na dobu určitú. Medzi charakteristické produkty divízie 82 Administratívne, pomocné kancelárske 
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a iné obchodné pomocné služby patria najmä: kombinované administratívno-kancelárske služby, 

služby telefonických stredísk (call center), služby spojené s organizovaním kongresov a obchodných 

výstav. 

Graf č. 125 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
administratíva, ekonomika, manažment v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

výrazne rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 3,5 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 1 895 % (jedná sa o takmer 19-násobné zvýšenie hodnoty 

sledovaného ukazovateľa v bežných cenách). Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných 

cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3,7 mld. EUR a minimum približne na úrovni 

0,2 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

150,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 82,4 %. 

V sektore je výrazne rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. 

Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 3,1 mld. EUR, čo je relatívny nárast 

o 778 % v percentuálnom vyjadrení (jedná sa o takmer 8-násobné zvýšenie hodnoty sledovaného 
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ukazovateľa v stálych cenách). Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 3,5 mld. EUR 

a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,4 mld. EUR v roku 1995. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 134,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 33,8 %. 

Graf č. 126 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 69 Právne a účtovnícke činnosti je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre informačné technológie 

a telekomunikácie a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel 

zamestnancov divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované 
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Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov 

v tejto divízii dosahuje približne 62 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie, dosahuje približne 

22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Graf č. 127 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 70 Vedenie firiem; poradenstvo 
v oblasti riadenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia je štruktúra 

zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných 

do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre informačné 

technológie a telekomunikácie a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. 

Podiel zamestnancov divízie 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vykonávajúcich 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 39 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie 

a telekomunikácie, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 11 %-ný podiel 

na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 
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Graf č. 128 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 78 Sprostredkovanie práce 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

V rámci divízie ekonomických činností 78 Sprostredkovanie práce je štruktúra zamestnanosti zameraná 

najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-

08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre elektrotechniku a Sektorová rada 
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pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 78 Sprostredkovanie práce 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 60 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre elektrotechniku, dosahuje 

približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, 

logistiku, poštové služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej 

divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 129 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 82 Administratívne, pomocné 
a kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v členení podľa sektorových rád 
NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 82 Administratívne, pomocné a kancelárske a iné obchodné 

pomocné činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 
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a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová 

rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo. Podiel zamestnancov divízie 82 Administratívne, pomocné 

a kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii 

dosahuje približne 31 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje 

približne 19 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou 

pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 

Obrázok č. 24 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania 
a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 14 200, vďaka čomu 

sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania 

približne 5 600 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto 
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sektore len približne 1 200 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. 

Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 

2 000. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo 

zamestnania vystúpilo približne 12 400 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v 

ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 4 900 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi 

počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 1 800 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 

700. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 800. 

K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 

700 osôb. 

Graf č. 130 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

 

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

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda 

na úrovni 1 305 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú 

mesačnú hrubú mzdu vo výške 804 EUR. To predstavuje podiel 61,6 % na celkovej priemernej mesačnej 

hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná 
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mesačná hrubá mzda vo výške 1 113 EUR, a to predstavuje 85,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy 

v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu 

vo výške 1 889 EUR, čo predstavuje 144,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým 

je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 085 EUR, resp. 83,2 percentuálneho 

bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

2.2.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky 

služby, ktoré sú zahrnuté v sekcii Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC. Ide o služby zaradené 

v rámci divízie 86 Zdravotníctvo, divízie 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná 

starostlivosť), ako aj divízie 88 Sociálna práca bez ubytovania. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 86 Zdravotníctvo, 

- 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach, 

- 88 Služby sociálnej pomoci bez ubytovania. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci divízie 86 Zdravotníctvo a jej skupiny 86.1 Služby nemocníc sú typické produkty najmä: 

chirurgická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach, gynekologická a pôrodnícka starostlivosť 

poskytovaná v nemocniciach a rehabilitačná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach. Ďalej do tejto 

divízie CPA patria významné produkty skupiny 86.2 Ambulantná a zubná lekárska prax, a to: služby 

všeobecnej lekárskej praxe, služby špeciálnej lekárskej praxe, stomatologická starostlivosť. Zo skupiny 

86.9 Ostatné služby v zdravotníctve predstavujú dôležité produkty najmä: ošetrovateľské služby, 

služby poskytované fyzioterapeutmi, služby zdravotníckych laboratórií. Ďalšou divíziou CPA, ktorej 

produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach, v rámci 

ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: ošetrovateľská starostlivosť v pobytových zariadeniach, 

starostlivosť v pobytových zariadeniach pre mentálne postihnutých, duševne chorých a závislých 
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od návykových látok, starostlivosť v pobytových zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím. Medzi charakteristické produkty divízie 88 Služby sociálnej pomoci bez ubytovania patria 

najmä: služby sociálnej pomoci bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

celodenná starostlivosť o deti, poradenské a výchovné služby i. n. zamerané na deti, ako aj služby 

profesionálnej adaptácie pre nezamestnaných. 

Graf č. 131 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora 
zdravotníctvo, sociálne služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 2,3 mld. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 349 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3 mld. EUR a minimum približne na úrovni 

0,7 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

100,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,2 %. 

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v sektore mal mierne kolísavý charakter. Počas 

sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,4 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 18 % 

v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1996 približne na úrovni 2,9 mld. EUR 
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a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,7 mld. EUR v roku 2005. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 0,8 %. 

Graf č. 132 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 86 Zdravotníctvo v členení podľa 
sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 
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V rámci divízie ekonomických činností 86 Zdravotníctvo je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä 

na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré 

v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, 

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

ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 86 Zdravotníctvo vykonávajúcich zamestnania 

garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby na celkovom počte zamestnancov 

v tejto divízii dosahuje približne 77 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní 

garantovaných Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, dosahuje približne 7 % a zamestnanci 

vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment 

tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 133 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 87 Starostlivosť v pobytových 
zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR 
za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  

 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  

 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

 Informačné technológie 3)  Informačné technológie a telekomunikácie 

 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

 Zdravotníctvo 9)  Zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci divízie ekonomických činností 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná 

starostlivosť) je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 
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rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada 

pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, ako aj Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Podiel zamestnancov divízie 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby 

na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 57 %. Podiel tých zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, 

výchovu a šport, dosahuje približne 17 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované 

Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 

Rev. 2. 
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Graf č. 134 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 88 Sociálna práca bez ubytovania 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

V rámci divízie ekonomických činností 88 Sociálna práca bez ubytovania je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 

a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 88 Sociálna práca bez 

ubytovania vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne 
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zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 10 %-ný 
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podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2. 

Obrázok č. 25 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby na 
základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 
2018 (v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 

sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 4 000, vďaka čomu sa kraj 

umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania 

približne 2 700 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len 

približne 1 600 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky 

počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 1 900. Z hľadiska 

výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania 

vystúpilo takmer 3 100 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom zo 

zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 2 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom 

osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 

v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 900 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné 

saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 

800. Na druhej strane v Trnavskom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 40. Nízky 

nárast bol zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji, a to o približne 300. 
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Graf č. 135 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

1 130 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 714 EUR. To predstavuje podiel 63,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 960 EUR, a to predstavuje 84,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 

1 525 EUR, čo predstavuje 134,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 811 EUR, resp. 71,8 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

 

714 EUR

960 EUR

1 525 EUR

63%

85%

135%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

nižšie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

stredné úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

vyššie úrovne Európskeho
kvalifikačného rámca

EU
R

Priemerná mesačná hrubá mzda v danom členení (v EUR)

Podiel k priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore (v %)



   
 

350 
 

2.2.24 Sektor remeslá a osobné služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti, 

ktoré sú klasifikačne zaradené v rámci sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY, ďalej 

v rámci sekcie S - OSTATNÉ ČINNOSTI, ako aj v rámci sekcie T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO 

ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY 

A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE. 

Zo sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY zabezpečuje sektor služby klasifikované v rámci 

divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby. Zo sekcie S - OSTATNÉ ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a divíziu 96 Ostatné osobné služby. 

V rámci sekcie T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI 

V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE sektor zabezpečuje 

činnosti vymedzené v divízii 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. 

Vyššie uvedená štruktúra sektora zodpovedá aktuálnemu stavu systematicky realizovanej 

optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI, v súlade s vývojom na trhu práce a potrebami 

zamestnávateľov. 

Pri rozbore zamestnanosti a odmeňovania v sektore je nevyhnutné mať na zreteli skutočnosť, že výkon 

remeselných činností a osobných služieb je v značnom počte realizovaný prostredníctvom fyzických 

osôb – podnikateľov, ktoré v charakteristike sektora nateraz nie sú zahrnuté. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty 

patriace do nasledovných divízií produktov:  

- 80 Bezpečnostné a pátracie služby, 

- 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 

- 96 Ostatné osobné služby, 

- 97 Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. 

špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 
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V rámci divízie CPA 80 Bezpečnostné a pátracie služby sú v rámci sektora realizované typické produkty: 

služby obrnených vozidiel pozostávajúce z poskytnutia pancierového vozidla na prevoz peňazí alebo 

iných cenných predmetov spolu s personálom chrániacim majetok počas prepravy, strážne služby, 

služby bezpečnostných systémov, pátracie služby. Ďalšou divíziou, ktorej produkty sú charakteristické 

pre tento sektor, je divízia 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, v rámci 

ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: oprava spotrebnej elektroniky, oprava hodín a hodiniek, 

oprava bicyklov, opravy a údržba hudobných nástrojov. Z divízie 96 Ostatné osobné služby sú 

významné produkty najmä: pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov, kadernícke 

a kozmetické služby, cintoríny a kremačné služby, služby pohrebného ústavu. 

Graf č. 136 Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora 
remeslá a osobné služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako 

rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 736 mil. EUR, čo je 

v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 776 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty 

v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 831,2 mil. EUR a minimum na úrovni 
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94,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 

32 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 33,7 %. 

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. 

Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 380,3 mil. EUR, čo je relatívny nárast 

o 131 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 758,2 mil. EUR 

a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 291,1 mil. EUR v roku 1995. 

V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení 5,7 %. 

Graf č. 137 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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V rámci divízie ekonomických činností 80 Bezpečnostné a pátracie služby je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová 

rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby na celkovom 

počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 92 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 

manažment dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou 

radou pre elektrotechniku tvoria približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci 

predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Graf č. 138 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 95 Oprava počítačov, osobných 
potrieb a potrieb pre domácnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za 
rok 2018 (v %) 

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

V rámci divízie ekonomických činností 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb 

pre domácnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh 

a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových 

rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. 

Podiel zamestnancov divízie 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 

vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie 

a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 38 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 28 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 13 %-ný podiel 
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na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2. 

Graf č. 139 Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 96 Ostatné osobné činnosti 
v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

 

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

Legenda:  
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V rámci divízie ekonomických činností 96 Ostatné osobné činnosti je štruktúra zamestnanosti 

zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní 

SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada 

pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová 

rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 96 Ostatné 

osobné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné 

služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel tých 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou 

pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 31 % a zamestnanci vykonávajúci 

zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 
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Obrázok č. 26 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby na základe 
nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 
(v osobách) 

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

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore remeslá a osobné služby za rok 2018 sa 

nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 2 500, vďaka čomu sa kraj umiestnil 

na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 2 000 osôb. 

Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 400 

osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb 

nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 500. Z hľadiska výstupu zo 

zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 

2 900 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 

2018 vystúpilo približne 1 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili 

do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Nitrianskom kraji, kde nárast 

predstavoval takmer 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom 

kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 100. Naopak, v Bratislavskom kraji 

bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 400. K poklesu zamestnaných osôb 

prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval takmer 100 osôb. 
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Graf č. 140 Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore remeslá a osobné služby v členení 
podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

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

V sektore remeslá a osobné služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 

698 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú 

hrubú mzdu vo výške 630 EUR. To predstavuje podiel 90,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej 

mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná 

hrubá mzda vo výške 731 EUR, a to predstavuje 104,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. 

Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 

946 EUR, čo predstavuje 135,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj 

porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR 

a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej 

mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 316 EUR, resp. 45,3 percentuálneho bodu 

z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 
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2.2.25 Metodika a vymedzenie pojmov 

Nadväzne na Úvodnú správu, Priebežnú správu č. 1 a Priebežnú správu č. 2 obsahuje Priebežná správa 

č. 3 NSP/SRI výsledky sektorových analýz na základe systematicky realizovanej optimalizácie štruktúry 

sektorových rád NSP/SRI v súlade s vývojom na trhu práce a potrebami zamestnávateľov. V porovnaní 

s predchádzajúcimi výstupmi (t. j. Úvodnou správou, Priebežnou správou č. 1 a Priebežnou správou 

č. 2) sú v Priebežnej správe č. 3 zohľadnené zmeny štruktúry vymedzenia jednotlivých sektorov 

NSP/SRI v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to 

u nasledovných sektorov: 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

- Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport, 

- Sektor verejné služby a správa, 

- Sektor administratíva, ekonomika, manažment, 

- Sektor remeslá a osobné služby. 

Vyššie uvedené sektory majú v porovnaní s predchádzajúcimi výstupmi aktualizovanú štruktúru podľa 

jednotlivých sekcií a divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, pričom 

štruktúra všetkých 24 sektorov je prehľadne textovo uvedená na začiatku každej sektorovej 

charakteristiky. 

Ďalej obsahujú sektorové charakteristiky výsledky analýzy produkcie realizovanej v jednotlivých 

sektoroch NSP/SRI v členení podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA, ktorej 

predmetom je kategorizácia produktov (výrobkov alebo služieb) podľa činností, a to vzhľadom na 

aktualizáciu ústrednej klasifikácie produkcie („CPC ver. 2“) Organizácie spojených národov tak, aby sa 

zachovala porovnateľnosť a konzistentnosť s normami klasifikácie produktov používanými na 

medzinárodnej úrovni.31 

  

 
31 EURÓPSKA KOMISIA. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov 
podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93. [online]. Brusel : Úradný vestník 
Európskej únie, 2014. 149 p. [cit. 2019-09-18]. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1568814925159&uri=CELEX:32014R1209> . 
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Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA má nasledovné klasifikačné úrovne: 

- CPA 2015  

- Sekcia  

- Divízia  

- Skupina  

- Trieda  

- Kategória  

- Podkategória 

Názorný príklad zatriedenia konkrétneho produktu v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov je nasledovný: 

- CPA 2015: Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA 

- Sekcia: A PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU 

- Divízia: 01 Produkty poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiace služby 

- Skupina: 01.1 Netrvácne plodiny 

- Trieda: 01.13 Zelenina a melóny, korene a hľuzy 

- Kategória: 01.13.1 Listová alebo hlúbová zelenina 

- Podkategória: 01.13.12 Kapusta32 

Keďže Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 aj Štatistická klasifikácia produktov 

podľa činností CPA majú podobné, nie však zhodné, názvy klasifikačných úrovní (napr. sekcia, divízia) 

sú v sektorových charakteristikách dôsledne oddelené textácie v členení podľa predmetných 

klasifikácií (čo je taktiež odlíšené tučným písmom na začiatku príslušného odseku). 

Nadväzne na charakteristiku typických produktov (výrobkov alebo služieb) je súčasťou sektorových 

charakteristík taktiež vývoj hrubej pridanej hodnoty v jednotlivých sektoroch NSP/SRI za roky 1995 až 

2017, a to v bežných cenách aj v stálych cenách. Hrubá pridaná hodnota za sektor zahŕňa hodnotu 

hrubej produkcie (hrubého obratu) zmenšenú o medzispotrebu. Z finančného hľadiska predstavuje tú 

časť produkcie, ktorú novo vytvorili ekonomické jednotky svojou činnosťou za daný rok. 

 
32 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA). Vysvetlivky ku klasifikácii 

produktov podľa činností (CPA). [online]. 2015. 399 p. [cit. 2019-09-18]. Dostupné na internete: 
<https://slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/jZDLDoIwEEW_hS_oYMvD5ZQYWkFTGggyG8PKkCi6MCb> . 
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Hrubá pridaná hodnota je vyjadrená ako peňažná veličina a keďže ceny výrobkov alebo služieb sa z roka 

na rok menia, tak aj kvantifikácia hrubej pridanej hodnoty je ovplyvnená vývojom cenovej hladiny. 

Na komplexné porovnanie vývoja hrubej pridanej hodnoty je preto potrebné vylúčiť vplyvy, ktoré sú 

spojené s infláciou (rastom cenovej hladiny), resp. defláciou (poklesom cenovej hladiny). Hodnota 

ukazovateľa hrubej pridanej hodnoty bez očistenia o vplyv zmeny cenovej hladiny je vyjadrená 

v bežných cenách, naopak hodnota ukazovateľa hrubej pridanej hodnoty očistená o vplyv zmeny 

cenovej hladiny je vyjadrená v stálych cenách prepočítaných vzhľadom k bázickému roku 2010 (t. j. 

za rok 2010 sa hodnoty v bežných cenách a v hodnoty v stálych cenách rovnajú). 

Súčasťou grafického zobrazenia vývoja hrubej pridanej hodnoty je taktiež trendová spojnica, a to jedna 

z typov: lineárna, exponenciálna, mocninová, logaritmická, polynomická, ktorá na základe regresnej 

analýzy najvhodnejšie vystihuje trend vývoja ukazovateľa hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách, 

resp. ukazovateľa hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v danom sektore za roky 1995 až 2017. 

Zdrojom údajov sektorových charakteristík zamestnanosti a odmeňovania je Štvrťročný výkaz o cene 

práce ISCP (MPSVR SR)1-04, ktorého účelom je získavanie informácií o cene práce a diferenciácii miezd 

zamestnancov (bez živnostníkov a ich zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl) na vytvorenie 

porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v súlade 

s požiadavkami Európskeho štatistického systému, ako aj ďalších medzinárodných organizácií.33  

Dôležitou súčasťou sektorových charakteristík sú taktiež výsledky analýzy štruktúry zamestnanosti 

v jednotlivých divíziách ekonomických činností zahrnutých v rámci jednotlivých sektorov, s osobitným 

zreteľom na optimalizáciu štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade s vývojom na trhu práce 

a potrebami zamestnávateľov. Na prezentáciu výsledkov sú aplikované radarové grafy s n (čítaj „en“) 

vrcholmi, pričom každý vrchol zodpovedá práve jednej sektorovej rade NSP/SRI. V prípade, že v danej 

divízii zamestnanci vykonávajú zamestnania garantované všetkými 24 sektorovými radami NSP/SRI, 

jedná sa o 24-uholník. Ak sa v rámci divízie vyskytujú zamestnania garantované nižším počtom 

sektorových rád, je počet vrcholov n-uholníka nižší (počet vrcholov zodpovedá počtu sektorových rád). 

Za jednotlivé divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je zostrojený samostatný graf s n vrcholmi, 

ktorý zobrazuje distribúciu zamestnanosti v rámci danej divízie v členení podľa príslušnosti 

jednotlivých zamestnaní vykonávaných zamestnancami k zoznamu garantovaných zamestnaní v rámci 

 
33 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR, TREXIMA BRATISLAVA. Informačný systém 

o priemerných zárobkoch. Vybrané výsledky + Metodický pokyn. [online]. TREXIMA Bratislava, 2019. [cit. 
2019-10-09]. Dostupné na internete: <https://www.trexima.sk/wp-
content/uploads/2019/04/brozura2018Q4A4. 
pdf> . 



   
 

362 
 

sektorových rád NSP/SRI. Dĺžku jednotlivých ramien každého radarového grafu určuje početnosť 

zamestnancov danej divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vykonávajúcich zamestnania 

v členení podľa garantovaných zamestnaní. Plocha vzniknutého n-uholníka dokumentuje rozmanitosť 

profesijnej štruktúry zamestnanosti v rámci danej divízie, čím viac je n-uholník roztiahnutý do viacerých 

ramien, tým je štruktúra zamestnanosti rozmanitejšia, t. j. tým väčší podiel zamestnancov danej divízie 

vykonáva zamestnania garantované rôznymi sektorovými radami. Naopak, v prípade n-uholníka 

s výrazne dominantným jedným ramenom je štruktúra zamestnanosti ťažiskovo rozmiestnená do 

zamestnaní garantovaných jednou sektorovou radou. N-uholník je zostrojený za všetky divízie SK NACE 

Rev. 2, ktoré mali relevantné zastúpenie na trhu práce v SR za rok 2018 a pri plnom dodržiavaní 

požiadaviek na ochranu štatistických údajov dôverného charakteru, t. j. za všetky divízie SK NACE Rev. 2 

okrem divízie 06 Ťažba ropy a zemného plynu, divízie 12 Výroba tabakových výrobkov a divízie 97 

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. 

Kartodiagramy, ako súčasť sektorových charakteristík, prezentujú regionálnu dimenziu nástupu 

do pracovného pomeru a výstupu z pracovného pomeru spolu s príslušným saldom, t. j. rozdielom 

medzi počtom nástupov do pracovného pomeru a počtom výstupov z pracovného pomeru v rámci 

jednotlivých krajov a sektorov. 

Kvalifikácie v ponímaní Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) vyjadrujú 

to, čo ľudia poznajú, čomu rozumejú a čo sú schopní vykonávať. Môžu mať rôzne formy, napríklad 

môžu mať formu (vysokoškolského) diplomu alebo certifikátu (remeselnícke zručnosti). 

Transparentnosť toho, čo sa ľudia prostredníctvom kvalifikácie skutočne naučili, je kľúčová, ak sa má 

zabezpečiť, aby jednotlivci, zamestnávatelia a poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy 

priznávali kvalifikáciám zodpovedajúcu hospodársku, sociálnu a akademickú hodnotu. 34 

Cieľom normy EÚ (EKR) je zlepšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií ľudí. EKR 

bol ustanovený v roku 2008 ako spoločný referenčný rámec kvalifikácií vyjadrených pomocou 

výsledkov vzdelávania s rastúcimi úrovňami znalostí, vedomostí, zručností a kompetencií. Rámec slúži 

ako prevodník medzi rôznymi kvalifikačnými systémami a ich úrovňami. Jeho cieľom je poskytnúť 

prínos účastníkom vzdelávania, pracujúcim, osobám hľadajúcim zamestnanie, zamestnávateľom, 

 
34 Evropská komise. Evropský rámec kvalifikací. Podpora učení, práce a přeshraniční mobility : 10. výročí. [online]. 

Evropská komise, 2019. [cit. 2019-10-08]. Dostupné na internete: <https://publications.europa.eu/ 
en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF> . 
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odborom, poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, subjektom podieľajúcim sa na uznávaní 

kvalifikácií, vládnym orgánom a medzinárodným organizáciám. 

EKR tak možno chápať ako spoločný referenčný rámec, ktorý umožňuje jednoduché porovnávanie 

kvalifikácií z rôznych krajín. Toto je dosiahnuté využívaním výsledkov vzdelávania pre každú 

kvalifikáciu, aby bola zabezpečená ich väčšia transparentnosť a aby boli jednoduchšie pochopiteľné. 

Týmto spôsobom EKR podporuje cezhraničnú mobilitu účastníkov vzdelávania a pracujúcich 

a podporuje celoživotné vzdelávanie a profesionálny rozvoj v celej Európe. 

EKR je definovaný ôsmimi úrovňami založenými na vzdelávacích výstupoch so zvyšovaním úrovne. 

Sprievodné deskriptory úrovní ukazujú, ako sa zároveň s postupom účastníkov vzdelávania z úrovne 

1 na úroveň 8 zvyšujú aj požiadavky ohľadom vedomostí, zručností, samostatnosti a zodpovednosti. 

Tieto úrovne spolu s deskriptormi fungujú ako prevodová tabuľka a umožňujú porovnávať kvalifikácie 

z rôznych inštitúcií a krajín. 

Jednotlivé úrovne EKR zodpovedajú jednotlivým úrovniam Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). 

Pre potreby predkladanej sektorovej charakteristiky bolo osem úrovní EKR/SKKR rozdelených do troch 

skupín podľa jednotlivých úrovní. Tieto úrovne boli vytvorené na základe vedomostí, zručností 

a kompetencií. Prvá skupina je nazvaná „nižšie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“, pričom sem 

patrí úroveň 1 a úroveň 2 EKR/SKKR. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria základné všeobecné 

vedomosti a základné faktické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia. Druhá skupina je pre potreby 

predkladanej štúdie nazvaná „stredné úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“, kam patria úrovne 

EKR/SKKR 3 až 5. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria vedomosti faktov, zásad, procesov 

a všeobecných pojmov v oblasti práce alebo štúdia, faktické a teoretické vedomosti v širokých 

súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia a rozsiahle, špecializované, faktické a teoretické vedomosti 

v oblasti práce alebo štúdia a uvedomovanie si hraníc týchto vedomostí. Tretia a posledná skupina 

podľa EKR/SKKR obsahuje „vyššie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“ a sem boli zaradené šiesta 

až ôsma úroveň EKR/SKKR. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria rozšírené vedomosti v oblasti práce 

alebo štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad, vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú 

niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia 

alebo výskumu, zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a patria sem aj vedomosti na 

najvyššej úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami. Na základe vymedzených 

skupín podľa úrovne EKR/SKKR boli agregované priemerné mesačné hrubé mzdy zamestnaných osôb 

a následne v tomto členení aj graficky prezentované a okomentované analytickými komentármi.  
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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 

Súčasné požiadavky zamestnávateľov a v rámci nich pracovné pohovory personalistov prelomovo 

menia svoju tvár. Tradičné formy odhalenia kvalít kanditátov už nestačia, personalisti využívajú nové 

metódy „preskúšavania“ uchádzačov. Tým, že pri tradičnom výberovom konaní sa mnohokrát do 

užšieho výberu dostanú takí kandidáti, ktorí majú vopred natrénované odpovede, predpripravený 

scenár a atraktívny/charizmatický výzor, ktorým urobia na personalistov „správny“ dojem, pohovor 

v konečnom dôsledku nesplní svoj cieľ a pravdepodobne nebude prijatý kanditát, ktorý má reálne 

najväčší celkový potenciál pre firmu.  

Do popredia sa v súčasnom období dostávajú tzv. „mäkké“ zručnosti, ktorých význam je 

nepopierateľný najmä v nevýrobnej sfére. Celkovo ich dôležitosť v pracovnom procese neustále rastie 

a pre profesijné pôsobenie sú nevyhnutné i keď sa nedajú zdokumentovať, ako napríklad zváračský 

preukaz, či certifikát o znalosti cudzieho jazyka. Mäkké zručnosti vyplývajú z charakteru, osobnosti a 

povahy kanditáta a jeho reakcií na vplyvy okolia v rámci danej situácie. Umožňujú poradiť si s výzvami 

každodenného života a zároveň čeliť akejkoľvek nečakanej prekážke.  

Mäkkým zručnostiam je venovaná eminentná pozornosť aj v rámci kompetenčného modelu NP SRI 

– v časti „Kľúčové kompetencie“. Výstižné popisy, ktoré budú charakterizovať jednotlivé mäkké 

zručnosti sú v kompetencii pracovnej skupiny pre oblasť „Špecifických kľúčových kompetencií“, ale je 

pravdepodobné, že budú súčasťou práce aj pracovnej skupiny pre oblasť „Všeobecných kľúčových 

kompetencií“ Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI – bližšie viď nižšie v texte 

kapitoly v časti: „Zmeny v kľúčových kompetenciách“.  

3.1 Inovovaná štruktúra NŠZ 

 

V sledovanom období sa postupne programovala rozšírená štruktúra formátu NŠZ (v súčasnom období 

je takmer ukončená a väzby a funkcionalita sú vo väčšej miere otestované). Zároveň prebiehali aj 
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činnosti spojené s úpravou a tvorbou nových číselníkov a databáz, ktoré budú potrebné na 

zabezpečenie funkcionality nových položiek v rozšírenom formáte NŠZ. V súčasnom období sa 

konzultujú s tajomníkmi sektorových rád a vybranými členmi sektorových rád návrhy nových 

číselníkov z nasledujúcich oblastí, týkajúcich sa priamo výkonu práce: 

1. Profil práce, 

2. Pracovné prostredie, 

3. Pracovné prostriedky. 

 

Definícia profilu práce bude odvodená od prevažujúceho charakteru práce/činností, ktoré sa v rámci 

konkrétneho zamestnania vykonávajú. Pôjde o výber z číselníka, ktorý bude ponúkať možnosti od 

nenáročnej práce s minimálnou zodpovednosťou, cez prevádzkové práce, až po riadiace práce, pri 

ktorých je potrebné viesť podriadených a zodpovednosť je tu vysoká.  

 

Pracovné prostredie, v súvislosti so záťažou a rizikovosťou práce, bude informovať o možných 

nebezpečenstvách a záťaži na organizmus pri vykonávaní vybraných činností v rámci konkrétnych NŠZ. 

Pre každý NŠZ bude poskytnutá informácia o oblasti najpoužívanejších pracovných prostriedkov 

potrebných na výkon pracovných činností v zamestnaní. 

 

V nasledujúcej schéme je zobrazený vzťah medzi charakteristikou práce (základnou i podrobnou), 

profilom práce (berúcim do úvahy charakter práce a pracovné prostredie) a pracovnými prostriedkami 

v rámci konkrétneho NŠZ. Tieto zložky sú považované za jadro podstatných informácií v Karte 

zamestnania v súvislosti s povahou vykonávanej práce v rámci zamestnania (NŠZ).  
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Schéma č. 1 Vzťah medzi charakteristikou práce, profilom práce a pracovnými prostriedkami 
v rámci konkrétneho NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Jednou z dôležitých oblastí, ktorej sa venuje (pri väzbách a programovaní) významná pozornosť, je 

„požadované dosiahnuté vzdelanie“. V úvode revízie/tvorby NŠZ autorom je podstatné, aby si expert 

správne určil výšku požadovaného stupňa vzdelania garantovaného NŠZ. Toto určenie následne 

automaticky upravuje výšku SKKR a EKR. Taktiež poskytuje možnosť užšieho výberu z klasifikácie ISCED 

2011, z výšky požadovanej úrovne sektorových a špecifických odborných vedomostí a odborných 

zručností. Do tretice systém automaticky načíta požadované všeobecné kľúčové kompetencie, rovnako 

ako aj žiadúce prierezové odborné vedomosti a odborné zručnosti (podľa požadovanej výšky SKKR).  

 

Nasledujúca schéma zobrazuje nadväznosť výberu výšky požadovaného stupňa vzdelania autorom 

a následné automaticky zrealizované aktivity IS NSP/SRI.  
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Schéma č. 2 Súvislosti týkajúce sa výberu výšky požadovaného stupňa vzdelania autorom pri 
revízii/tvorbe garantovaného NŠZ 

 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Podrobnejšie informácie o ďalších číselníkoch, klasifikáciách a databázach, v nadväznosti na rozšírenú 

štruktúru NŠZ je možné nájsť v Aktivite č. 4.  

 

V nasledujúcom období sa, v súvislosti so zmenami formátu NŠZ, novými funkcionalitami 

a možnosťami nových druhov výstupov bude inovovať metodický manuál určený pre autorov 

a pracovné skupiny sektorových rád, pri tvorbe/revízii a inovácii garantovaných NŠZ. Následne na to 

budú tajomníkmi v jednotlivých sektorových radách vyškolení experti, ktorí si ako autori, resp. ako 

spolupracujúci členovia odsúhlasili tvoriť, revidovať a inovovať NŠZ, ktoré garantuje ich sektorová rada. 
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3.2 Vytvorenie podmienok na preskúmavanie a porovnávanie nových 

požiadaviek vedomostí a zručností na pracovných miestach v súlade 

s inováciami v sektoroch národného hospodárstva 

 

3.2.1 Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ 

 

V súčasnom období prebiehajú finalizačné práce na viacerých navzájom súvisiacich aktivitách. Ide 

o rozšírenie formátu NŠZ a reformu kompetenčného modelu SRI (všetkých jeho zložiek). Tým, že tento 

nástroj bude viazaný priamo na kompetencie, ktoré bude navzájom porovnávať, sú aktualizované 

databázy základným prvkom tohto nástroja. Databázy bude možné naplniť až po ich finalizácii, tzn., 

že až po nasledujúcich aktivitách: 

1. Rozdelenie databázy odborných vedomostí na sektorové, prierezové a špecifické. 

2. Rozdelenie databázy odborných zručností na sektorové, prierezové a špecifické. 

3. Úprava štruktúry kľúčových kompetencií do finálneho dokumentu35. 

4. Finalizácia krátkych a základných popisiek všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií36. 

5. Finalizácia „balíčkov“ všeobecných kľúčových kompetencií podľa úrovne SKKR37. 

6. Finalizácia popisov troch úrovní špecifických kľúčových kompetencií podľa úrovne náročnosti 

zvládnutia38. 

Prvá aktivita je v súčasnom období, v súvislosti so základným rozdelením databázy, ukončená, na 

druhej aktivite sa intenzívne pracuje. Tretia až šiesta aktivita závisí od navrátenia podkladov od členov 

pracovných skupín Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI, pričom v prvom rade 

bude potrebné sfinalizovať štruktúru kľúčových kompetencií v nadväznosti na podnety a návrhy členov 

pracovných skupín a doriešiť sporné prípady, kedy boli metodikmi Realizačného tímu SRI k jednotlivým 

kategóriám zaznamenané protichodné názory od viacerých členov pracovných skupín.  

 
35 po zvážení a zapracovaní pripomienok od členov pracovných skupín Expertného tímu na reformu 

kompetenčného modelu SRI ku štruktúre kľúčových kompetencií 
36 V prípade odsúhlasenia zmien štruktúry, v súvislosti s vytvorením samostatnej časti kľúčových kompetencií 

„Dispozície/vlohy“, budú členovia revidovať a tvoriť aj tieto charakteristiky. Do týchto úloh sa  zapoja obe 
pracovné skupiny Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI. 

37 jedna z kľúčových úloh pracovnej skupiny “Všeobecných kľúčových kompetencií” Externého tímu na reformu 
kompetenčného modelu SRI 

38 jedna z kľúčových úloh pracovnej skupiny “Špecifických kľúčových kompetencií” Externého tímu na reformu 
kompetenčného modelu SRI 
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Realizačný tím SRI sa preto, v rámci tejto úlohy, zameral najmä na funkčnosť a jednoduché užívateľské 

ovládanie nástroja. Prvá verzia bola uvedená na interné testovanie koncom augusta 2019. Počas 

septembra 2019 boli vykonané základné testovacie práce, spísané pripomienky a návrhy na úpravu 

a programátori postupne zapracovávajú tieto pripomienky do nového nástroja.  

Sumárne možno konštatovať, že jednou z podstatných funkcionalít, ktoré pribudli do nástroja je tá, 

ktorá upozorní autora na skutočnosť, že: 

1. odborná vedomosť nie je zrkadlená v odbornej zručnosti a naopak, 

2. odborná zručnosť nie je zrkadlená v odbornej vedomosti. 

V nasledujúcej schéme je uvedený príklad, kedy systém upozorní autora, že NŠZ je z hľadiska 

kompetencií nevyvážený a je potrebné ho upraviť. Ide o NŠZ „Geochemik“ a uvádzané sú odborné 

vedomosti a zručnosti ešte pred revíziou tohto NŠZ a úpravou kódov a priradenia odborných 

vedomostí v kompetenčnom modeli – databáze odborných vedomostí.  
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Schéma č. 3 Príklad nezrovnalosti odbornej vedomosti v NŠZ v nadväznosti na použité odborné 
zručnosti v rámci NŠZ „Geochemik“ a naopak 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Z vyššie uvedeného príkladu vyplýva, že odborné vedomosti z oblasti B.2.3 (Náuky o zemi – napr. 

geografia, geológia, seizmológia, meteorológia) sa v súčasnom období, v rámci NŠZ „Geochemik“, 

neodrážajú v žiadnych odborných zručnostiach. Obdobne tomu je aj pri odborných vedomostiach 

z oblasti J.3.1 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a z oblasti C.2.2 (Využívanie počítača v práci). 

Pre oblasť B.2.2 (Chémia a príbuzné náuky – napr. biochémia) boli tri odborné vedomosti odzrkadlené 

v jednej odbornej zručnosti. Rovnako tomu bolo pri odbornej vedomosti z oblasti B.2.4 (Chemický 

priemysel) a odbornej vedomosti z oblasti D.2.2 (Štátna správa a samospráva). Dve odborné vedomosti 

z oblasti G.3.1 (Ochrana životného prostredia) sa pre NŠZ „Geochemik“ odzrkadlili v dvoch odborných 

zručnostiach. 

Čo sa týka odborných zručností – v rámci NŠZ „Geochemik“ boli uvedené požiadavky na dve odborné 

zručnosti bez toho, aby boli zadané ako požiadavky na odborné vedomosti. Išlo o vedomosti z 
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oblasti D.2.1 (Administratíva) – konkréte oblasť „bezpečnosti práce“ a pri A.5.2 (Informácie, 

archívnictvo). V prvom prípade bude, po úprave kompetenčného modelu – konkrétne časti odborných 

zručností, každá odborná vedomosť s formuláciou „bezpečnosti práce“ zaradená ako prierezová 

a bude automaticky priradená každému NŠZ. V druhom prípade sa pravdepodobne výskumné práce 

zaradia podľa sektora, čiže pôjde o odbornú zručnosť priradenú k sektoru, ktorý bude garantovať NŠZ 

„Geochemik“. 

 

3.3 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

 

3.3.1 Určenie nových garancií NŠZ pre NP SRI 

 

Za sledované obdobie boli zrealizované prvé rokovania nasledujúcich 9-tich sektorových rád, a to: 

  

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo, 

▪ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu, 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo,  

▪ Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu, 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

 

Tajomníci, v rámci možností, priamo na rokovaní prediskutovali s členmi sektorovej rady garanciu 

konkrétnych NŠZ. U niektorých sektorových rád sa však, v rámci rokovania, neprerozdeľovala garancia 

NŠZ a táto aktivita bola buď uložená členom ako úloha, alebo bola čiastočne presunutá na druhé 

rokovania sektorových rád. Pri rozdelení garancie, vo všeobecnosti, nastali nasledujúce prípady: 

1. garancia NŠZ zostala pôvodnému autorovi, 

2. garancia NŠZ bola priradená novému autorovi, 

3. garancia NŠZ v súčasnom období nebola priradená žiadnemu autorovi39. 

 
39 dôvodmi boli napríklad: neúčasť budúceho garantujúceho autora na prvom rokovaní sektorovej rady, prípadne 

neurčenie garancie NŠZ z ostávajúcich členov; návrh na preradenie NŠZ do inej sektorovej rady; návrh na 
zrušenie NŠZ a iné 
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Vo výstupných informáciách za konkrétne sektorové rady sú uvedené informácie (v prílohách) 

o zmenách garancie konkrétnych NŠZ za dané sektorové rady. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 

vo väčšine sektorových rád prevládla možnosť „3“, resp. išlo o kombináciu všetkých troch možností. 

Dôvodom boli najmä nasledujúce dve skutočnosti: 

1. Nedostatočný rozsah času na rokovaní na realizáciu aktivity rozdeľovania garancií NŠZ. 

2. Chýbajúci členovia sektorovej rady na prvom rokovaní, ktorí by prevzali garanciu nad 

vybranými NŠZ. 

 

Koncom sledovaného obdobia sa začali realizovať aj druhé rokovania niektorých sektorových rád, 

avšak ich výsledky budú sumarizované v nasledujúcej Priebežnej správe č. 4. 

 

3.3.2 Návrhy na zmenu/zrušenie garancie NŠZ v rámci NP SRI 

 

Väčšina návrhov zmien garancie NŠZ bola iniciovaná zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, 

výchovu a šport. Vďaka tomu táto Sektorová rada mala najväčší pohyb počtu garantovaných NŠZ – a to 

smerom nadol. Nadväzne na to, vybraným sektorovým radám, ktoré prevzali tieto NŠZ, stúpol počet 

garantovaných NŠZ. Bližšie informácie o presunoch NŠZ v rámci konkrétnych sektorových rád je možné 

vidieť v ich informáciách, v tabuľkových prílohách s názvom: „Zmena/zrušenie garancie NŠZ v rámci NP 

SRI“. 

 

V rámci evidencie výsledkov prvých rokovaní vybraných sektorových rád, resp. odsúhlasení predsedov 

a garantov, v rámci návrhov presunov garancie NŠZ, nasledujúca tabuľka sumarizuje zmeny 

v garanciách NŠZ, resp. návrhy na zrušenie garantovaných NŠZ v rámci konkrétnej sektorovej rady. 

Z tabuľky vyplýva, že v sledovanom období sa najvýraznejšia zmena v súvislosti s presunom garancie 

NŠZ udiala v rámci Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, kedy bola zmena 

garancie navrhnutá u 61 NŠZ, ale iba u 29-tich prebehlo, v rámci sledovaného obdobia, schválenie 

presunu garancie na inú sektorovú radu.  

 

Stav zmien v presunoch/zrušenia garancie NŠZ bol uvádzaný ku dňu 5. októbra 2019 a priebežne sa 

bude meniť. 
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Tabuľka č. 8 Sumárne  zhodnotenie zmeny garancie NŠZ za vybrané sektorové rady 

P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ 
Počet NŠZ, ktoré 
sektorová rada 
už nebude 
garantovať 

Aktualizovaný 
počet 
garantovaných 
NŠZ za 
sektorovú radu 

Počet NŠZ 
Návrh novej garantujúcej 

sektorovej rady 
Potvrdenie garancie novej 

sektorovej rady na rokovaní 

1 Sektorová rada poľnohospodárstvo 0 0 0 0 77 

3 Sektorová rada pre potravinárstvo 0 0 0 0 52 

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 0 0 0 0 27 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 0 0 0 0 35 

12 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a 
elektrinu 

0 0 0 0 76 

13 
Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie 

0 0 0 0 53 

14 
Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

0 0 0 0 71 

18 
Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 

0 0 0 0 87 

20 
Sektorová rada pre vedu, výskum, 
vzdelávanie, výchovu, šport 

0 61 29 29 113 

21 
Sektorová rada pre verejné služby a 
správu 

0 0 0 0 177 

23 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 

0 0 0 0 231 

24 
Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby 

0 0 0 0 84 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.3.3 Sumarizácia garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

V Aktivite č. 1, v tabuľke s názvom: „Vývoj zmien v garancii NŠZ“ boli zdokumentované zmeny počtu 

garancie sumárne za jednotlivé sektorové rady, a to k 5.-temu októbru 2019.  

Stav garantovaných NŠZ sa, v sledovanom období, nezmenil v 13-tich sektorových radách, a to: 

1. Sektorová rada pre potravinárstvo, 

2. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

3. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

4. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

5. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

6. Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

7. Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály, 

8. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

9. Sektorová rada pre elektrotechniku, 

10. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

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

12. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

13. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

 

Najviac NŠZ prijala od Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport Sektorová rada 

pre kultúru a vydavateľstvo, a to 7 NŠZ. Druhý najpočetnejší presun (počet NŠZ + 6) bol v rámci: 

1. Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a 

2. Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu. 

Najväčšie zmeny (zníženie počtu NŠZ) nastali v už spomínanej Sektorovej rade pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport (-29 NŠZ). Zmeny nastali aj krátko po 5.-tom októbri 2019, tieto však budú 

zdokumentované až v Priebežnej správe č. 4.  

 

3.4 Tvorba nových NŠZ v rámci vybraných sektorových rád 

3.4.1 Pôvodné NŠZ určené na dopracovanie 

V sledovanom období došlo k zmene počtov NŠZ určených na dopracovanie, a to u viacerých 

sektorových rád. Dôvodom boli hlavne presuny NŠZ z garancie Sektorovej rady pre vedu, výskum, 
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vzdelávanie, výchovu a šport, ktoré neboli v minulom období dopracované, čiže bude potrebné ich 

v nasledujúcom období autormi a členmi pracovných skupín dopracovať do takej podoby, aby mohli 

byť schválené, sektorovou radou a následne Alianciou. Následne budú zverejnené v IS NSP/SRI a 

garantované v podmienkach súčasného národného hospodárstva. V nasledujúcej tabuľke je vo štvrtom 

stĺpci uvedená informácia za každú sektorovú radu o zmene v počte NŠZ určených na dopracovanie.  

Tabuľka č. 9 Zmena počtov garantovaných NŠZ na dopracovanie a tvorbu NŠZ v rámci NP SRI 

P.č. sektorovej 
rady 

Počet pôvodných NŠZ 
určených na 
dopracovanie 

Predpokladaný 
počet tvorby nových 
NŠZ 

Zmena počtov NŠZ 
určených na 
dopracovanie 

Upravený 
predpokladaný počet 
tvorby nových NŠZ 

1 4 0 bezo zmeny bezo zmeny 

2 4 0 9 bezo zmeny 

3 18 0 bezo zmeny bezo zmeny 

4 0 0 bezo zmeny bezo zmeny 

5 8 0 bezo zmeny 4 

6 0 0 bezo zmeny bezo zmeny 

7 0 0 3 bezo zmeny 

8 0 0 bezo zmeny bezo zmeny 

9 0 0 bezo zmeny bezo zmeny 

10 0 10 bezo zmeny bezo zmeny 

11 0 10 bezo zmeny bezo zmeny 

12 11 5 12 bezo zmeny 

13 3 0 7 bezo zmeny 

14 37 4 39 bezo zmeny 

15 42 1 bezo zmeny bezo zmeny 

16 22 7 bezo zmeny bezo zmeny 

17 14 5 bezo zmeny bezo zmeny 

18 14 5 bezo zmeny bezo zmeny 

19 49 0 55 9 

20 87 3 70 bezo zmeny 

21 31 0 bezo zmeny bezo zmeny 

22 23 5 bezo zmeny bezo zmeny 

23 93 0 bezo zmeny bezo zmeny 

24 4 0 bezo zmeny bezo zmeny 

Zdroj. TREXIMA Bratislava 

 

 

3.4.2 Nové NŠZ súvisiace so vznikom nových zamestnaní na trhu práce v sektoroch  

V rámci vyššie uvedenej tabuľky je poskytnutá informácia aj o predpokladanom počte tvorby nových 

NŠZ, ktoré budú autori v rámci svojich sektorových rád vytvárať prvý krát ako úplne nové NŠZ. Z 5.-

teho stĺpca je vidno, že zmeny, oproti minulému obdobiu, prebehli v dvoch sektorových radách, a to:  
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1. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel (predpoklad 4 nových 

NŠZ) a 

2. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (predpoklad 9 nových NŠZ). 

 

Tvorba nových NŠZ bola vykonzultovaná tajomníkmi s predsedom a členmi sektorovej rady a bližšie 

informácie je možné nájsť v informáciách konkrétnych sektorových rád. V niektorých prípadoch sú už 

navrhnuté aj presné názvy, ktoré navrhli budúci autori, napr. u Sektorovej rady pre kultúru 

a vydavateľstvo a ďalší postup bude prerokovávaný na druhom rokovaní sektorovej rady.  

Celkovo však možno konštatovať, že súvislý aktívny monitoring a potreba zaznamenať požiadavky na 

nové zamestnania nastane u viacerých sektorových rád až po vypracovaní niekoľkých cyklov 

Sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, v rámci ich sektora. 

3.5 Revízie garantovaných NŠZ 

3.5.1 Zmeny v harmonograme revízie garantovaných NŠZ v rámci vybraných sektorových 

rád 

V programe úvodných rokovaní vybraných sektorových rád bol prerokovávaný aj harmonogram revízie 

garantovaných NŠZ. Pôvodní/noví autori, po pridelení konkrétnych NŠZ, sa vyjadrovali 

k navrhovanému harmonogramu revízie NŠZ a konkrétne zmeny sú uvedené v prílohách vybraných 

sektorových rád. V niektorých prípadoch však na rokovaniach neprišlo k priradeniu autorstva 

jednotlivých NŠZ a ani k vyjadreniu sa k harmonogramu revízie.  

 

Zmeny v harmonograme revízie sú však závislé od reálneho prístupu vyškolených expertov v IS 

NSP/SRI, a to v súvislosti s revíziou, inováciou a tvorbou NŠZ, možnosťou porovnávať si jednotlivé NŠZ 

z viacerých sektorových rád medzi sebou, rovnako ako aj práce s finalizovanou verziou kompetenčného 

modelu SRI – kľúčovými kompetenciami40, odbornými vedomosťami a odbornými zručnosťami41. 

V súčasnom období prioritou členov sektorových rád je najmä tvorba prvých cyklov sektorových 

stratégií ľudských zdrojov. 

 

 
40 všeobecnými a špecifickými 
41 obe databázy rozdelené na prierezové, sektorové a špecifické položky 
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3.6 Realizácia zmien v kompetenčnom modeli 

V sledovanom období boli uskutočnené rozsiahle zmeny a úpravy v databázach kompetenčného 

modelu, a to metodikmi a oboma pracovnými skupinami Expertného tímu na reformu kompetenčného 

modelu SRI (ďalej len „Expertný tím“).  

 

Aj v nadväznosti na úlohu, ktorú dostal Realizačný tím SRI na rokovaní Sektorovej rady pre informačné 

technológie a telekomunikácie: „Určiť metodický postup na určovanie a posudzovanie IT kompetencií, 

vedomostí a zručností v ostatných sektorových radách“ sa plynulo vytvárali podmienky na zaradenie 

členov sektorovej rady do pracovnej skupiny Expertného tímu, priraďovali sa im položky súvisiace 

s digitálnou a informačnou gramotnosťou a predmetní členovia boli oslovovaní s cieľom zapojenia sa 

do prác tak, aby mohli pripomienkovať a tvoriť oblasť IT kompetencií, ktoré budú potom dostupné 

a záväzné aj pre ostatné sektorové rady. Konkretizácia hlavných aktivít Realizačného tímu v súvisiacej 

oblasti je uvedená v nasledujúcich podkapitolách.  

 

3.6.1 Zmeny v kľúčových kompetenciách 

Po tvorbe návrhov dlhých i krátkych charakteristík všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií 

metodikmi Realizačného tímu SRI bol vytvorený „Metodický manuál na tvorbu popisiek pre 

všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie“ (viď príloha č. 27). Nosné časti manuálu boli: 

1. Zaradenie kľúčových kompetencií do Kompetenčného modelu SRI. 

2. Rozdelenie kľúčových kompetencií do dvoch typov a následne definícia kategórií, podkategórií 

a položiek jednotlivých kľúčových kompetencií (schematicky). 

3. Návrh základných i skrátených charakteristík pre jednotlivé kategórie, podkategórie a položky 

kľúčových kompetencií.  

4. Konkretizácia očakávaných aktivít členov pracovných skupín42. 

5. Porovnanie navrhnutého modelu kľúčových kompetencií s kľúčovými kompetenciami pre 

celoživotné vzdelávanie. 

Prílohy k manuálu (č. 1 a č. 3) budú slúžiť ako formulár na tvorbu popisných informácií pre kľúčové 

kompetencií v závislosti buď od výšky SKKR alebo od úrovne zvládnutia. Príloha č. 2 uvádzala príklady 

 
42 pracovné skupiny vznikli za účelov posudzovania oboch typov kľúčových kompetencií a návrh ich personálneho 

obsadenia bol realizovaný v nadväznosti na ich odbornosť, ktorá im umožní revidovať rozličné pod/kategórie 
a položky kľúčových kompetencií 
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garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorový rady v rámci 8-mich úrovní – zodpovedajúcich úrovniam 

SKKR.  

Manuál bol v prvom rade určený pre budúcich členov Expertného tímu. Tento bol rozdelený do dvoch 

hlavných pracovných skupín, pričom zameraním prvej pracovnej skupiny bola oblasť „Všeobecných 

kľúčových kompetencií“ a zameraním druhej pracovnej skupiny bola oblasť „Špecifických kľúčových 

kompetencií“. Členovia Expertného tímu boli oslovovaní do oboch pracovných skupín v nadväznosti na 

svoju odbornosť. V súlade s troma fázami (definovanými v Priebežnej správe č. II) predchádzali 

začiatku formovaniu Expertného tímu nasledujúce aktivity: 

1. tvorba pozície vedúcej Expertného tímu (bola ňou poverená členka Realizačného tímu SRI 

(metodik) – Ing. Monika Donovalová), 

2. návrh vedúcej Expertného tímu na rozdelenie členov k jednotlivým položkám kľúčových 

kompetencií, v nadväznosti na posudzovanie ich charakteristík a dopĺňanie popisov (z členov 

sektorových rád, resp. odborníkov z iných riešiteľských projektov), 

3. návrh na oslovenie inštitúcií pre nomináciu členov do Expertného tímu v súvislosti s prácou na 

reforme kompetenčného modelu SRI. 

V kontexte vyššie uvedených aktivít boli Realizačným tímom SRI vytvorené tri druhy vzorových listov 

a následne odoslaných v .pdf forme na mailové adresy dotknutých odborníkov, resp. inštitúcií. 

Konkrétne listy sú uvedené v prílohe č. 28 tejto správy. 

V priebehu dvojmesačného obdobia sa experti vyjadrili k nomináciám do Expertného tímu (viď 

oskenované súhlasy v prílohe č. 29). Rovnako aj viaceré oslovené inštitúcie súhlasili s tým, že nominujú 

do Expertného tímu konkrétnych odborníkov (viď nasledujúcu tabuľku).  

Tabuľka č. 10 Menný zoznam nominovaných členov za oslovené inštitúcie s funkciou zapojeného 
odborníka 

Inštitúcia oslovená na nomináciu 
člena 

Ne/súhlas s 
nomináciou 

Meno 
nominovaného 
člena 

Funkcia 

Ústav etnológie a sociálnej 
antropológie SAV 

súhlas Mgr. Ing. Daniel 
Škobla 

samostatný vedecký 
pracovník 

Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 

súhlas Mgr. Richard 
Filčák, MSc., PhD. 

vedúci vedecký pracovník 

Sociologický ústav SAV súhlas prof. PhDr. Monika 
Čambáliková, CSc. 

samostatná vedecká 
pracovníčka 

INFOSTAT súhlas Ing. Branislav 
Pristáč 

člen výskumnej skupiny 
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Inštitúcia oslovená na nomináciu 
člena 

Ne/súhlas s 
nomináciou 

Meno 
nominovaného 
člena 

Funkcia 

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva 
a prevencie 

súhlas Mgr. Ivona 
Rankovová43 

vedúca oddelenia, 
psychológ 

Inštitút celoživotného vzdelávania 
STU 

súhlas Mgr. Regína 
Remenárová 

riaditeľka 

Ekonomický ústav SAV súhlas Ing. Ján Košta, CSc. vedecký pracovník 

Združenie pre kariérové 
poradenstvo a rozvoj kariéry 

súhlas Ladislav Ostroha konzultant 

Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie 

na rokovanie vyslali pozorovateľku: – Ing. Mgr. Evu 
Kozelnickú, ktorá následne bola aj nominovaná a stala sa 
členkou pracovnej skupiny 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
SAV 

Na rokovanie vyslali pozorovateľa – Mgr. Romana Soókyho – 
na nomináciu bola navrhnutá pani Dr. Júlia Choleva44 

Ústav slovenskej literatúry SAV nevyjadrili sa  

Metodicko-pedagogické centrum nevyjadrili sa 

Matematický ústav Slovenskej 
akadémie vied 

nevyjadrili sa 

Štátna ochrana prírody SR nevyjadrili sa 

Súkromná spojená škola British 
International School Bratislava 

nevyjadrili sa 

Centrum jazykov, Bratislava nevyjadrili sa 

Ústav občianskej spoločnosti 
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave) 

nevyjadrili sa 

Literárne informačné centrum, 
Bratislava 

nevyjadrili sa 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Dve inštitúcie vyslali na rokovanie pozorovateľov, aby sa následne vedeli rozhodnúť, či nominujú do 

pracovnej skupiny Expertného tímu stáleho člena. Aktuálny45 zoznam expertov, ktorí súhlasili 

s členstvom a prácou v jednotlivých skupinách Expertného tímu je uvádzaný v nasledujúcej tabuľke, 

spolu s inštitúciou, ktorú člen zastupuje. Predpokladá sa, že v nadväznosti na možnú účasť ďalších 

členov, sa zoznam bude v nasledujúcom období aktualizovať. Ak je člen súčasťou oboch pracovných 

skupín (rieši problematiku všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií) – u jeho mena je 

uvedená „*“.   

 

 

 

 
43 prvého rokovania a ani následnej práce v rámci pracovnej skupiny sa nezúčastnila 
44 prvé rokovania s ňou prebiehajú v súčasnom období 
45 k 10.-temu októbru 2019 
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Tabuľka č. 11 Menný zoznam členov oboch pracovných skupín v rámci Expertného tímu na 
reformu kompetenčného modelu SRI 

p.č. Meno Inštitúcia 

1 Ing. Jaromír Novák, PhD. * 
Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická 
univerzita 

2 PaedDr. Eva Frišová RP Metodicko-pedagogického centra 

3 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Katedra aplikovanej informatiky, FMFI, Univerzita 

Komenského 

4 Ing. Juraj Ťapák IT Asociácia Slovenska 

5 Ing. Juraj Galba LANTESTEL s. r. o. 

6 Ing. Štefan Balogh Stredná odborná škola informačných technológií 

7 Ing. Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

8 
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. * 

Ústav zemských zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií, Technická univerzita 

9 PaedDr. Ján Sadloň Stredná odborná škola informačných technológií 

10 doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. * 
Ústav elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Slovenská technická univerzita 

11 doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. * 
Materiálovo technologická fakulta, Slovenská technická 
univerzita 

12 PaedDr. Hana Blažíčková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

13 PhDr. Alexandra Homoľová Slovenská národná galéria 

14 Mgr. Lýdia Babiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

15 Ladislav Konkoly Cech maliarov Slovenska 

16 PaedDr. Eleonora Kováčová Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

17 Ing. Ján Košta, CSc. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 

18 Mgr. Ing. Daniel Škobla Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 

19 Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

20 Ing. Branislav Pristáč INFOSTAT 

21 Ing. Jarmila Vidová * European Education, s. r. o.  

22 prof. Ing. Pavol Čičák, PhD. Slovenská technická univerzita 

23 PhDr. Ivana Gregorová, PhD. * Štátny inštitút odborného vzdelávania 

24 Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 

25 JUDr. Ing. Michal Bartók Národné osvetové centrum 

26 Ing. Viera Bakošová * Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

27 Mgr. Regína Remenárová * Inštitút celoživotného vzdelávania STU 

28 
Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD. 

Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej 
informatiky, Ekonomická univerzita 

29 Ing. Juraj Modranský, PhD.* Katedra plánovania a tvorby krajiny, Technická univerzita 

30 Ladislav Ostroha Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 

31 Mgr. Vasil Kuzmiak   Cech strechárov Slovenska 

32 PaedDr. Ján Sadloň Stredná odborná škola informačných technológií 

33 Ing. Mgr. Eva Kozelnická46 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

 
46 v súčasnom období sa zaregistrováva do systému 
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V súvislosti s doplnením tímu budú v najbližšom období prebiehať rokovania s pani prof. PhDr. 

Monikou Čambálikovou, CSc., doc. Svetlanou Waradzinovou a Dr. Júliou Choleva. 

Formovanie Expertného tímu do vyššie uvedenej podoby prebiehalo približne dva mesiace, nakoľko 

v auguste 2019 bolo dovolenkové obdobie a vyjadrenie niektorých expertov prišlo až v septembri 

2019, resp. potvrdenie nominácií za dve inštitúcie bolo prijaté Realizačným tímom až v októbri 2019. 

Pre každú z pracovných skupín (zameranú na odlišné kľúčové kompetencie) bola vytvorená prezentácia 

(viď prílohy č. 30 a 31), ktorá sa zamerala na nasledujúcu nosnú problematiku (viď nasledujúcu 

schému): 

Schéma č. 4 Nosná problematika prezentácií pre pracovné skupiny Expertného tímu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Harmonogram úloh - 1. fáza

pracovná skupina - oblasť "Všeobecné kľúčové 
kompetencie"

pracovná skupina - oblasť "Špecifické kľúčové 
kompetencie"

Metodický manuál na tvorbu popisiek pre všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie

pracovná skupina - oblasť "Všeobecné kľúčové 
kompetencie"

pracovná skupina - oblasť "Špecifické kľúčové 
kompetencie"

Rozdelenie kľúčových kompetencií

pracovná skupina - oblasť "Všeobecné kľúčové 
kompetencie"

pracovná skupina - oblasť "Špecifické kľúčové 
kompetencie"

Optimalizácia kompetenčného modelu

identické pre pracovnú skupinu - oblasť "Všeobecné kľúčové kompetencie" i oblasť "Špecifické 
kľúčové kompetencie"

Aktivita č. 3/Národný štandard zamestnania

identické pre pracovnú skupinu - oblasť "Všeobecné kľúčové kompetencie" i oblasť "Špecifické 
kľúčové kompetencie"

Projekt SRI - aktálne ciele a výzvy

identické pre pracovnú skupinu - oblasť "Všeobecné kľúčové kompetencie" i oblasť "Špecifické 
kľúčové kompetencie"
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Po sfinalizovaní členstva v Expertnom tíme bola členom zaslaná pozvánka na prvé pracovné rokovanie 

(viď nasledujúce obrázky), vrátane manuálu, s cieľom oboznámiť sa s navrhovanou štruktúrou, 

hierarchiou a zložením kľúčových kompetencií. K pozvánke bol pripojený aj prvotný návrh rozdelenia 

jednotlivých kategórií, podkategórií a položiek medzi členov pracovných skupín Expertného tímu.  

Obrázok č. 27 Pozvánka na prvé pracovné rokovanie pre pracovnú skupinu Všeobecných kľúčových 
kompetencií v rámci Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Obrázok č. 28 Pozvánka na prvé pracovné rokovanie pre pracovnú skupinu Špecifických kľúčových 
kompetencií v rámci Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Členom Expertného tímu, ktorí boli navrhnutí na zapojenie sa do aktivít oboch pracovných skupín, bolo 

umožnené, aby si vybrali jeden z dvoch navrhnutých termínov rokovaní a špecifiká rokovania druhej 

pracovnej skupiny im boli poskytnuté telefonicky a mailovou formou (vrátane harmonogramu úloh). 

Rokovania pracovnej skupiny pre oblasť „Všeobecných kľúčových kompetencií“ sa, v utorok 24. 9. 

2019, zúčastnili nasledujúci členovia (viď nasledujúci obrázok – prezenčnú listinu) a rokovanie 

prebiehalo podľa programu uvedeného v pozvánke.  
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Obrázok č. 29 Prezenčná listina rokovania pracovnej skupiny pre oblasť „Všeobecných kľúčových 
kompetencií“ v rámci Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V rámci rokovania sa riešili nasledujúce zásadné veci:  

1. Odlíšenie „Digitálnej gramotnosti“ a „Informačnej gramotnosti“ v súvislosti s tým, že 

informačná gramotnosť by mala skôr predstavovať oblasť mediálnej gramotnosti. 

2. Rozsah vysvetlenia gramotností je potrebný širší vzhľadom na podrobnejšie vysvetlenie 

jednotlivých úrovní,  napr. v rámci digitálnej gramotnosti, jazykovej gramotnosti a pod. 

Charakteristika bude širšia ako tri vety, pričom zobrazovať sa bude prvá časť a druhá po 

rozkliknutí. 

3. V rámci „Spoločenskej zodpovednosti“ bolo konštatované, že je to oblasť dosť komplikovaná 

a navrhlo sa, že v prípade potreby budú charakteristiky ďalej posunuté na zhodnotenie buď 

sektorovým radám, resp. Aliancii, alebo ďalším odborníkom. Do tejto oblasti bude potrebné 

zakomponovať zodpovedný postoj k záchrane života – znalosť poskytnutia prvej pomoci.  

4. Členovia skonštatovali (a bolo to odobrené aj Realizačným tímom), že nie všetky úrovne vo 

všetkých kategóriách „Všeobecných kľúčových kompetencií“ budú musieť byť nutne vyplnené. 

Príkladom môže byť „Technická gramotnosť“, kedy pravdepodobne sa vytvorí rovnaká 

charakteristika pre úrovne SKKR 5 – 8, pretože nie je žiadúce umelo vytvárať iné požiadavky na 

úrovne, kde táto gramotnosť už má byť rovnaká.  

5. V rámci „Všeobecných kľúčových kompetencií“ členom pracovnej skupiny chýba „Gramotnosť 

v oblasti zdravia“ – zodpovednosť voči vlastnému zdraviu, i voči zdraviu k inému človeku. 

Zodpovedný prístup k zdraviu šetrí spoločenské prostriedky. Je otázne, či to bude zaradené do 

Funkčnej gramotnosti ako časť za prírodovednú gramotnosť s názvom „Enviro 

a humanocentrická gramotnosť, ako tretiu zložku, resp. bude vytvorená nová kategória 

„Všeobecných kľúčových kompetencií“, resp. bude upravená súčasná „Environmentálna 

gramotnosť“. 

6. Je potrebné zvážiť, kde budú zaradené „Interpersonálne zručnosti“, ktoré sú pôvodne 

navrhnuté do oblasti „Špecifických kľúčových kompetencií“. Je otázne, či určitá časť z ich 

podkategórií a položiek nebude zaradená do oblasti „Všeobecných kľúčových kompetencií“, 

bude však potrebné uvedomiť si, že niektoré „Interpersonálne zručnosti“ nebude možné viazať 

ku kvalifikačnej úrovni SKKR. 

7. Členovia sa vyjadrili ku kategórii „Naučiť sa učiť“ v rámci „Špecifických kľúčových 

kompetencií“. Navrhujú, aby bola zaradená do „Všeobecných kľúčových kompetencií“. 

Dôležitým momentom bolo schválenie priradenia pod/kategórií a položiek kľúčových kompetencií 

medzi členov pracovných skupín, doplnenie ich preferencií na podieľaní sa na revízii ďalších oblastí  

a v neposlednom rade určenie vedúcich pracovných skupiniek z prítomných členov.  Ich kompetenciou 

je zhromažďovať námety ostatných členov, konzultovať s nimi rôznorodé námety a v prípade potreby 
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mať  „posledné slovo“ pri odosielaní návrhu zmeny v štruktúre kľúčových kompetencií za svoju 

skupinku. Závery z prvého rokovania  pracovnej skupiny boli na stretnutí jednohlasne odsúhlasené 

a ich finálne znenie je nasledujúce (viď príloha č. 32). 

 

Rokovania pracovnej skupiny pre oblasť „Špecifických kľúčových kompetencií“ sa, v piatok 27. 9. 

2019 o 9:00 hod., zúčastnili nasledujúci členovia (viď nasledujúci obrázok – prezenčnú listinu) 

a rokovanie prebiehalo podľa programu uvedeného v pozvánke.  
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Obrázok č. 30 Prezenčná listina rokovania pracovnej skupiny pre oblasť „Špecifických kľúčových 
kompetencií“ v rámci Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Obdobne prebiehalo aj rozdeľovanie úloh medzi členov pracovnej skupiny. O niektoré položky prejavili 

záujem aj členovia druhej pracovnej skupiny, čiže návrh rozdelenia bol vedúcou Expertného tímu, po 

rokovaní, aktualizovaný. 

Všetky vyššie riešené otázky a návrhy, ktoré vyplynuli z rokovania pracovnej skupiny pre oblasť 

„Všeobecných kľúčových kompetencií“ boli prednesené aj na rokovaní pracovnej skupiny pre oblasť 

„Špecifických kľúčových kompetencií“ a členovia mali k nim nasledujúce postrehy, resp. uviedli 

nasledujúce vlastné námety: 

- Bude potrebné upraviť (pospájať) / premiestniť niektoré položky vo vybraných 

podkategóriách ŠKK. Členovia súhlasili s tým, že navrhnú v spolupráci vo vlastnej podskupine, 

ako by mala vyzerať oblasť ŠKK – a to do 4. októbra 2019.  

- „Optimizmus“ by nemal byť hodnotený – je to diskriminácia pesimistov. 

- Členovia navrhli sa ešte podrobnejšie zaoberať Odporúčaním Rady z 18. decembra 2006 

o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a pokúsiť sa tento formát zapojiť do 

kľúčových kompetencií. 

- Členovia podotkli, že talent buď človek má, alebo nemá a existujú viaceré druhy talentov: 

športový, umelecký, technický.  

- Vyjadrili sa ku kategóriám: „Fyzická zdatnosť“ a „Manuálna zručnosť“ – z ich pohľadu je to 

predispozícia (danosť) a nie kľúčová kompetencia. Bude pravdepodobne potrebné vytvoriť 

novú kategóriu mimo kompetencií. 

- Jazyková gramotnosť – a kultivovaný písomný prejav spolu úzko súvisia. Členovia navrhujú, 

aby písomný prejav a komunikácia boli súčasťou všeobecných kľúčových kompetencií.  

- Odsúhlasili návrh členov pracovnej skupiny pre oblasť všeobecných kľúčových kompetencií, 

ktorí navrhovali, aby sa kategória „Naučiť sa učiť“ bola presunutá z ŠKK do VKK.  

- Je potrebné držať sa ustálených termínov a vychádzať aj z medzinárodných dokumentov.  

- Literárnu (čitateľskú) gramotnosť – bude potrebné premenovať na „Čitateľskú gramotnosť“. 

- Na základe rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby boli členovia 

informovaní o tom, že bude potrebné vytvoriť kategóriu, ktorá bude obsahovať gramotnosť 

ohľadom vlastného zdravia a poskytovania prvej pomoci. 

Na základe prebiehajúceho rokovania vedúca Expertného tímu skonštatovala, že všetkým členom budú 

spísané základné rozpory, ktoré vznikli na rokovaní a navrhnutý ďalší postup, akým spôsobom sa 

„učešú“ kľúčové kompetencie, aby sa až následne, keď bude známe postavenie jednotlivých kategórií, 

podkategórií a položiek, revidovali charakteristiky priradené k nim. Jednou z úloh rokovania bolo poslať 
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elektronicky akékoľvek pripomienky, nápady a námety ku modelu kľúčových kompetencií a jeho oboch 

častí. V súvislosti s tým, vytvorila vedúca Expertného tímu schému jednotlivých častí kľúčových 

kompetencií vo formáte .doc, aby členovia mohli jednotlivé pod/kategórie a položky presúvať.  

Následne sa prerokoval návrh rozdelenia prác na revízii a pripomienkovaní špecifických kľúčových 

kompetencií medzi prítomných členov pracovnej skupiny. Odsúhlasil a doplnil sa harmonogram aktivít 

a prítomní členovia si medzi sebou zvolili vedúcich jednotlivých pracovných podskupín, ktorým boli 

vysvetlené ich kompetencie.  

Závery z prvého rokovania  pracovnej skupiny boli na stretnutí jednohlasne odsúhlasené a ich finálne 

znenie bolo nasledujúce (viď príloha č. 33). 

Vzhľadom na to, že sa kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, resp. z iných dôvodov nemohli niektorí 

členovia zúčastniť prvého rokovania, bolo dňa 4. októbra 2019 zorganizované náhradné rokovanie, 

ktorého sa zúčastnili traja členovia (viď nasledujúcu prezenčnú listinu). Odprezentovaná im bola 

rovnaká prezentácia, ako na prvom rokovaní pracovnej skupiny pre oblasť „Všeobecných kľúčových 

kompetencií“ nakoľko všetci členovia budú patriť primárne do nej. Členovia zároveň vyjadrili záujem 

zapojiť sa aj do druhej pracovnej skupiny, a to do nasledujúcich pod/kategórií: 

- Samostatnosť - pani Ing. Bakošová a pani Mgr. Remenárová; 

- Manažérske zručnosti - pani Ing. Bakošová; 

- Tímová spolupráca - pani Ing. Bakošová; 

- Myslenie  - pán Ing. Modranský, PhD. a pani Mgr. Remenárová; 

- Tvorivosť (kreativita) - pán. Ing. Modranský, PhD. 

Vyššie uvedeným trom členom boli na rokovaní predstavené predbežné návrhy na zmenu štruktúry 

kľúčových kompetencií, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich dvoch rokovaní. Vedúca Expertného tímu 

ich potom v mailovej komunikácii predstavila ostatným členom pracovných skupín v rámci vybraných 

pod/kategórií s cieľom ich možného zapojenia do finalizácie štruktúry kľúčových kompetencií.  
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Obrázok č. 31 Prezenčná listina náhradného rokovania nových členov z pracovných skupín 
Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Závery z náhradného rokovania  členov pracovných skupín Expertného tímu sú uvedené v prílohe č. 34. 

Zo všetkých rokovaní vzišli viaceré návrhy, námety a otázky, ktoré vedúca Expertného tímu (po 

zhodnotení a zvážení metodickej udržateľnosti optimalizácie kompetenčného modelu) 

skompletizovala a dala na vyjadrenie členom oboch pracovných skupín v dokumente (viď príloha č. 35) 

do 19. októbra 2019. V tomto dokumente boli spísané aj ďalšie návrhy, ktoré členovia posielali do 4. 

októbra 2019 v maily, resp. niektorí však až 7. – 9. októbra 2019. 

Pôvodný termín revízie a pripomienkovania charakteristík (základných i skrátených) bol určený 

predbežne na koniec októbra 2019, nakoľko je potrebné, aby si členovia pracovných skupín v prvom 

rade schválili zmeny vo finálnom dokumente súvisiacom so sumarizáciou návrhov zmien vo štruktúre 

kľúčových kompetencií. V nadväznosti na to bude pravdepodobne potrebné upraviť metodiku, nakoľko 

je možné, že sa kategórie „Interpersonálnych zručností“ budú prelínať v rámci oboch oblastí, resp. sa 

doplnia nové oddelené oblasti v rámci kľúčových kompetencií. 

3.6.2 Zmeny v odborných vedomostiach 

 

Za sledované obdobie boli zrealizované úpravy v rámci všetkých odborných vedomostí v databáze 

kompetenčného modelu. Práca bola časovo i metodicky náročná, výsledkom je však solídna vstupná 

databáza, z ktorej budú môcť sektorové rady pri revízii, inovácii a tvorbe NŠZ čerpať vhodné odborné 

vedomosti. V databáze momentálne prebiehajú posledné úpravy z programátorského hľadiska 

a zároveň pripravuje sa na možnosť doplnenia „budúcich“ odborných vedomostí. Je možné 

konštatovať, že v databáze sa uskutočnili nasledujúce aktivity: 

1. Priradil sa príznak „s“ (sektorová) ku odborným vedomostiam, ktoré významovo jednoznačne 

patrili ku vybraným sektorom (sektorovým radám). 

2. Priradil sa príznak „p“ (prierezová) ku odborným vedomostiam, ktoré je možné využiť 

prierezovo pre všetky NŠZ v rámci celého národného hospodárstva. 

3. Preformulovali sa nedostatočne výstižne vyjadrené odborné vedomosti za účelom priradenia 

príznaku „s“. 

4. Navrhlo sa zlúčenie/zjednotenie podobne naformulovaných odborných vedomostí za účelom 

odstránenia duplicít v databáze47. 

5. Navrhlo sa odstránenie odborných vedomostí, ktoré nepatrili do databázy48. 

 
47 nadväzne na to navrhla úprava špecifikácie NŠZ a prepojenie so zostávajúcou odbornou vedomosťou, aby bolo 

možné duplicitnú odbornú vedomosť odstrániť 
48 napr. z dôvodu, že je to odborná zručnosť, resp. patrí do kľúčových kompetencií a pod. 
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6. Priradil sa príznak „š“ k špecifickým = doteraz nepriradeným odborným vedomostiam, ktoré 

momentálne nepatria jednoznačne sektorovo ani k jednej sektorovej rade. V nasledujúcom 

období sa z nich postupne vyprofilujú také OV, ktoré budú špecifické pre konkrétny NŠZ, ale 

nie pre celý sektor (sektorovú radu), do ktorého garancie je NŠZ zaradený. Skupina odborných 

vedomostí, ktoré nebudú významovo priraditeľné žiadnej sektorovej rade, bude ponechaná 

v databáze jeden rok. Po tomto období bude zhodnotená jej opodstatnenosť a prípadne bude 

z databázy odstránená. 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená sumarizácia súčasného stavu databázy odborných vedomostí 

v nadväznosti na priradenie rôznych príznakov. Spolu bolo navrhnutých 62 prierezových odborných 

vedomostí a evidujeme 57 špecifických odborných vedomostí. V nasledujúcom období plánuje 

Realizačný tím SRI vytvoriť skupiny prierezových odborných vedomostí, ktoré budú priradené k NŠZ 

v súvislosti s výškou SKKR a zároveň databázu doplniť o nové prierezové odborné vedomosti, ktoré 

v nej chýbajú. Zároveň špecifické odborné vedomosti budú významovo priraďované k NŠZ a tie, ktoré 

sú problematické na priradenie zostanú v databáze, časti špecifické odborné vedomosti, bez označenia 

poradového čísla sektorovej rady. 

 

Tabuľka č. 12 Sumarizácia súčasného stavu databázy odborných vedomostí v nadväznosti na 
priradenie rôznych príznakov 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet 
priradených 
príznakov „s“ 
k odborným 
vedomostiam 

Počet 
preformulovaných 
odborných 
vedomosti za 
účelom priradenia 
príznaku „s“ 

Počet zrealizovaných 
zlúčení/zjednotení 
podobne 
naformulovaných 
odborných vedomostí za 
účelom odstránenia 
duplicít z databázy 

Počet zmien kódu 
odborných vedomostí 

1. 334 4 4 1 

2. 113 3 3 0 

3. 131 3 3 0 

4. 100 4 3 0 

5. 144 2 1 0 

6. 73 1 1 1 

7. 95 3 3 0 

8. 45 1 0 0 

9. 123 3 1 0 

10. 176 4 4 0 

11. 73 1 0 0 

12. 150 3 2 0 

13. 189 3 2 0 

14. 174 4 3 0 

15. 113 2 1 0 

16. 311 5 3 0 

17. 196 2 0 0 

18. 228 4 2 0 

19. 397 2 4 0 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet 
priradených 
príznakov „s“ 
k odborným 
vedomostiam 

Počet 
preformulovaných 
odborných 
vedomosti za 
účelom priradenia 
príznaku „s“ 

Počet zrealizovaných 
zlúčení/zjednotení 
podobne 
naformulovaných 
odborných vedomostí za 
účelom odstránenia 
duplicít z databázy 

Počet zmien kódu 
odborných vedomostí 

20. 402 9 14 0 

21. 1004 3 6 0 

22. 364 2 14 0 

23. 1169 2 23 0 

24. 288 1 0 0 

Spolu 
odborných 
vedomostí 

6392 71 97 2 

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Ako je vidno z tabuľky, najväčší počet sektorových odborných vedomostí bol priradený Sektorovej rade 

pre zdravotníctvo, sociálne služby (1169) a Sektorovej rade pre verejné služby a správu (1004). Najviac 

návrhov na zlúčenia/zjednotenia podobne naformulovaných odborných vedomostí bolo v Sektorovej 

rade pre zdravotníctvo, sociálne služby (23). Súčasný stav databázy je 6392 sektorových odborných 

vedomostí. 

 

V nasledujúcom období sa bude bližšie upravovať databáza prierezových odborných vedomostí, kedy 

sa určia balíčky odborných vedomostí, ktoré budú prierezové pre jednotlivé výšky kvalifikačných úrovní 

v rámci SKKR. 

 

3.6.3 Zmeny v odborných zručnostiach 

 

Priebežne sa upravovala aj databáza odborných zručností, kde konkrétne boli priraďované rôzne 

príznaky pre nasledujúce tri sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

2. Sektorová rada pre elektrotechniku a  

3. Sektorová rada pre potravinárstvo. 
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Postupovalo sa v súlade s nastavenou metodikou, ktorá bola vytvorená pred začiatkom prác na revízii 

kompetenčného modelu, tzn., že v prvom rade boli sledované odborné zručnosti využívané 

sektorovými radami pri 6-tich a viacerých NŠZ a v druhej fáze také, ktoré boli využité pri jednom až 

piatich NŠZ. V nasledujúcej tabuľke sú sumárne zhodnotené aktivity v rámci odborných zručností pri 

všetkých troch sektorových radách. 

 

Tabuľka č. 13 Sumarizácia priraďovania príznakov pre odborné zručnosti v rámci troch vybraných 
sektorových rád 

Počet príznakov „s“ priradených v rámci odborných zručností   

 
 
Využité pri 6-tich a viacerých 
NŠZ 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

5 11 8 

Využité pri jednom až 5-tich 
NŠZ 

148 142 267 

Počet príznakov „s“ priradených v rámci odborných zručností inej sektorovej rade 

 SR 1049 2 SR 10 6 SR1 1 

SR 13 2 SR 12 7 SR13 1 

SR 15 1 SR 15 2 - - 

SR 16 2 SR 17 2 - - 

SR 22 3 SR 22 5 - - 

SR 23 1 - - - - 

Počet príznakov „p“ navrhnutých vzhľadom na formuláciu odbornej zručnosti aj jej prierezové 
využitie 

 7 9 2 

Počet návrhov na zmenu formulácie odbornej zručnosti 

 7 11 3 

Počet návrhov na zmenu kódu odbornej zručnosti 

 7 9 23 

Počet návrhov na vymazanie odbornej zručnosti z databázy 

 - - - 

Počet sporných odborných zručností – zatiaľ nepriradených 

 10 16 22 
 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 
12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 15 - Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z tabuľky je možné vidieť, že najviac príznakov „sektorová“ odborná vedomosť bolo priradených práve 

k Sektorovej rade potravinárstva. Najviac návrhov na zmeny vo formulácii odbornej zručnosti boli 

v rámci odborných zručností Sektorovej rady pre elektrotechniku. V týchto troch sektorových radách 

 
49 skratka pre sektorovú radu 
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nebol navrhnutý ani jeden výmaz odbornej zručnosti. Sporné odborné zručnosti sa budú riešiť pri 

finalizácii databázy. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že databáza odborných zručností je objemovo približne 3,5 krát väčšia ako 

databáza odborných vedomostí a precízne zatriedenie jednotlivých odborných zručností k sektorovým 

radám je omnoho prácnejšie ako pri databáze odborných vedomostí, predpokladá sa, že upravenie 

databázy bude sfinalizované koncom decembra 2019. Dôležitá bude aj synchronizácia s reformou 

všeobecných a špecifických kľúčových kompetencií. Pôjde najmä o tvorbu „balíčkov“ všeobecných 

kľúčových kompetencií, kedy v rámci kompetenčného modelu budú musieť metodici porovnávať 

prierezové odborné vedomosti a odborné zručnosti a ich následnú nadväznosť so všeobecnými, 

a v niektorých prípadoch, i špecifickými kľúčovými kompetenciami. 

 

3.7 Tvorba sústavy povolaní 

 

3.7.1 Analýza rozpätia kvalifikačných úrovní zamestnaní patriacich do zhlukov v rámci 

jednotlivých povolaní 

 

Na základe analytického zhodnotenia metodikov Realizačného tímu boli v predchádzajúcom období 

navrhnuté aktivity, ktoré sa týkali najmä: 

1. Riešenia rozdielnej kvalifikačnej úrovne50 takých NŠZ, ktoré boli priradené k jednému 

povolaniu v rámci jednej sektorovej rady. 

2. Riešenia rozdielnej kvalifikačnej úrovne takých NŠZ, ktoré boli priradené k jednému povolaniu 

v rámci dvoch alebo viacerých sektorových rád. 

 

Výsledkom analýzy bolo uvedenie konkrétnych odporúčaní pre vybrané NŠZ (ktoré garantovali vybrané 

sektorové rady), aby autori, v spolupráci s tajomníkmi sektorových rád, zhodnotili, či je NŠZ zatriedený 

do kvalifikačnej úrovne správne, resp. či je zatriedený správne do povolania. Dôležité bolo pritom 

zhodnotiť, či rozdielne kvalifikačné úrovne zatriedených NŠZ do jedného povolania korešpondujú 

s potrebou odlíšenia náročnosti činností porovnávaných NŠZ, resp. ide o zlé hodnotenie požadovanej 

výšky kvalifikačnej úrovne.   

 
50 rozdielna kvalifikačná úroveň predstavovala buď rozpätie dvoch vedľajších kvalifikačných úrovní alebo bola 

rozdielna v rámci škály 1 - 8 
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Vzhľadom na to, že tieto práce môžu byť realizované až vtedy, kedy bude možné začať s prácami na 

revízii a tvorbe NŠZ (už v inovovanom – rozšírenom formáte NŠZ) a bude optimalizovaný kompetenčný 

model, v sledovanom období sa táto problematika neriešila. 

 

3.7.2 Analýza vzdelávacieho systému so zameraním na mapovanie existujúcich skupín 

študijných a učebných odborov, resp. študijných programov k jednotlivým 

sektorovým radám/NŠZ 

 

V nasledujúcich 24-och grafoch sú uvedené sumárne informácie o existujúcich (aktuálnych i 

zrušených) skupinách všetkých zmapovaných študijných a učebných odborov, resp. študijných 

programov, z ktorých prichádzajú absolventi (ale nielen súčasní, ale aj minulí) na trh práce. Triedenie 

bolo spracované za každý z 24-och sektorov, pričom boli uvedené aj také skupiny odborov, ktoré 

nemali vysoký podiel absolventov pracujúcich v sektore – z celkového počtu absolventov odboru 

vzdelania, resp. v súvislosti s nízkym podielom zamestnaných v sektore, s vyštudovaným príslušným 

odborom vzdelania. 

Analýza predstavuje iný pohľad na sledovanie kľúčových odborov v sektoroch, ktorý bol rozoberaný pri 

jednotlivých sektorových radách individuálne. V týchto čiastkových analýzach sa tajomníci zamerali na  

najpočetnejšie aktuálne študijné a učebné odbory, resp. študijné programy, v súvislosti s počtom 

žiakov v odbore v školskom roku 2017/2018, podielom absolventov pracujúcich v sektore z celkového 

počtu absolventov odboru vzdelania a zároveň podielom zamestnaných v sektore, ktorí mali 

vyštudovaný príslušný odbor vzdelania. Podrobnejšie sa orientovali na zhodnotenie prvých 12-tich 

najpočetnejších odborov, ktoré textovo opísali. 

Analýza v tejto kapitole kumuluje informácie ohľadom všetkých skupín odborov, ktorých absolventi 

sa vyskytujú (resp. priebežne prichádzajú na trh práce) v rámci každého jedného z 24-och sektorov. 

Poukazuje nielen na odbory vzdelania, ktoré v konkrétnom sektore prinášajú so sebou absolventi, ale 

zároveň aj informácie o tom, koľkokrát z nich sa už konkrétne odbory vzdelania vyskytovali v rámci 

vybranej skupiny odborov a aký stupeň vzdelania pri nich absolventi mali. 
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Graf č. 141 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v súvislosti 
so stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – 
Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – 
Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 – 
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II, a to v rámci stredného 

odborného vzdelania získaného na odborných učilištiach a SOŠ a úplného stredného odborného 

vzdelania, ktoré bolo ukončené maturitou, resp. aj v rámci bývalých SOU. 
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Graf č. 142 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 21 – Baníctvo, geológia a geotechnika,  23 – Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 29 – 
Potravinárstvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty 
a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 
II, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – 
Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, a to v rámci úplného stredného odborného vzdelania, ktoré bolo 

ukončené maturitou, resp. aj v rámci bývalých SOU. Druhou najpočetnejšou skupinou odborov 

vzdelania, z ktorej prichádzajú/prichádzali absolventi do tohto sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba II a 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, a to v rámci stredného 

odborného vzdelania získaného na odborných učilištiach a SOŠ. 
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Graf č. 143 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre potravinárstvo v súvislosti so stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – 
Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – 
Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  rozvoj vidieka I, 45 – 
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – 
Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 

v rámci úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou, rovnako ako aj 64 – 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, a to v rámci úplného stredného odborného vzdelania 

ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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Graf č. 144 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 28 -  Technická a aplikovaná chémia, 29 – 
Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 32 – Spracúvanie dreva 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, 
geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  rozvoj 
vidieka I, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 
– Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 31 – Textil a odevníctvo, v rámci stredného odborného vzdelania, získaného na odborných 

učilištiach a SOŠ a 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, a to v rámci úplného stredného 

odborného vzdelania ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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Graf č. 145 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
v súvislosti so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 
29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 
37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 
42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  rozvoj vidieka I, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 
a rozvoj vidieka II, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ. 
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Graf č. 146 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
v súvislosti so stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 28 – Technická a aplikovaná chémia, 29 – 
Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 34 – Polygrafia a médiá, 36 – Stavebníctvo, 
geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – 
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  rozvoj vidieka I, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka II, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ. 
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Graf č. 147 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu v súvislosti so stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 28 – Technická a aplikovaná chémia, 29 – 
Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 34 – Polygrafia a médiá, 36 – Stavebníctvo, 
geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  rozvoj 
vidieka I, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, v rámci úplného stredného odborného vzdelania, ukončeného 

maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

23 24 26 28 29 31 33 34 36 39 42 62 63 64 79

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)



   
 

404 
 

Graf č. 148 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 21 – Baníctvo, geológia a geotechnika, 22 – Hutníctvo, 23 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 
33 – Spracúvanie dreva, 34 – Polygrafia a médiá, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty 
a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné 
vzdelanie na gymnáziu, 92 – Bezpečnostné služby 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, v rámci úplného stredného odborného vzdelania, ukončeného 

maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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Graf č. 149 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 
v súvislosti so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – 
Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 
45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné 
a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ. 
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úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 150 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – 
Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 
42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné 
a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ, rovnako ako aj 26 – Elektrotechnika, v rámci 

úplného stredného odborného vzdelania, ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 151 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre elektrotechniku v súvislosti so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – 
Spracúvanie dreva, 39 – Špeciálne technické odbory, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 
I, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II,  62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 79 – Predprimárne, základné 
a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 152 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre energetiku, plyn, elektrinu v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia,  37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 62 – Ekonomické vedy, 
63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 68 – Právne vedy, 76 - Učiteľstvo,  77 – Spoločenské 
a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 153 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – 
Stavebníctvo, geodézia a kartografia,  37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 
41 – Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 - 
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II,  62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby I, 68 – Právne vedy, 77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné 
stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 154 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia,  37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 42 – Poľnohospodárstvo, 
lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II,  62 – 
Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby II,  68 – Právne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – 

magisterského, inžinierskeho a doktorského. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 155 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 
v súvislosti so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – 
Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia,  39 – Špeciálne technické odbory, 41 – 
Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 52 – 
Farmaceutické vedy, 53 – Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, 62 – Ekonomické 
vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II,  79 – 
Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, v rámci úplného stredného odborného 

vzdelania ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 156 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – 
Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 
42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 
a rozvoj vidieka II, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby II,  77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné 
stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, v rámci stredného odborného 

vzdelania, získaného na odborných učilištiach a SOŠ, rovnako ako aj 26 – Elektrotechnika, v rámci 

úplného stredného odborného vzdelania, ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 157 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie v súvislosti 
so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 11 – Fyzikálno-matematické vedy, 21 – Baníctvo, geológia a geotechnika, 
23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 25 – Informačné a komunikačné technológie, 26 – 
Elektrotechnika, 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 62 – Ekonomické vedy, 
63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II,  76 – 
Učiteľstvo, 77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na 
gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 26 – Elektrotechnika, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 158 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v súvislosti 
so stupňami vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 28 – Technická a aplikovaná chémia, 35 – Architektúra, 
36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 39 – Špeciálne technické odbory, 62 – Ekonomické vedy, 63 – 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II,  68 – Právne vedy, 
76 – Učiteľstvo, 77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na 
gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 62 – Ekonomické vedy, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 159 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 15 – Biologické vedy, 16 – Ochrana životného prostredia, 23 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 
28 – Technická a aplikovaná chémia, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 
– Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 61 – Filozofické vedy, 62 – Ekonomické vedy, 63 – 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 67 – Politické vedy,  
68 – Právne vedy, 71 – Historické vedy, 72 – Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, 76 – Učiteľstvo, 77 – 
Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu, 81 – Vedy 
o umení, 82 – Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 72 – Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, v rámci druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia – magisterského, inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 160 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávania, výchovu a šport v súvislosti 
so stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 11 – Fyzikálno-matematické vedy, 14 – Chemické vedy, 15 – Biologické 
vedy, 31 – Textil a odevníctvo, 51 – Lekárske vedy, 56 – Nelekárske zdravotnícke vedy, 61 – Filozofické vedy, 62 – 
Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácie, obchod 
a služby II, 68 – Právne vedy, 73 – Filologické vedy, 75 – Pedagogické vedy, 76 – Učiteľstvo, 77 – Spoločenské 
a behaviorálne vedy, 78 – Učiteľstvo predmetov v kombináciách, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné 
vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora je 76 – Učiteľstvo, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

11 14 15 31 51 56 61 62 63 64 68 73 75 76 77 78 79

druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 161 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre verejné služby a správu v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – 
Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 51 – Lekárske 
vedy, 56 – Nelekárske zdravotnícke vedy, 61 – Filozofické vedy, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika a organizácie, obchod a služby II, 67 – Politické vedy, 68 – Právne 
vedy, 75 – Pedagogické vedy, 76 – Učiteľstvo, 77 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné 
a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu, 92 – Bezpečnostné služby 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora 62 – Ekonomické vedy, v rámci druhého stupňa vysokoškolského štúdia – magisterského, 

inžinierskeho a doktorského.  
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 162 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment v súvislosti so 
stupňami vzdelania 

 

Legenda: Skupina odborov vzdelania = 23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, 24 – Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Elektrotechnika, 28 – Technická a aplikovaná chémia, 31 – Textil 
a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty 
a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 41 – Poľnohospodársko-lesnícke vedy, 42 – 
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 53 – Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných 
zdravotníckych školách, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 – Ekonomika 
a organizácie, obchod a služby II, 68 – Právne vedy, 72 – Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, 76 – 
Učiteľstvo, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, v rámci úplného stredného odborného 

vzdelania, ukončeného maturitou. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 163 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 15 – Biologické vedy, 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
II, 31 – Textil a odevníctvo, 51 – Lekárske vedy, 52 – Farmaceutické vedy, 53 – Zdravotnícke odbory vzdelávania 
na stredných zdravotníckych školách, 56 – Nelekárske zdravotnícke vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod 
a služby I, 64 – Ekonomika a organizácie, obchod a služby II, 75- Pedagogické vedy, 76 – Učiteľstvo, 77 – 
Spoločenské a behaviorálne vedy, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 

sektora 53 – Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, v rámci úplného 

stredného odborného vzdelania, ukončeného maturitou. 
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druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské

stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; záverečné vysvedčenie)

stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)

úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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Graf č. 164 Mapovanie početnosti skupín študijných a učebných odborov/študijných programov 
v rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby v súvislosti so stupňami 
vzdelania 

 
Legenda: Skupina odborov vzdelania = 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II, 26 – Informačné 
a komunikačné technológie, 29 – Potravinárstvo, 31 – Textil a odevníctvo, 33 – Spracúvanie dreva, 36 – 
Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie, 39 – Špeciálne technické odbory, 
42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 
a rozvoj vidieka II, 61 – Filozofické vedy, 62 – Ekonomické vedy, 63 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 
64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 76 – Učiteľstvo, 79 – Predprimárne, základné a úplné stredné 
vzdelanie na gymnáziu, 82 – Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
 

Najpočetnejšou skupinou odborov vzdelania, z ktorej prichádzali/prichádzajú absolventi do tohto 64 – 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, v rámci úplného stredného odborného vzdelania, 

ukončeného maturitou, resp. v rámci bývalých SOU. 

Z vyššie uvedených 24-och grafov je zrejmé, že najčastejšie sa vyskytovali v jednotlivých sektoroch 

nasledujúce tri skupiny odborov, z ktorých prichádzajú/prichádzali na trh práce absolventi: 

- 26 – Elektrotechnika, 

- 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II a 

- 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II,  

pričom to bolo väčšinou na úrovni stredného odborného vzdelania získaného na odborných 

učilištiach a SOŠ (ukončenie školy = vyučenie) a/alebo na úrovni úplného stredného odborného 

vzdelania získaného na strednej odbornej škole (ukončenie školy = maturita). 
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úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
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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 

Aktivita č. 4 sumarizuje prácu Realizačného tímu SRI v oblasti informačného systému, ktorý má 

niekoľko kľúčových poslaní v rámci národného projektu. Základným poslaním je sprostredkovať 

digitálne pracovisko pre všetkých expertov vo všetkých organizačných útvaroch participujúcich na 

zabezpečovaní odborných úloh a cieľoch projektu. Postupne, už v tomto období je potrebné budovať 

systém, ktorý bude slúžiť na komfortné zabezpečovania súčasných aj budúcich kompetencií 

sektorových rád. V rámci úvodných etáp procesu vytvárania optimálne fungujúceho digitálneho  

pracoviska boli priorizované a už realizované nasledujúce odborné práce: 

▪ analýza východiskového a súčasného stavu, 

▪ návrh riešenia nového informačného systému, 

▪ vytvorenie pracovného prostredia pre vývoj, testovanie a produkciu,  

▪ analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:  

o modulu registrácia používateľov, 

o modulu výkazníctvo – expert,  

o modul správa používateľov,  

o modul správa výkazov, 

o modul správa sektorových rád, 

▪ analýza a návrh riešenia častí IS NSP/SRI: 

o modul export, import, 

o modul nahrávanie strategických dokumentov, 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu pre pripravované moduly, 
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▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.  

V sledovanom období do Priebežnej správy č. 3 boli v oblasti IS NSP/SRI realizované nasledovné 

činnosti:  

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI,  

▪ analýza a návrh riešenia častí Udalosti, Miesta, Notifikácie, Manuály a Tvorba stratégií (I. a II. 

cyklus), 

▪ implementácia I. a II. cyklu modulu Tvorba stratégií, 

▪ implementácia modulov Udalosti, Miesta, Notifikácie, Nahrávanie strategických dokumentov 

a modulu Export a import, 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu. 

Druhou dimenziou tejto aktivity je správa systémových nástrojov, a to klasifikácií, číselníkov a databáz. 

Aktivita priamo súvisí s návrhom, nastavením, správou a údržbou IS NSP/SRI a z tohto dôvodu sú 

informácie o progrese v tejto oblasti uvedené v rámci jedného kapitoly. V rámci odborných prác 

zachytených v Úvodnej správa a v Priebežnej správy č. 1 a č. 2 sa zrealizoval detailný rozbor klasifikácií, 

číselníkov a databáz, ktoré sa implementovali počas predchádzajúcich projektových fáz a analýza 

potrieb z pohľadu nových systémových nástrojov, ktoré by bolo žiadúce doplniť do IS NSP/SRI. Bolo 

rozhodnuté, že klasifikáciami, ktoré sa doplnia do IS NSP/SRI, budú Štatistická klasifikácia produktov 

podľa činností CPA a Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO. 

K uvedeným klasifikáciám bol spracovaný aj postup implementácie.  Medzi ďalšie odborné práce, ktoré 

tvorili základ pre prácu expertov a členov Realizačného tímu SRI, možno zaradiť aj vypracovanie 

komplexného a detailného metodického postupu aktualizácie Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK 

ISCO-08, na základe ktorého sa budú realizovať všetky aktivity smerujúce k vydaniu aktualizovanej 

vyhlášky zo strany ŠÚ SR s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2021. 

V realizačnej fáze, ktorá je zachytená v Priebežnej správy č. 3, sa úspešne vykonalo niekoľko veľmi 

významných aktivít, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich celkov, a to: 

▪ implementácia SK ISCO-08 (verzia 2015) do IS NSP/SRI a prevod tých kódov SK ISCO-08, pri 

ktorých sa zaznamenali zmeny medzi verziami 2011 a 2015, 

▪ vypracovanie prevodových tabuliek medzi Európskou klasifikáciou kompetencií/zručností, 

kvalifikácií a povolaní ESCO a NŠZ, 
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▪ analýza prvkov dobrej praxe klasifikovania zamestnaní v zahraniční, realizáciou ktorej sa získali 

cenné informácie o prístupe k tejto problematike z viac ako 10 krajín v rámci Európy, 

▪ analýza potrieb používateľov SK ISCO-08, v rámci ktorej sa pripravilo a odštartovalo masívne 

zisťovanie požiadaviek a potrieb zo strany subjektov, ktoré aktívne prichádzajú do kontaktu s 

SK ISCO-08.   

Všetky vyššie uvedené aktivity sú uvádzané v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy 

č.3. V rámci tejto realizačnej fázy sa uskutočnilo aj rokovanie so zástupcom MK SR ohľadom uvádzania 

cudzojazyčných označení zamestnaní na účely vyhlášky, resp. IS NSP/SRI. Rokovania sa okrem 

Realizačného tímu SRI zúčastnila aj riaditeľka Odboru štátneho jazyka MK SR PhDr. Oľga Škorecová, 

PhD. V rámci prípravy na stretnutie boli zaslané zo strany Realizačného tímu SRI príklady 

cudzojazyčných označení zamestnaní, pri ktorých existuje predpoklad neexistencie alternatívneho 

a plnohodnotného názvu v slovenskom jazyku. Na stretnutí došlo ku konsenzu, že cudzojazyčné výrazy 

na označenie zamestnaní, ktoré by mali byť súčasťou vyhlášky, musia byť individuálne posudzované zo 

strany kompetentných osôb ešte pred ich finálnym zaradením do klasifikácie. Zástupkyňa MK SR 

vyjadrila ochotu participovať na uvedenej aktivite a prisľúbila aktívnu kooperáciu v tejto oblasti. 

Detailný zápis z rokovania je uvedený v Prílohe č. 36.  

 

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 štvrtého 

zmluvného obdobia. Jednotlivé  zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na jednotlivých úlohách 

projektu a aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. prepísaný názov z NSP na SRI, 

odstraňovanie preklepov a ďalších nepatrných chýb) sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. 

Sumárne sú tieto práce vykonávané ako administrácia verejnej časti stránky, významnejšie zmeny sú 

popísané nižšie. 

4.1.1 Sekcia SRI Novinky 

V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o prvých rokovaniach sektorových rád a 

rokovaniach expertných tímov. Zoznam pridaných článkov: 

▪ Zisťovanie potrieb používateľov SK ISCO-08 

▪ Zahájenie činnosti Expertného tímu na reformu kompetenčného modelu SRI 
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▪ Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné Služby, poisťovníctvo žiada garanciu! 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo 

▪ Svet strojového učenia, umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov či priemyslu 

4.0. 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

▪ Sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov, nekovových materiálov bojuje s nezáujmom 

štátu a verejnosti 

Jednotlivé články sú zobrazené v prílohe č. 37 ako kompletný text článku aj s obrázkami. Ďalšie články 

budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu projektu.  

4.1.2 Sekcia Kontakty 

Vzhľadom na personálne zmeny a optimalizáciu pridelených sektorových rád boli vykonané zmeny u 

tajomníkov v sektorových radách: 

▪ pre chémiu a farmáciu, 

▪ pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, 

▪ pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ pre vodu, odpad a životné prostredie, 

▪ pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

Pre tieto sektorové rady boli vykonané zmeny v zozname kontaktov na Realizačný tým SRI. 
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4.1.3 Sekcia Sektorové rady 

Na informačnej stránke sektorovej rady boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia jednotlivých úloh 

v danej sektorovej rade. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných stránkach 

sektorových rád v aktuálnom období. Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

Tabuľka č. 14 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
Článok 

Dokumenty na stiahnutie Informačná 
stránka 

Pozvánka Prezentácia Záver 
Zoznam 
členov 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 1 1 1 úpravy 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1    úpravy 

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1 úpravy 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože     úpravy 

5 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel      

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel     úpravy 

7 pre chémiu a farmáciu 1    úpravy 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1    úpravy 

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 

1    úpravy 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo     úpravy 

11 pre elektrotechniku     úpravy 

12 pre energetiku, plyn, elektrinu 1 1 1 1 1 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie     úpravy 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 1 1 1 1 úpravy 

15 pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch     úpravy 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby     úpravy 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie 1 1 1 1 úpravy 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1 1 1 1 úpravy 

19 pre kultúru a vydavateľstvo     úpravy 

20 pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 1 1 1 1 1 

21 pre verejné služby a správu 1 1 1 1 úpravy 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment     úpravy 

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 1 1 1 1 úpravy 

24 pre remeslá a osobné služby 1 1 1 1 úpravy 

98 Riadiaci výbor SRI      

99 Aliancia sektorových rád     úpravy 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien zloženia 

danej sektorovej rady. V ďalších obdobiach po ukončení úloh a rokovaniach ďalších sektorových rád 
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budú postupne dopĺňané nové informácie na portáli IS NSP/SRI. Zároveň bola odstránená záložka 

Aktuality z odvetvia, ktorá je nahradená samostatnými článkami v sekcii Novinky SRI. 

4.1.3.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Po navrhnutí členov Sektorovej rady pre energetiku, plyn, elektrinu a Sektorovej rady pre vedu, 

výskum, vzdelávanie, výchovu a šport zo strany predsedu, boli tieto nominácie komunikované 

a odsúhlasené s jednotlivými expertami a zverejnené v rámci Zoznamu členov sektorovej rady. 

Podobným spôsobom bol doplnený Zoznam členov aj pre Sektorovú radu pre zdravotníctvo, sociálne 

služby a publikovaný vo verejnej časti portálu v sekcii Sektorové rady, záložka Zoznam členov 

sektorovej rady.  

Obrázok č. 32 Náhľad na zobrazenie členov sektorovej rady 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Zmeny a aktualizácie 

členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach. Celkovo bolo 

zverejnených 690 pozícií v zoznamoch členov sektorových rád, ktoré sú obsadené 574 fyzickými 

osobami.  

4.1.3.2 Dokumenty na stiahnutie 

Pre sektorové rady, ktoré mali prvé rokovanie v predmetnom období, boli aktualizované dokumenty 

v záložke Dokumenty na stiahnutie: 

▪ štatút sektorovej rady – pre projekt SRI, 

http://www.sustavapovolani.sk/
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▪ pozvánka na 1. rokovanie sektorovej rady, 

▪ prezentácia z 1. rokovania sektorovej rady pre daný sektor, 

▪ závery z 1. rokovania sektorovej rady. 

Dokumenty sú vo formáte PDF a sú dostupné na nahliadnutie alebo stiahnutie z portálu  

www.sustavapovolani.sk v časti Informácie o sektorovej rade. Zároveň sú publikované v priebežných 

správach. Prehľad už zverejnených dokumentov je zobrazený v tabuľke č. 1 Prehľad zverejnených 

informácii za sektorové rady.  

4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia 

V tejto kapitole sú popísané moduly a časti, ktoré boli v sledovanom období implementované do 

produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov a harmonogram 

projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté v neskorších 

obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto kapitole je 

priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.  

4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 652 používateľských účtov, z toho 554 

zaregistrovaných používateľov a 98 používateľom bol zaslaný registračný mail, ale zatiaľ neurobili 

registráciu do systému.   

V mesiaci júl 2019 bol počet zobrazení privátnej časti IS NSP/SRI na úrovni 28 832 a počet zobrazení 

verejnej časti IS NSP/SRI bol na úrovni 13 885. Za mesiac august 2019 bol počet zobrazení privátnej 

časti IS NSP/SRI na úrovni 41 649 a počet zobrazení verejnej časti IS NSP/SRI bol na úrovni 10 127. 

V mesiaci september bol počet zobrazení privátnej časti IS NSP/SRI na úrovni 48 302, počet zobrazení 

verejnej časti IS NSP/SRI bol na úrovni 16 488. V nasledujúcich tabuľkách je prehľad 

najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI pre privátnu a verejnú časť. 

 

 

 

http://www.sustavapovolani.sk/
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Tabuľka č. 15 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie júl - september 
2019 

Poradie Stránka 
Počet zobrazení 

stránky 
% zobrazenia 

stránky 

1. /login 9017 7,59% 

2. /portal/worklog/ 5193 4,37% 

3. /portal/ 4385 3,69% 

4. /portal/strategy/document/ 4290 3,61% 

5. /portal/worklog/report-management/ 3365 2,83% 

6. /portal/user/management/?filter=my 3268 2,75% 

7. /portal/user/management/ 3094 2,60% 

8. /user-profile/edit 2149 1,81% 

9. /portal/strategy/ 1923 1,62% 

10. /portal/event/ 1703 1,43% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tabuľka č. 16 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI v období júl - september 2019 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Porovnanie prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov jún 

až september 2019 demonštruje viditeľný posun hlavných činností na projekte. V júni dominovala 

správa používateľov a registrácia, zatiaľ čo v ďalších mesiacoch sa zameranie presúvalo na nahrávanie 

strategických dokumentov a tvorbu stratégie. Samozrejme si v prehľade drží svoje postavenie časť 

Výkazníctvo. 

 

 

Označenia riadkov 7 8 9 Celkový súčet
/login 2686 2827 3504 9017

/portal/worklog/ 1437 1548 2208 5193

/portal/ 913 1515 1957 4385

/portal/strategy/document/ 2073 1797 3870

/portal/worklog/report-management/ 1041 1256 1068 3365

/portal/user/management/?filter=my 861 1601 806 3268

/portal/user/management/ 1146 1388 2534

/user-profile/edit 775 743 631 2149

/portal/strategy/ 1744 1744

/portal/event/ 535 742 1277

/private 752 752

/portal/worklog/report-management/?filtered=1&year=2019&month=7&show_work_groups=1 628 628

/portal/worklog/report-management/?filtered=1&year=2019&month=8&show_work_groups=1 589 589

/portal/worklog/report/ 520 520

/portal/worklog/report-management/?filtered=1&year=2019&month=6&show_work_groups=1 487 487

Celkový súčet 10618 14114 15046 39778
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Tabuľka č. 17 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie júl - september 
2019 

Poradie Stránka 
Zobrazenia 
stránky 

% zobrazenia 
stránky 

1. /vz_domov 5272 13,02% 

2. /register_zamestnani 4504 11,12% 

3. /sektorove_rady 3683 9,09% 

4. /register_kompetencii 772 1,91% 

5. /o_portali 683 1,69% 

6. /novinky 533 1,32% 

7. /kontakt 508 1,25% 

8. /aliancia_sr 333 0,82% 

9. /sektorova_rada-26 258 0,64% 

10. /sektorova_rada-14 252 0,62% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 
Tabuľka č. 18 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI v období júl - september 2019 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
 

Z porovnania prehľadu najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI s minulými obdobiami 

je návštevnosť stránok pomerne vyrovnaná a za zmienku stojí spomenúť viditeľný nárast návštevnosti 

podstránky Novinky.  

Stránka Júl August September Celkový súčet

/vz_domov 1736 1492 2044 5272

/register_zamestnani 1482 1010 2012 4504

/sektorove_rady 1349 924 1410 3683

/register_kompetencii 255 215 302 772

/o_portali 251 203 229 683

/novinky 245 92 196 533

/kontakt 159 128 221 508

/aliancia_sr 140 121 261

/sektorova_rada-37 116 116

/pracovna_oblast-27 115 115

/sektorova_rada-15 113 113

/media 100 100

/sektorova_rada-35 86 86

/sektorova_rada-14 80 80

/karta_zamestnania-496193- 75 75

Celkový súčet 5845 4305 6751 16901
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4.2.2 Modul Výkazníctvo – tajomník 

V tomto module boli pre tajomníkov dokončené a nasadené do produkcie  úpravy filtra na dostupnosť 

používateľov pracujúcich pre viac sektorových rád.  

4.2.3 Modul Nahrávanie strategických dokumentov 

Modul Nahrávanie strategických dokumentov bol, po zapracovaní pripomienok a optimalizácii 

z testovania, v plnom rozsahu nasadený do produkčného prostredia. Detailný popis, postupy a grafické 

prevedenie pre tento modul je zobrazený v používateľskom manuáli pre funkcionality systému. 

Nástroje a služby poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI sú dostupné len pre registrovaných 

používateľov.  

Po nasadení tohto modulu na produkčný systém vznikla požiadavka pridať pre tento modul informačný 

typ dokumentu. Informačný typ dokumentu slúži ako nástroj na pridávanie dokumentov súvisiacich so 

stratégiami, ale len ako informačný zdroj, ktorý nie je možné použiť ako podklad na tvorbu stratégií. 

Táto funkcionalita bola pripravená, vyvinutá, otestovaná a implementovaná do produkčného 

prostredia. Zároveň s touto zmenou bola pripravená a implementovaná funkcionalita exportu 

zoznamu strategických dokumentov pre tajomníkov sektorových rád ako nástroj na jednoduchšie 

spracovanie podkladov do priebežných správ. 

4.2.4 Modul Export a import 

Modul Export a import bol, po zapracovaní pripomienok a optimalizácii z testovania, v rozsahu 

Pracovné výkazy a Používatelia nasadený do produkčného prostredia. Časť Rozpočty bude zapracovaná 

po dokončení procesu získania všetkých vstupov na analýzu a návrh riešenia tejto časti modulu. 

Detailný popis, postupy a grafické prevedenie pre časť modulu Mesačné výkazy - Export a import je 

zobrazený v používateľskom manuáli pre rolu Ekonóm. Manuál pre časť modulu Export a import 

osobných dát používateľov bude pripravený v nasledujúcej etape projektu. Nástroje a služby tohto 

modulu sú poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI a dostupné len pre rolu Ekonóm a 

Administrátor.  

Po nasadení modulu Export a import boli v procese nájdené nové skutočnosti, ktoré neodhalili testy 

a celý proces sa ešte raz optimalizoval na zapracovanie zmien. Zmeny boli zapracované, otestované 

a implementované do produkčného prostredia. Zároveň sa zapracovali aj nové požiadavky na 
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jednoduchšie vyhodnocovanie výkazov tajomníkmi a prípravu podkladov pre interné procesy 

schvaľovania mesačných výkazov. 

4.2.5 Modul Udalosti  

Modul udalosti bol, po zapracovaní pripomienok a optimalizácii z testovania, v plnom rozsahu 

nasadený do produkčného prostredia. Detailný popis, postupy a grafické prevedenie modulu Udalosti 

je zobrazený v aktualizovanom používateľskom manuáli a v aktualizovanom manuáli pre tajomníkov. 

Nástroje a služby tohto modulu sú poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI a rozdelené podľa 

rolí používateľov. Niektoré funkcionality sú dostupné všetkým registrovaným používateľom a niektoré 

len pre rolu Tajomník, Ekonóm  a Administrátor.  

Po nasadení do produkčného prostredia sa zo skúseností z používania modulu objavila požiadavka na 

optimalizáciu modulu v prípade viacdenných rokovaní, ktorá bude dopracovaná v ďalších etapách 

projektu.  

4.2.6 Modul Miesta 

Modul Miesta je podporný modul pre modul Udalosti a zabezpečuje možnosť vytvárať a spravovať 

miesta rokovaní používané pri vytváraní udalostí na rokovania sektorových rád. Tento modul bol, po 

zapracovaní pripomienok a optimalizácii z testovania, v plnom rozsahu nasadený do produkčného 

prostredia. Nástroje a služby tohto modulu sú poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI a 

dostupné len pre rolu Ekonóm a Administrátor.  

4.2.6.1 Popis nasadeného riešenia  

Funkcionalita modulu Miesta je dostupná cez menu Administrácia – Miesta ako je zobrazené 

v nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 33 Menu pre modul Miesta 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Pomocou tohto menu sa používatelia dostanú na základnú obrazovku modulu Miesta, kde je zobrazený 

zoznam vytvorených miest. V zozname sú nasledovné údaje: 

▪ ID miesta, 

▪ meno – názov miesta, 

▪ mesto, 

▪ vzdialenosť, 

▪ akcie – upraviť. 

Nad zoznamom je tlačidlo Pridať miesto, pomocou ktorého sa pridávajú jednotlivé lokality do zoznamu 

miest na rokovania. Základná obrazovka je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 34 Základná obrazovka modulu Miesta 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po stlačení tlačidla Pridať miesto sa zobrazí stránka na zadanie nového miesta do zoznamu. Toto okno 

je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 35 Stránka pridania miesta 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po vyplnení všetkých požadovaných údajoch a stlačení tlačidla Uložiť systém uloží nové miesto do 

zoznamu miest a stáva sa dostupným pri vytváraní udalostí.  

Po stlačení tlačidla Upraviť v zozname miest sa zobrazí stránka pre úpravu miesta a možnosť zmeniť 

zadané úlohy. Táto stránka je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 36 Stránka úpravy miesta 
 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Táto časť bude zapracovaná do manuálu pre rolu Ekonóm v nasledujúcom období projektu. 
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4.2.7 Modul Notifikácie 

Pre potreby posielania notifikácií pre expertov, tajomníkov, modulu Výkazníctvo a modulu Udalosti 

boli do systému zapracované systémové notifikácie na posielanie mailov na informovanie expertov 

a členov projektového tímu na blížiace sa udalosti, termíny spracovania výkazov a v budúcnosti ďalšie 

notifikácie. Modul bol, po zapracovaní pripomienok a optimalizácii z testovania, v plnom rozsahu 

nasadený do produkčného prostredia. Popis jednotlivých nastavených notifikácií je uvedený v časti 

analýza a návrh riešenia a grafické spracovanie notifikácií pre časť Udalosti je v  manuáloch pre 

používateľov a tajomníkov. 

Po nasadení do produkčného prostredia a spätnej väzbe od expertov sa pristúpilo k vypnutiu notifikácií 

pre expertov pre modul Výkazníctvo.  

4.2.8 Modul Tvorba stratégií – I. a II. cyklus 

Modul Tvorba stratégií – I. a II. cyklus bol, po zapracovaní pripomienok a optimalizácii z testovania, 

v plnom rozsahu nasadený do produkčného prostredia. Ďalšie cykly tohto modulu budú navrhnuté 

a zapracované v nasledujúcom období projektu. Detailný popis, postupy a grafické prevedenie pre 

modul Tvorba stratégií – I. a II. cyklus bude zapracovaný do aktualizácie manuálov v ďalšom období 

projektu. Nástroje a služby tohto modulu sú poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI a 

dostupné pre všetkých registrovaných používateľov.  

Po nasadení do produkcie sa na tomto module ešte upravovali funkcionality na uľahčenie práce 

a optimalizáciu funkcionalít podľa spôsobu použitia. Zároveň sa dopracovávali ďalšie nástroje na 

správu tvorby stratégií, ktoré budú nasadené do produkčného prostredia v nasledujúcom období 

projektu.  

4.2.9 Manuál pre používateľov 

Po ukončení a nasadení modulov Udalosti a Nahrávanie strategických dokumentov bol aktualizovaný 

používateľský manuál pre používateľov IS NSP/SRI popisujúci jednotlivé kroky, údaje a časti modulov. 

Manuál bol rozšírený aj o časť Metodika vykazovania s popisom jednotlivých pracovných činností. 

Manuál pre používateľov bol rozdelený na tri časti z dôvodu lepšej adresnosti a jednoduchšieho 

aktualizovania týchto častí. Súčasné rozdelenie je nasledujúce: 
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▪ registrácia, 

▪ výkazníctvo, 

▪ funkcionality systému. 

Toto rozdelenie je pre tlačené manuály. Na použitie na webe bude časť funkcionality systému delená 

na jednotlivé ucelené celky na ľahšie vyhľadávanie potrebných častí v privátnej zóne. Tieto celky by 

mali odrážať jednotlivé položky v menu privátnej zóny. Nové, resp. aktualizované manuály sú súčasťou 

tejto správy ako Prílohy č. 38 až 40.  

Manuály sú taktiež dostupné na odkaze  https://sri.sk/manuals. Tento odkaz je súčasťou registračného 

e-mailu a používatelia ho dostanú pred prvým rokovaním sektorovej rady.  

4.2.10 Manuál pre tajomníka 

Po ukončení vývoja a nasadení modulov Udalosti a Strategické dokumenty bol rozšírený používateľský 

manuál pre tajomníkov sektorových rád, popisujúci jednotlivé kroky a postupy nových modulov. 

Manuál je súčasťou tejto správy ako Príloha č. 41. Manuál je dostupný pre tajomníkov na internom 

portáli spoločnosti. 

4.2.11 Manuál pre pracovníkov ekonomického úseku 

Po ukončení vývoja a nasadení modulov Udalosti, Strategické dokumenty a Export a import bol 

používateľský manuál pre rolu Ekonóm rozšírený o popis jednotlivých krokov a postupov. Manuál je 

súčasťou tejto správy ako Príloha č. 42. Pre pracovníkov ekonomického oddelenia je manuál dostupný 

na internom portáli spoločnosti. 

4.3 Analýza a návrh riešenia modulu Manuály 

Cieľom modulu Manuály je optimalizovať, spresniť, inovovať, rozšíriť funkcionalitu a vytvoriť možnosti 

lepšieho využitia IS NSP/SRI z pohľadu dostupnosti manuálov. Modul bude slúžiť všetkým 

registrovaným používateľom na ľahkú prístupnosť manuálov pre jednotlivé časti systému.  

4.3.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

https://sri.sk/manuals
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▪ participujúci experti na projekte: zjednodušenie a sprehľadnenie prístupu k manuálom 

k jednotlivým častiam systému. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

4.3.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá priamy prístup do privátnej zóny systému NSP/SRI. Registráciu 

používateľa zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského 

mena a e-mailu systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s 

informáciami potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ má dostupné používateľské manuály rozdelené podľa jednotlivých modulov.  

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

V prípade potreby má dostupný používateľský manuál. 

Administrátor 

Administrátor môže v prípade potreby zastupovať tajomníka v čase jeho nedostupnosti. Vykonáva 

administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 
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Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje druhú úroveň kontroly pracovných 

výkazov pre všetkých expertov. 

4.3.3 Špecifikácia modulu 

V privátnej časti bude doplnené menu Manuály, ktoré bude smerovať na stránku s manuálmi. 

Momentálne je to https://sri.sk/manuals. Toto menu bude dostupné každému prihlásenému 

používateľovi.   

Obrázok č. 37 Menu manuály 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Na stránke s manuálmi budú postupne pridávané časti manuálu pre jednotlivé moduly IS SRI. V tomto 

štádiu projektu budú dostupné tieto manuály: 

▪ Registrácia 

▪ Vykazovanie 

▪ Udalosti 

▪ Strategické dokumenty 

Aktuálne je dostupný na stránke Manuálov iba jeden manuál, ktorý bude nahradený aktualizovanými 

používateľskými manuálmi rozdelenými na jednotlivé moduly na jednoduchšie vyhľadanie informácie. 

Ikona nad názvom manuálu bude znakom pre PDF dokument. V rovnakom formáte budú dostupné aj 

manuály.  Návrh stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

 

 

 

 

https://sri.sk/manuals
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Obrázok č. 38 Návrh stránky Manuály 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Jednotlivé manuály budú pri zmenách aktualizované, respektíve nové manuály budú dopracovávané. 

Preto je návrh pripravený na rozširovanie obsahu stránky tak, aby sa dala rozširovať a zároveň bola 

prehľadná. V jednom riadku budú maximálne tri manuály a riadky s manuálmi budú zarovnávané na 

stred stránky. 

4.4 Analýza a návrh riešenia modulu Udalosti a Miesta 

Cieľom modulov Udalosti a Miesta je optimalizovať, spresniť, inovovať, rozšíriť funkcionalitu a vytvoriť 

možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na plánovanie a správu rokovaní, ktorá bude slúžiť všetkým 

registrovaným používateľom, tajomníkom a projektovým manažérom na: 

▪ plánovanie rokovaní, 

▪ správu a informovanosť rokovaní, 

▪ správu členov pozvaných na rokovanie, 

▪ správu miest rokovaní, 

▪ správu vykazovania času rokovania, 

▪ uchovávania informácií o rokovaniach, 

▪ podklady pre vyúčtovanie rokovaní. 

4.4.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 
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▪ participujúci experti na projekte: zjednodušenie informovanosti aj notifikovanie expertov 

o plánovaných rokovaniach, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie správy, manažmentu, administratívy a výkazníctva s 

cieľom časovej úspory pri príprave na rokovanie a po rokovaní, 

▪ pracovníci ekonomického oddelenia: zabezpečenie podkladov na prípravu adekvátnych 

výstupov do ekonomickej agendy, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie manažmentu rokovaní s cieľom 

časovej úspory pri správe, kontrole, administratívy a výkazníctva pri príprave na rokovanie a po 

rokovaní. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

4.4.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá priamy prístup do privátnej zóny systému NSP/SRI. Registráciu 

používateľa zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského 

mena a e-mailu systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s 

informáciami potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ má dostupný kalendár s udalosťami – rokovaniami jemu prislúchajúcich 

sektorových rád.  

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

Tajomník má dostupný nástroj na plánovanie, správu a manažment udalostí – rokovaní pre svoju 

sektorovú radu. Posielanie pozvánok, notifikácií, úpravu zoznamu pozvaných expertov na rokovanie, 

vykazovanie činnosti z rokovaní a prípravu podkladov pre ekonomickú agendu. 
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Administrátor 

Administrátor môže v prípade potreby zastupovať tajomníka v čase jeho nedostupnosti. Vykonáva 

administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje správu a úpravu miest rokovaní. 

4.4.3 Udalosti a Miesta 

V časti Udalosti sa budú vytvárať udalosti – rokovania s výberom a úpravou účastníkov a možnosťami 

poslania pozvánky na udalosť, vykázania času rokovania pre zúčastnených a notifikácie upozornení na 

blížiace sa rokovanie. Základná stránka udalostí bude kalendár s možnosťami zobrazenia na mesiac, 

týždeň a zoznam, navigácia na prezeranie si udalostí do budúcnosti aj minulosti a dostupné tlačidlo na 

návrat na aktuálny deň. Tlačidlo Pridať udalosť bude slúžiť na vytváranie udalostí podľa plánu rokovaní. 

Vytvárať udalosti bude môcť len tajomník a to len pre jemu pridelené sektorové rady. Pre expertov sa 

budú zobrazovať v kalendári len tie udalosti, do ktorých boli pozvaní, respektíve len sektorové rady pre 

ktoré pracujú. Tajomník bude mať zobrazené všetky udalosti na plánovanie rokovaní a zdrojov na 

rokovanie. Zároveň zobrazenie detailu rokovania bude pre experta zobrazovať len základné údaje 

o udalosti a to sú: 

▪ názov udalosti – rokovania, 

▪ miesto rokovania, 

▪ sektorová rada, ktorá rokovanie organizuje, 

▪ identifikácia osoby, ktorá udalosť vytvorila, 

▪ dátum a čas začiatku rokovania, 

▪ trvanie rokovania. 

Tajomník bude mať okrem týchto údajov zobrazené v detaile udalosti aj nasledujúce údaje: 
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▪ stav udalosti, 

o rozpracovaný, 

o ukončený, 

▪ dátum a čas odchodu na rokovanie z BA, 

▪ trvanie cesty tam, 

▪ dátum a čas návratu z rokovania do Bratislavy, 

▪ trvanie cesty späť, 

▪ zoznam účastníkov, 

▪ akcie – tlačidlá: 

o Upraviť udalosť, 

o Zoznam účastníkov – výber a úprava, 

o Uzavrieť – zmení stav na ukončený, 

o Vymazať, 

o Generovať pracovné záznamy. 

Pri stránkach Pridať a Upraviť budú dostupné tieto polia: 

▪ názov udalosti – rokovania, 

▪ miesto rokovania – výber zo zoznamu miest, 

▪ sektorová rada, ktorá rokovanie organizuje, 

▪ dátum začiatku rokovania, 

▪ čas začiatku rokovania, 

▪ trvanie rokovania, 

▪ dátum odchodu na rokovanie z Bratislavy, 

▪ čas odchodu na rokovanie z Bratislavy, 

▪ trvanie cesty tam, 

▪ dátum návratu z rokovania do Bratislavy, 

▪ čas návratu z rokovania do Bratislavy, 

▪ trvanie cesty späť, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

 

 

 

 



   
 

442 
 

Schéma č. 5 Časová os dátumov udalosti 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Pri použití tlačidla Zoznam účastníkov bude používateľ presmerovaný na stránku účastníci udalosti, kde 

budú nasledovné funkcie: 

▪ tlačidlo Detail udalosti – návrat na stránku Úprava udalosti, 

▪ tlačidlo Poslať pozvánky, 

▪ výber sektorovej rady a tlačidlo Pridať, 

▪ výber samostatných používateľov a tlačidlo Pridať, 

▪ zoznam pridaných účastníkov. 

Zoznam účastníkov bude pozostávať z týchto údajov: 

▪ meno účastníka – e-mail, 

▪ pozvaný – dátum poslania pozvánky, 

▪ výkaz - dátum zapísania pracovného záznamu, 

▪ tlačidlo odstrániť – vymazať používateľa zo zoznamu účastníkov. 

Pozvánku môže tajomník poslať každému účastníkovi iba raz, ale po pridaní účastníka do zoznamu po 

odoslaní pozvánok môže po stlačení odoslať pozvánku len tým účastníkom, ktorí ešte nemali poslanú 

pozvánku. Pri generovaní pracovných záznamov systém oznámi informáciu, pre koho vytvoril záznam 

a pre ktorých účastníkov nie, a zároveň pošle tajomníkovi mail s podrobnejšími informáciami. 

Následne môže tajomník urobiť kroky na vyriešenie špecifikovaných problémov a znovu vygenerovať 

pracovné záznamy. Pri ďalších pokusoch o generovanie pracovných záznamov sa systém pokúsi 

vygenerovať záznam len tým účastníkom, ktorým sa nepodarilo vygenerovať záznam 

v predchádzajúcich pokusoch.  

Na udalosti budú nastavené notifikácie, ktoré budú upozorňovať na blížiacu sa udalosť 3 dni pred 

udalosťou a jeden deň pred udalosťou, vždy v skorých ranných hodinách.  
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Proces tvorby udalostí ja zobrazený na nasledovnej schéme. 

Schéma č. 6 Pracovný proces - udalosti 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava   

Jednotlivé kroky sú zabezpečené procesom a nie funkcionalitou systému. Funkcionality modulu 

zabezpečujú všetky potrebné časti, aby proces mohol byť vykonaný. 

Modul Správy miest rokovaní 

V časti Správa miest rokovaní bude základná stránka pozostávať zo zoznamu miest, ktorý bude 

obsahovať tieto položky: 

▪ ID miesta, 

▪ meno – názov miesta rokovania (hotel, organizácia, škola), 

▪ mesto – v ktorom sa miesto nachádza, 

▪ vzdialenosť – jedna cesta ako podklad pre cestovný príkaz, 

▪ akcie – upraviť. 
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V hornej časti zoznamu bude tlačidlo Pridať miesto. Návrh základnej stránky je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 39 Návrh stránky Miesta 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránky Pridať a Upraviť budú takmer identické, s tým rozdielom, že pri pridaní bude nadpis stránky 

Pridať miesto a nebudú vyplnené jednotlivé polia. Pri Upraviť bude názov stránky Upraviť miesto 

a budú vyplnené jednotlivé polia udalosti. Pri obidvoch stránkach budú dostupná tieto polia: 

▪ názov miesta stretnutia, 

▪ mesto, 

▪ ulica a číslo, 

▪ vzdialenosť z Bratislavy v km, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Návrhy stránok sú identické, len nadpisy sa menia. Návrhy sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 40 Návrh stránky Pridať miesto 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Obrázok č. 41 Návrh stránky Upraviť miesta 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.5 Analýza a návrh riešenia modulu Notifikácie 

Cieľom časti Notifikácie je optimalizovať a spresniť funkcionalitu a vytvoriť možnosti lepšieho využitia 

IS NSP/SRI na riešenie pripomienok a upozornení pre registrovaných používateľov, tajomníkom, 

pracovníkom ekonomického oddelenia, administrátorom a projektovým manažérom SRI na: 

▪ pripomienky termínov, 
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▪ upozornenia na blížiace sa udalosti, 

▪ informovanie o zmenách a stavoch. 

4.5.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: zjednodušenie distribúcie informácií, pripomienok 

a upozornení na udalosti a termíny počas projektu, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri informovaní, 

upozorňovaní na udalosti a termíny používateľov počas projektu, 

▪ pracovníci ekonomického oddelenia: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

informovaní, upozorňovaní na udalosti a termíny používateľov počas projektu, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri informovaní, 

upozorňovaní na udalosti a termíny používateľov počas projektu. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

4.5.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa 

zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a e-

mailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami 

potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ, bude adresátom pre notifikácie a upozornenia na lepšiu informovanosť 

o termínoch a udalostiach na projekte. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 
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Tajomník sektorovej rady 

Tajomník bude adresátom pre notifikácie a upozornenia na lepšiu informovanosť o termínoch a 

udalostiach na projekte. 

Pracovník ekonomického oddelenia 

Pracovník ekonomického oddelenia bude adresátom pre notifikácie a upozornenia na lepšiu 

informovanosť o termínoch a udalostiach na projekte.  

Administrátor 

Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy v spolupráci s pracovníkom 

ekonomického oddelenia. Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Projektový manažér bude adresátom pre notifikácie a upozornenia na lepšiu informovanosť 

o termínoch a udalostiach na projekte.  

4.5.3 Notifikácie 

Na upozornenie používateľov na termíny a udalosti z modulu Výkazníctvo, modulu Udalosti a ďalších 

budúcich modulov sa navrhol systém na vytváranie a zasielanie notifikácií o udalostiach a termínoch 

na projekte. Notifikácie sú pripravené ako modulárny systém a každý modul bude na notifikácie 

využívať funkcionalitu tohto modulu s úpravou na konkrétne požiadavky. Či už ide o text v tele 

notifikácie alebo časy a dátumy notifikácií. Modul Notifikácie bude vyvinutý pre potreby projektu SRI 

a bude využívať systémovú službu cron na plánovanie a spúšťanie odosielania notifikácií. Popis 

nastavení notifikácií pre moduly Udalosti a Výkazníctvo je nasledovný: 

▪ Upozornenie na udalosť v kalendári – e-mail, 
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-  3 dní pred udalosťou, 

-  1 deň pred udalosťou. 

▪ Upozornenie na vytvorenie pracovného výkazu  

- 2., 5. a 9. deň v mesiaci Tajomníkovi: 

o 2 – urgencia expertov na vyplnenie výkazu, 

o 5 – kontrola vyplnených výkazov a poslanie opráv a zmien, 

o 10 – uzavretie výkazov pre ekonomické oddelenie. 

-  posledný deň a 4. deň v mesiaci expertovi: 

o posledný deň v mesiaci – upozornenie, že musí vyplniť výkaz do 5. dňa mesiaca, 

o  5. deň – upozornenie, že zostáva posledný deň na vyplnenie výkazov. 

-  10. a 12. deň v mesiaci pracovníkovi ekonomického oddelenia:  

o  10. deň  – počet neuzavretých (neschválených) výkazov, 

o  12. deň  – upozornenie na generovanie exportu do Softip-u. 

Notifikácie budú posielané mailom na adresy používateľov podľa špecifikácie pre jednotlivé notifikácie. 

4.5.4 Vzory notifikácií 

V tejto kapitole sú zobrazené návrhy notifikácii pre jednotlivé nastavenia. Ako prvá je uvedená 

notifikácia pre modul Udalosti. 
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Obrázok č. 42 Návrh notifikácie č.1 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Návrhy notifikácií pre modul Výkazníctvo - upozornenia na termíny na pracovné výkazy: 

Tajomníkovi: 

▪ 2. deň v mesiaci – informácia na urgencie expertov aby si vyplnili výkazy 

Obrázok č. 43 Návrh notifikácie č.2 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

▪ 5. deň v mesiaci  – kontrola vyplnených výkazov a poslanie opráv a zmien 
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Obrázok č. 44 Návrh notifikácie č.3 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

▪ 10 deň v mesiaci – uzavretie PV pre EU 

 

Obrázok č. 45 Návrh notifikácie č.4 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Expertovi: 

▪ Posledný deň mesiaca – upozornenie, že musí vyplniť výkaz do 5. dňa v mesiaci 

Obrázok č. 46 Návrh notifikácie č.5 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

▪ 5. deň v mesiaci – zostáva posledný deň na vyplnenie výkazu 

Obrázok č. 47 Návrh notifikácie č.6 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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4.5.4.1 Pracovníkovi ekonomického oddelenia  

▪ 10 deň v mesiaci – informácia na urgencie Tajomníkov  

Obrázok č. 48 Návrh notifikácie č.7 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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▪ 12. deň v mesiaci – upozornenie na generovanie exportu do Softip-u. 

 

 

Obrázok č. 49 Návrh notifikácie č.8 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.6 Analýza a návrh riešenia Tvorby stratégií – I. a II. cyklus 

Cieľom časti riešenia Tvorby stratégií – I. a II. cyklus je optimalizovať a spresniť funkcionalitu a vytvoriť 

možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na tvorbu sektorových stratégií, ktorá bude slúžiť registrovaným 

používateľom, tajomníkom a projektovým manažérom na: 

▪ tvorbu jednotlivých častí stratégií, 

▪ prehľad a pripomienkovanie jednotlivých častí stratégií, 

▪ optimalizáciu zadaných častí stratégií do ucelených celkov, 

▪ možnosť študovať a pridávať jednotlivé časti do závislých a prepojených sektorových rád, 

▪ manažment a správu procesu tvorby, 

▪ revízie vytvorených stratégií, 

▪ exporty jednotlivých častí na schvaľovanie na rokovaniach, 

▪ exporty jednotlivých častí pre dokumentovanie prác do priebežných správ, 
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▪ exporty na prípravu finálnych verzií stratégií sektorových rád, 

▪ zverejnenie finálnych verzií stratégií sektorových rád. 

4.6.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: tvorba, štúdium, pripomienkovanie jednotlivých častí 

stratégie a prístup ku všetkým častiam stratégií za všetky sektorové rady, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri správe, 

manažmente, úpravách, exportoch a schvaľovaní častí aj celkov stratégií, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole a postupoch pri tvorbe stratégií na dodržiavanie procesov a pravidiel počas 

procesu tvorby stratégií. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

4.6.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa 

zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a e-

mailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami 

potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ má plnú dostupnosť podkladov, článkov, jednotlivých častí stratégií 

a pripomienok pri tvorbe stratégií sektorových rád. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 
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Tajomník sektorovej rady 

Tajomník bude mať možnosť exportovať jednotlivé dokumenty, aj celky za sektorovú radu. Bude mať 

ďalšie nástroje na správu, manažment, kontrolu, úpravu, pripomienkovanie a schvaľovanie v procese 

tvorby úpravy a schvaľovania jednotlivých častí stratégií v jeho pôsobnosti.  

Administrátor 

Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy v spolupráci s pracovníkom 

ekonomického oddelenia. Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje manažment a logistiku prác a úloh 

na tvorbe stratégií v celom procese. Kontroluje a dohliada na termíny a plnenie nastavených úloh na 

tvorbe stratégií jednotlivých sektorových rád. 

4.6.3 Štruktúra tvorby stratégie 

Funkcionalita modulu bude dostupná všetkým používateľom. Niektoré funkcionality budú dostupné 

len autorovi článku alebo pripomienky, resp. niektoré funkcionality len tajomníkovi pre jemu pridelenú 

sektorovú radu.  

Tento modul he rozdelený do siedmich častí: 

▪ I. cyklus, 

▪ II. cyklus, 

▪ III. cyklus, 

▪ IV. cyklus, 

▪ V. cyklus monitorovanie aktivít a stratégie, 

▪ VI. cyklus odporúčania a korekcie stratégie, 
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▪ exporty a prehľad. 

Každý cyklus je samostatný celok a pre každú sektorovú radu bude vytvorená jedna stratégia. 

V priebehu projektu budú vznikať ďalšie verzie stratégie podľa nastaveného prehodnotenia 

premenných pre jednotlivé sektorové rady. To znamená, že bude potrebné zabezpečiť minimálne 3 

verzie stratégie. Jednotlivé časti stratégie bude schvaľovať sektorová rada na rokovaniach. Tajomník 

bude zabezpečovať podklady pre jemu pridelenú sektorovú radu pomocou exportu a uzamykať a 

zaznamenávať schválené články, ktoré majú byť vo výslednom dokumente. Zároveň bude mať 

dostupný export dokumentu všetkých článkov za sektorovú radu aj s pripomienkami. 

Domovská stránka Tvorby stratégií 

Domovská stránka pre tvorbu stratégií bude dostupná v menu z položky Stratégie, kde sa nachádza 

výber z dvoch stránok Tvorba stratégií a Strategické dokumenty. Časť Strategické dokumenty je 

popísaná v predchádzajúcich kapitolách. Stratégie sa budú tvoriť ako samostatné verzie a počas trvania 

projektu budú upravované alebo dopĺňané podľa nastavení monitorovania stratégie v V. cykle. Z IT 

pohľadu to znamená zabezpečiť proces, ktorý po ukončení tvorby danej verzie uzamkne úpravy 

všetkých častí stratégie. Následne sa vytvoria kópie článkov na tvorbu a úpravu novej verzie a zároveň 

sa ponechá predchádzajúca verzia nedostupná používateľom, ale dostupnú pre administrátora 

pre prípad potreby. V časti Tvorba stratégii bude dostupná domovská stránka. Návrh stránky je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 50 Návrh štruktúry Tvorby stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Ako prvý krok musí každý používateľ vybrať sektorovú radu. Následne si môže používateľ zvoliť, v 

ktorom cykle chce pracovať. Pre používateľov IS NSP/SRI (expertov) budú dostupné len nevyfarbené 

funkcie, pre tajomníkov sektorových rád budú dostupné aj funkcie vyfarbené zelenou farbou, ale len 

pre pridelené sektorové rady. Po výbere sektorovej rady sa na stránke zobrazí názov a logo sektorovej 

rady. Používateľ má v každej časti tohto modulu informáciu o tom, s akou stratégiou pracuje. 

Jednotlivé tlačidlá domovskej stránky dostupné všetkým používateľom: 

▪ I. cyklus, 

▪ II. cyklus, 

▪ III. cyklus, 

▪ IV. cyklus, 

▪ V. cyklus, 

▪ výsledný dokument. 

Rozšírené funkcie pre tajomníkov budú nasledovné: 

▪ export všetkých častí, 

▪ export všetkých častí + pripomienky, 

▪ export označených častí, 

▪ prehľad prác na stratégiách. 

Tlačidlo Výsledný dokument bude dostupné až po vložení prvej schválenej stratégie. Návrh riešenia pre 

prezeranie výsledných dokumentov je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 51 Návrh časti finálne verzie stratégie 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na výsledný dokument sa zobrazí sektorová rada vybraná na domovskej stránke Tvorby 

stratégií. Následne má používateľ možnosť pozrieť si (vybrať si) iné sektorové rady (každý používateľ 

má právo vidieť všetky stratégie). Jednotlivé verzie stratégií budú pridávané počas trvania projektu po 

schválení alianciou sektorových rád podľa harmonogramu nastaveného v prvej verzii stratégie. Pod 

dokumentami bude tlačidlo Späť na štruktúru stratégie, ktoré používateľa vráti na domovskú stránku.  

Jednotlivé tlačidlá cyklov stratégií na domovskej stránke Tvorby stratégií budú odkazovať na jednotlivé 

samostatné cykly - stránky tvorby stratégie.  Texty na tlačidlách budú nasledujúce: 

▪ I. CYKLUS – určenie základných premís, 

▪ II. CYKLUS – spracovanie situačnej analýzy sektora a identifikácia vývojových tendencií, 

▪ III. CYKLUS – určenie stratégie, 

▪ IV. CYKLUS – určenie postupov, akcií na realizáciu cieľov stratégie, 

▪ V. CYKLUS – určenie techniky monitorovania strategických akcií a čiastkových cieľov a 

odporúčania prípadnej korekcie stratégie, prípadne tvorby kĺzavej stratégie. 
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Tlačidlá na export článkov pre tajomníkov budú mať tieto funkcionality: 

▪ export všetkých častí - systém vygeneruje dokumentu vo Worde so všetkými článkami aj 

s menami autorov článkov rozdelenými podľa názvov jednotlivých častí. Dokument je určený 

ako podklad pre tajomníkov na schvaľovanie počas rokovania sektorových rád. 

▪ export všetkých častí + pripomienky - systém vygeneruje dokument vo Worde so všetkými 

článkami aj s menami autorov článkov vrátane všetkých pripomienok ku článkom aj s autormi 

pripomienok rozdelenými podľa názvov jednotlivých častí. Dokument je určený ako podklad 

pre tajomníkov na rokovanie sektorových rád. 

▪ export označených častí - systém vygeneruje dokument vo Worde s označenými článkami 

rozdelenými podľa názvov jednotlivých častí. Dokument je určený ako podklad pre tajomníkov 

na vytvorenie návrhu stratégie sektorovej rady na schválenie na rokovaní sektorovej rady 

a následne na schválenie alianciou sektorových rád. 

▪ prehľad prác na stratégiách - tlačidlo bude odkazovať na stránku prehľadu vytvorených, 

spárovaných a schválených článkov v stratégii pre danú sektorovú radu. 

 

4.6.3.1 I. Cyklus – určenie základných premís 

I. Cyklus – určenie základných premís pozostáva z nasledujúcich častí: 

▪ poslanie sektoru, 

▪ kľúčové inovačné a technologické zmeny, 

▪ základné premisy, 

▪ dopad na ľudské zdroje, 

▪ zoznam strategických dokumentov. 

Základná stránka časti I. cyklus bude zobrazovať vybranú sektorovú radu, tlačidlá pre jednotlivé časti 

cyklu a popis k týmto častiam. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 52 Návrh I. cyklu 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Jednotlivé tlačidlá častí I. cyklu budú odkazovať na jednotlivé samostatné časti - stránky tvorby I. cyklu 

stratégie. Tlačidlo Späť na štruktúru stratégie vráti používateľa na domovskú stránku. Texty na 

tlačidlách budú nasledujúce: 

1. poslanie sektoru, miesto sektoru v hospodárstve, aké dlhodobé hodnoty na trhu vytvára, 

2. zoznam inovácii, 

3. základné premisy (všeobecné predstavy, vízie) o smerovaní sektoru vychádzajúce z vyššie 

uvedených technologických a inovačných zmien, 

4. predpokladaný dopad na ľudské zdroje, 

5. zoznam strategických dokumentov národného, európskeho aj nadnárodného rozmeru. 

Texty pod tlačidlami budú nasledujúce: 

1. v poslaní sa vyjadrí predstava budúceho stavu sektoru v horizonte do roku 2030 a vízie z 

pohľadu kvality ľudských zdrojov, 

2. kľúčové inovačné a technologické zmeny,  
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3. čo chce dosiahnuť a zabezpečiť v správaní sa podnikateľských subjektov a ďalších organizácií 

a inštitúcií pri zabezpečovaní kvalifikovaných a konkurenčne schopných ľudských zdrojov, 

4. napr. identifikácia nových pracovných pozícií, požadovaná zmena kompetencií pracovnej sily, 

požiadavky na zmenu obsahu vzdelávania a pod.  

5. (stratégie, koncepcie, akčné plány a pod.) , ktorý bude tvoriť prílohu vypracovávanej stratégie 

a aktuálne sa reviduje a dopĺňa.  

 

4.6.3.2 Poslanie sektoru 

Všetky stránky sekcie Poslanie sektoru budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať názov 

sekcie Poslanie sektoru, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam poslaní sektoru, 

▪ sumár článkov, 

▪ tvorba článkov, 

▪ detail článku. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá podáva prehľad názvov všetkých vytvorených článkov, ich stavu, počte 

pripomienok a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. 

Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom článkov pre jednoduchý prehľad toho, čo 

bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho článku. Detail je 

prehľad konkrétneho článku a všetkých pripomienok, ktoré boli ku článku napísané. V tejto časti je 

možné pridávať pripomienky ku článku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor 

článku má možnosť prejsť na úpravu článku a revidovať pripomienky. Stránka Tvorba je určená na 

písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok uzamknúť a schváliť pre 

výstupný dokument. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod 

príslušným obrázkom návrhu stránky.  

Zoznam poslaní sektoru 

Zoznam poslaní sektoru primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka na 

všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 53 Návrh zoznamu poslaní sektoru 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár článkov, 

▪ pridať poslanie – prepojenie na stránku tvorba článkov, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku I. cyklu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov Poslania sektoru. Jednotlivé položky zobrazované 

v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov poslania, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav článku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam poslaní bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, 

článku alebo pripomienok). Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail. Tlačidlo Upraviť sa 

bude zobrazovať iba autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je 

prepojenie na stránku Tvorba článkov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail článku. Zoznam 

bude delený na stránky po 15 záznamoch.  
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Článok bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch v stave čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

Sumár článkov 

Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli popísané. Návrh riešenia 

stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 54 Návrh Sumáru článkov Poslania sektoru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť 

používateľ vrátiť späť na zoznam poslaní sektoru. Nasledovať budú články zoradené podľa dátumu 

relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé články 

budú pozostávať z názvu poslania sektoru, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail článku a počtu 

pripomienok k danému článku. Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume 

poslednej zmeny článku a nakoniec samotný text článku. Takto formátované články budú zoradené 

pod sebou.  
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Tvorba článkov 

Tvorba článkov primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh riešenia 

stránky Tvorba je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 55 Návrh pridávania článku poslania sektoru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 
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možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa, ako autora, bude vytvorený rovnako ako v module správa výkazov.  

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu poslania sektoru, ktorý jednoznačne špecifikuje 

oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text článku. 

Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy 

a systém zobrazí stránku, z ktorej používateľ prešiel na stránku tvorby článkov.  

Povinné polia označiť červenou hviezdičkou pre túto stránku: 

▪ nadpis, 

▪ text článku. 

Detail článku 

Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok autorom. Návrh 

riešenia stránky tvorba je na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 56 Návrh detailu článku poslania sektoru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie názov poslania sektoru a tlačidlo Späť, pomocou 

ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na zoznam poslaní sektoru. Stránka bude ďalej rozdelená 

na dve časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami. Rozdelenie stránky pre tieto 

časti bude 60 % pre články a 40 % pre pripomienky.  

Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor článku a tajomník danej sektorovej rady editovať článok. Toto 

tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Ďalej bude 

článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu článku a nakoniec 

samotný text článku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky Pridať pripomienku. 

Obrázok č. 57 Návrh Pridania pripomienky pre poslanie sektoru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka.  
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Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky. Jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor článku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude pripomienka 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu pripomienky a nakoniec 

samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať autor článku dostupné dve tlačidlá - znak 

začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku-zamietnutia 

(X) pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené 

pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná, a to v prípade ak na rokovaní 

sektorovej rady odhlasujú súhlas s pripomienkou.  

4.6.3.3 Zoznam inovácii 

Všetky stránky sekcie Zoznamu inovácií budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude zobrazovať 

názov sekcie Zoznam inovácií, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako dve 

samostatné stránky: 

▪ zoznam inovácií, 

▪ pridanie inovácie. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad o pridaných inováciách za danú sektorovú radu. Druhá stránka 

umožňuje pridať novú, respektíve upraviť pridanú inováciu. Detailný popis jednotlivých stránok je 

popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky. 
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Zoznam inovácií 

Zoznam inovácií daného sektoru primárne slúži na prehľad všetkých pridaných inovácií a zároveň ako 

navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 58 Návrh Zoznamu inovácií 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dve tlačidlá s voľbami: 

▪ pridať inováciu do zoznamu – prepojenie na stránku Pridanie inovácie, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku I. cyklu. 

Následne bude zobrazený Zoznam inovácií sektoru. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú: 

▪ ID inovácie, 

▪ názov inovácie, 

▪ pridal (meno používateľa - link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ link (odkaz na stránku s informáciami o inovácii). 

Zoznam inovácií bude zoraďovaný podľa ID inovácie, najnovšia vo vrchnej časti. Vedľa každého 

záznamu budú tlačidlá Upraviť a Odstrániť. Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať iba používateľovi, ktorý 

pridal inováciu a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je prepojenie na stránku Pridanie 
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inovácie a tlačidlo Odstrániť bude dostupné len tajomníkovi v prípade duplicitných zadaní. Zoznam 

bude delený na stránky po 15 záznamoch.  

Pridanie inovácie 

Pridanie inovácie primárne slúži na pridávanie nových a úpravu už zadaných inovácií. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 59 Návrh pridania inovácie 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie jeden combo-box, ktorý bude dostupný iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Pomocou combo-boxu bude možné priradiť autora inovácie. Táto 

voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady.  

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu inovácie a druhé textové pole na vloženie 

odkazu na stránku s informáciami o inovácii. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, 

pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku Zoznam inovácií.  

Povinné polia označené červenou hviezdičkou: 

▪ názov inovácie, 

▪ odkaz na stránku s informáciami o inovácii. 
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4.6.3.4  Základné premisy  

Všetky stránky sekcie Základné premisy budú mať rovnakú hlavičku stránky, na ktorej sa bude 

zobrazovať názov sekcie premisy, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam základných premís, 

▪ sumár premís, 

▪ tvorba premís, 

▪ detail premís. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad o názvoch všetkých vytvorených článkov, ich stave, počte 

pripomienok, prepojenia na dopady na ľudské zdroje a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek 

funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom 

článkov pre jednoduchý prehľad toho, čo bolo vytvorené s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na 

detail konkrétneho článku. Detail je prehľad konkrétneho článku a všetkých pripomienok, ktoré boli ku 

článku napísané. V tejto časti je možnosť pridávať pripomienky ku článku, upravovať pripomienky, 

ktoré autor ešte nerevidoval. Autor článku má možnosť prejsť na úpravu článku a revidovať 

pripomienky. Stránka tvorba je určená na písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má 

možnosť článok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť ako výstupný dokument. Detailný 

popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu 

stránky.  

Zoznam premís 

Zoznam premís primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka na všetky 

funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 60 Návrh Zoznamu premís 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku Sumár premís, 

▪ pridať premisu – prepojenie na stránku Tvorba premís, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku I. cyklu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov základných premís. Jednotlivé položky zobrazované 

v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov premisy, 

▪ prepojenie na dopady (počet spárovaných dopadov k premise), 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav článku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam poslaní bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, 

článku alebo pripomienok), čo znamená umiestnenie nových a zmenených článkov na vrchnom mieste 

zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail.  Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať 

iba autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je prepojenie na 

stránku Tvorba premís a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail premisy. Zoznam bude delený 

na stránky po 15 záznamoch.  



   
 

474 
 

Článok bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch - čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

Sumár premís 

Sumár premís primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré boli už popísané. Návrh riešenia 

stránky Sumár premís je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 61 Návrh Sumáru premís 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť 

používateľ vrátiť späť na Zoznam základných premís. Nasledovať budú články zoradené podľa dátumu 

relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé články 

budú pozostávať z názvu poslania sektoru, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail článku, počtu 

pripomienok k danému článku, mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa 

(s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia 

a dátume poslednej zmeny textu článku. Nakoniec samotný text článku.   

Tvorba premís 

Tvorba premís primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh riešenia 

stránky Tvorba premís je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 62 Návrh pridania premisy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku, výber bude z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný. Zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa, ako autora, bude vytvorený rovnako ako je v module Správa výkazov.  

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu premisy, ktorý jednoznačne špecifikuje jeho 

zameranie. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text článku. Nakoniec pod textom 

článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy.  

Povinné polia pre túto stránku označené červenou hviezdičkou: 

▪ nadpis, 

▪ text článku. 

Detail premisy 

Detail premisy primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie pripomienok 

autorom. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 63 Návrh detailu premisy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie názov základnej premisy a tlačidlo Späť, pomocou 

ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na Zoznam základných premís. Stránka bude ďalej 

rozdelená na dve časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami. Rozdelenie stránky 

pre tieto časti bude 60 % na články a 40 % na pripomienky.  

Časť články bude pozostávať zo zobrazeného prepojenia premisy na dopady na ľudské zdroje s ikonou 

a farbou podľa stavu prepojenia. V prípade už vytvoreného prepojenia bude zobrazená ikona znak 

začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔), farba aj text budú zelenou farbou. V prípade ešte nespárovanej 

premisy s dopadom na ľudské zdroje bude zobrazená ikona roztrhnutého oka reťaze a farba aj text 

budú červenou farbou. Ďalej bude zobrazené meno autora. V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor článku a tajomník danej sektorovej rady editovať článok na 

stránke Tvorba premís. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného článku a tajomníkovi danej 

sektorovej rady. Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej 

zmeny textu článku a nakoniec samotný text článku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky Pridať pripomienku. 
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Obrázok č. 64 Návrh pridania pripomienky pre premisy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku detail premisy.  

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky. Jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor článku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude pripomienka 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu pripomienky a nakoniec 

samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať autor článku dostupné dve tlačidlá znak 

začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku - zamietnutia 

(X) zapracovania pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky 

budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 
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▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná, a to v prípade, ak na rokovaní 

sektorovej rady odhlasujú členovia súhlas s pripomienkou.  

4.6.3.5 Predpokladaný dopad na ľudské zdroje 

Všetky stránky sekcie Dopady na ľudské zdroje budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať 

názov sekcie Dopady na ľudské zdroje, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako 

štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:  

▪ zoznam dopadov, 

▪ sumár dopadov, 

▪ tvorba dopadov, 

▪ detail dopadu. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad názvov všetkých vytvorených článkov, ich stave, počte 

pripomienok, prepojenia na dopady na ľudské zdroje a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek 

funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom 

článkov pre jednoduchý prehľad toho, čo bolo vytvorené s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na 

detail konkrétneho článku. Detail je prehľad konkrétneho článku a všetkých pripomienok, ktoré boli ku 

článku napísané. V tejto časti je umožnené pridávať pripomienky ku článku, upravovať pripomienky, 

ktoré autor ešte nerevidoval. Autor článku má možnosť prejsť na úpravu článku a revidovať 

pripomienky. Stránka Tvorba je určená na písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má 

možnosť článok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť pre výstupný dokument. Detailný 

popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu 

stránky.  

Zoznam dopadov 

Zoznam dopadov primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka na všetky 

funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 65 Návrh Zoznamu dopadov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku Sumár dopadov, 

▪ pridať dopad – prepojenie na stránku Tvorba dopadov, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku I. cyklu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov - dopadov na ľudské zdroje. Jednotlivé položky 

zobrazované v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov premisy, 

▪ názov dopadu, 

▪ prepojenie na dopady (počet spárovaných dopadov k premise), 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav článku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam poslaní bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, 

článku alebo pripomienok), čo znamená, že nové a zmenené články budú umiestnené na vrchu 

zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail. Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať 

iba autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je prepojenie na 

stránku Tvorba premís a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail premisy. Zoznam bude delený 

na stránky po 15 záznamoch.  
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Články budú mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch - čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

Sumár dopadov 

Sumár dopadov na ľudské zdroje primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli 

popísané. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 66 Návrh Sumáru dopadov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť 

používateľ vrátiť späť na Zoznam dopadov na ľudské zdroje. Nasledovať budú články zoradené podľa 

dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé 

články budú pozostávať z názvu premisy a názvu dopadu na ľudské zdroje, názvu dopadu na ľudské 

zdroje, počtu pripomienok k danému článku, mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok obsahovať informáciu 

o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu článku. Nakoniec samotný text článku. Takto 

formátované jednotlivé články budú zoradené pod sebou.  

Tvorba dopadov 

Tvorba dopadov primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh riešenia 

stránky Tvorba dopadov na ľudské zdroje je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 67 Návrh pridania dopadu 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri combo-boxy, z toho dva, ktoré budú dostupné 

iba tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku. Výber bude z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný. Zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora bude urobený rovnako ako je v module Správa výkazov. Tretí combo-box bude 

výber premisy, s ktorou budú dopady spárované, respektíve z ktorej premisy vyplynú predpokladané 

dopady na ľudské zdroje. 

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu dopadu na ľudské zdroje, ktorý jednoznačne 

špecifikuje zameranie článku. Pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text článku. Nakoniec 

pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy. 

Povinné polia pre túto stránku označiť červenou hviezdičkou: 

▪ premisa, 

▪ nadpis dopadu, 

▪ text článku. 

Detail dopadu 

Detail dopadu na ľudské zdroje primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie 

pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 68 Návrh Detailu dopadu 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie názov základnej premisy a tlačidlo Späť, pomocou 

ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na Zoznam dopadov na ľudské zdroje. Stránka bude ďalej 

rozdelená na dve časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami. Rozdelenie stránky 

pre tieto časti bude 60 % na články na 40 % na pripomienky.  

Časť články bude pozostávať zo zobrazeného nadpisu premisy prepojeného s dopadom na ľudské 

zdroje, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail danej premisy. Pod nadpisom premisy bude nadpis 

dopadu na ľudské zdroje, ďalej bude zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor článku a tajomník danej sektorovej rady editovať článok na 

stránke Tvorba dopadov. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného článku a tajomníkovi danej 

sektorovej rady. Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej 

zmeny textu článku a nakoniec samotný text článku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky Pridať pripomienku. 
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Obrázok č. 69 Návrh pridania pripomienky dopadu 
 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka. 

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky. Jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor článku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude pripomienka 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu pripomienky a nakoniec 

samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať autor článku dostupné dve tlačidlá znak 

začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku - zamietnutia 

(X) zapracovania pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky 

budú zoradené pod sebou. 
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Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná, a to v prípade ak na rokovaní 

sektorovej rady odhlasujú členovia súhlas s pripomienkou. 

4.6.3.6 Zoznam strategických dokumentov národného, európskeho aj nadnárodného 

rozmeru. 

Všetky stránky sekcie Zoznam strategických dokumentov budú mať podobné hlavičky stránky. Bude sa 

zobrazovať názov stránky pre jednoduchšie pochopenie rozloženia a činnosti na stránke vzhľadom na 

viacero zoznamov. Ďalej názov sektorovej rady a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako 

dve samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:  

▪ zoznam dokumentov, 

▪ výber dokumentov. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá Vám dáva prehľad o názvoch všetkých dokumentov použitých alebo 

potrebných pre sektorovú stratégiu. Zároveň je tam možnosť použiť funkcionalitu na pridanie - výber 

ďalších dokumentov. Výber je prehľad nahraných strategických dokumentov, kde sa dajú vybrať 

potrebné dokumenty a následne pridať do zoznamu strategických dokumentov. Detailný popis 

jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.  

Zoznam dokumentov 

Zoznam strategických dokumentov primárne slúži na prehľad použitých strategických dokumentov 

a zároveň ako navigačná stránka na pridávanie nových dokumentov do zoznamu. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 70 Návrh Zoznamu použitých strategických dokumentov 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod hlavičkou dve tlačidlá s voľbami: 

▪ pridať dokument do zoznamu – prepojenie na stránku Výber dokumentov, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku I. cyklu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov použitých strategických dokumentov, jednotlivé položky 

zobrazované v zozname budú: 

▪ ID dokumentu, 

▪ názov dokumentu (zároveň ako link na daný dokument), 

▪ pridal do zoznamu (link na profil – obmedzený bez osobných dát), 

▪ akcie – tlačidlo Zobraziť – prepojenie na stránku informácií o dokumente. 

Zoznam použitých strategických dokumentov bude zoraďovaný podľa dátumu pridania do zoznamu, 

čo znamená, že nové dokumenty budú vo vrchnej časti zoznamu. Vedľa každého záznamu bude tlačidlo 

Zobraziť, ktoré je prepojené na stránku Informácie o dokumente. Zoznam bude delený na stránky po 

15 záznamoch.  

Výber dokumentov 

Výber strategických dokumentov primárne slúži na prehľad dostupných strategických dokumentov 

a zároveň ako nástroj na pridávanie nových dokumentov do zoznamu. Návrh riešenia stránky je na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 71 Návrh Výberu použitých strategických dokumentov 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude vychádzať zo základnej stránky pridávania dokumentov rozšírenú o časť výberu 

dokumentov a tlačidlá pre pridávanie dokumentov do zoznamu. Pod hlavičkou stránky bude zobrazený 

filter s možnosťami filtrovania podľa: 

▪ fulltextového vyhľadávania v názve dokumentu, 

▪ sektorovej rady, 

▪ druhu dokumentu, 

▪ tlačidla filtrovať – aktivuje vybraný filter. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov strategických dokumentov, jednotlivé položky zobrazované 

v zozname budú: 

▪ názov dokumentu, 

▪ druh dokumentu, 

▪ sektorová rada, 

▪ check box na označenie dokumentu. 

Check-box bude slúžiť na označovanie dokumentov, ktoré majú byť pridané do zoznamu použitých 

strategických dokumentov. Zároveň bude dostupné označenie všetkých dokumentov zobrazených na 

stránke. Pod zoznamom budú tlačidlá Späť s funkcionalitou návratu na zoznam použitých strategických 
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dokumentov a tlačidlo na pridanie stratégie do zoznamu. Pridávanie do zoznamu použitých 

dokumentov bude vždy len z viditeľnej obrazovky, čo znamená že autor vidí, ktoré dokumenty pridáva.  

4.6.3.7 II. Cyklus spracovanie situačnej analýzy sektora a identifikácia vývojových tendencií 

II. Cyklus – Cyklus spracovanie situačnej analýzy sektora a identifikácia vývojových tendencií pozostáva 

z nasledujúcich častí: 

▪ strategická analýza (vonkajšia analýza), 

▪ identifikácia kritických a kľúčových činiteľov. 

Základná stránka časti II. cyklus bude zobrazovať v hlavičke názov cyklu, vybranú sektorovú radu a jej 

logo, tlačidlá pre jednotlivé časti cyklu a popis k týmto častiam. Návrh riešenia je na nasledujúcom 

obrázku: 

Obrázok č. 72 Návrh II. cyklu 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Jednotlivé tlačidlá častí II. cyklu budú odkazovať na samostatné časti - stránky tvorby II. cyklu stratégie. 

Tlačidlo Späť na štruktúru stratégie vráti používateľa na domovskú stránku Tvorby stratégií. Texty na 

tlačidlách budú nasledujúce: 
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6. strategická analýza prostredia (vonkajšia analýza) - jej vplyv na sústavu povolaní (vonkajšia 

analýza), 

7. identifikácia kritických a kľúčových činiteľov - na dosiahnutie konkurenčne schopnej štruktúry 

sústavy povolaní.  

 

4.6.3.8 Strategická analýza (vonkajšia analýza), 

Všetky stránky sekcie Strategická analýza budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude zobrazovať 

názov sekcie Strategická analýza, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam analýz, 

▪ sumár analýz, 

▪ tvorba analýz, 

▪ detail analýz. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá poskytuje prehľad názvov všetkých vytvorených analýz, ich stav, počet 

pripomienok a zároveň je k dispozícii možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto 

sekcie. Sumár je prehľad vytvorených analýz s kompletným textom článkov pre jednoduchý prehľad 

toho, čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho článku. Detail 

je prehľad konkrétnej analýzy a všetkých pripomienok, ktoré boli k analýze napísané. V tejto časti je 

umožnené pridávať pripomienky ku analýze, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. 

Autor analýzy má možnosť prejsť na úpravu analýzy a revidovať pripomienky. Stránka Tvorba je určená 

na písanie a úpravu analýz a tajomník má na tejto stránke možnosť analýzu jemu pridelenej sektorovej 

rade uzamknúť a schváliť ako výstupný dokument. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný 

v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.  

Zoznam vonkajších analýz 

Zoznam analýz primárne slúži na prehľad o stave analýz a zároveň ako navigačná stránka na všetky 

funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 73 Návrh zoznamu vonkajších analýz 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár analýz, 

▪ pridať poslanie – prepojenie na stránku tvorba analýz, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku II. cyklu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov strategických analýz. Jednotlivé položky 

zobrazované v zozname: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov poslania, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav článku analýzy (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam analýz bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, 

článku alebo pripomienok). Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail. Tlačidlo Upraviť sa 

bude zobrazovať iba autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je 

prepojenie na stránku Tvorba článkov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail článku. Zoznam 

bude delený na stránky po 15 záznamoch.  
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Článok bude môcť mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch - čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

Sumár analýz 

Sumár analýz primárne slúži na prehľad a štúdium tém už napísaných analýz. Návrh riešenia stránky je 

na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 74 Návrh sumáru vonkajších analýz 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť 

používateľ vrátiť späť na Zoznam strategických analýz. Nasledovať budú články analýz zoradené podľa 

dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé 

články budú pozostávať z názvu strategickej analýzy, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail článku, 

počtu pripomienok, mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia 

a dátume poslednej zmeny textu článku. Na záver bude nasledovať samotný text článku. Takto 

formátované jednotlivé články budú zoradené pod sebou.  
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Tvorba analýz 

Tvorba článkov analýz primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh 

riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 75 Návrh pridania vonkajšej analýzy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný. Zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 
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možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora bude vytvorený rovnako ako v module Správa výkazov.  

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu strategickej analýzy, ktorý jednoznačne 

špecifikuje jej zameranie. Pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text článku. Pod textom 

článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku, 

z ktorej používateľ prišiel na stránku Tvorby analýz.  

Povinné polia označené červenou hviezdičkou: 

▪ nadpis, 

▪ text článku. 

Detail strategických analýz 

Detail strategických analýz primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie 

pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 76 Návrh detailu vonkajšej analýzy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie názov strategickej analýzy a tlačidlo Späť, 

pomocou ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na Zoznam poslaní sektoru. Stránka bude ďalej 

rozdelená na dve časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami. Rozdelenie stránky 

pre tieto časti bude 60 % na články a 40 % na pripomienky.  

Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor článku a tajomník danej sektorovej rady editovať článok. Toto 

tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Článok bude 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny a samotný text článku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh danej stránky. 

Obrázok č. 77 Návrh pridania pripomienky vonkajšej analýzy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka. 
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Pod tlačidlom pridať pripomienku budú samotné pripomienky. Jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor článku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude pripomienka 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu pripomienky a nakoniec 

samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať autor článku dostupné dve tlačidlá znak 

začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku - zamietnutia 

(X) zapracovania pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované pripomienky budú 

zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná, a to v prípade, ak na rokovaní 

členovia sektorovej rady odhlasujú súhlas s pripomienkou. 

4.6.3.9 Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov 

Všetky stránky sekcie Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov budú mať rovnakú hlavičku stránky.  

Bude sa zobrazovať názov sekcie, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam identifikácii, 

▪ sumár identifikácii, 

▪ tvorba identifikácii, 

▪ detail identifikácie. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá podáva prehľad o názvoch všetkých identifikácií kritických a kľúčových 

činiteľov, ich stave, počte pripomienok s možnosťou použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku 
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tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom článkov pre jednoduchý 

prehľad toho, čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho 

článku. Detail je prehľad konkrétnej identifikácie kritických a kľúčových činiteľov a všetkých 

pripomienok, ktoré boli k identifikácii kritických a kľúčových činiteľov napísané. V tejto časti je 

umožnené pridávať pripomienky a upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor analýzy 

má možnosť prejsť na úpravu analýzy a revidovať pripomienky. Stránka Tvorba identifikácii je určená 

na písanie a úpravu identifikácii kritických a kľúčových činiteľov a tajomník na tejto stránke má možnosť 

analýzu jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť, resp. schváliť ako výstupný dokument. Detailný 

popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu 

stránky.  

Zoznam identifikácii 

Zoznam identifikácii kritických a kľúčových činiteľov slúži primárne na prehľad o stave identifikácii 

a zároveň ako navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 78 Návrh zoznamu Identifikácie kritických a kľúčových činiteľov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár identifikácií, 

▪ pridať poslanie – prepojenie na stránku tvorba identifikácií, 

▪ späť – návrat na domovskú stránku II. cyklu. 
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Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov s nasledujúcimi položkami v zozname: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov identifikácie, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav článku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam identifikácií kritických a kľúčových činiteľov bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej 

zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Vedľa každého záznamu budú 

tlačidlá Upraviť a Detail. Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať iba autorovi daného článku a tajomníkovi 

danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je prepojenie na stránku Tvorba článkov a tlačidlo Detail je 

prepojenie na stránku Detail článku. Zoznam bude delený na stránky po 15 záznamoch.  

Článok bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

Sumár identifikácií 

Sumár identifikácií kritických a kľúčových činiteľov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, 

ktoré už boli popísané. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 79 Návrh Sumáru identifikácií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť 

používateľ vrátiť späť na Zoznam identifikácii kritických a kľúčových činiteľov. Nasledovať budú články 

identifikácií zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku 

alebo pripomienok). Jednotlivé články budú pozostávať z názvu Identifikácie, ktorý bude zároveň aj 

odkaz na detail identifikácie, počtu pripomienok k danému článku, mena autora, ktorý bude zároveň 

aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok 

obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny a samotný text článku. Týmto 

spôsobom formátované články budú zoradené pod sebou.  
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Tvorba identifikácií 

Tvorba identifikácií kritických a kľúčových činiteľov primárne slúži na pridávanie nových a úpravu 

existujúcich článkov. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 80 Návrh pridania identifikácie činiteľov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný. Zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa, ako autora, bude vytvorený rovnakým spôsobom ako v module Správa výkazov.  

Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu identifikácie kritických a kľúčových činiteľov, 

ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole 
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pre samotný text článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia 

zmeny do databázy a systém zobrazí stránku, z ktorej používateľ prišiel na stránku.  

Povinné polia označiť červenou hviezdičkou: 

▪ nadpis, 

▪ text článku. 

Detail identifikácie 

Detail identifikácie kritických a kľúčových činiteľov primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok 

a revidovanie pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 81 Návrh detailu identifikácie činiteľov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie názov identifikácie kritických a kľúčových činiteľov 

a tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na zoznam poslaní sektoru. 

Stránka bude ďalej rozdelená na dve časti. Časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami. 

Rozdelenie stránky pre tieto časti bude 60 % na články a 40 % na pripomienky.  
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Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor článku a tajomník danej sektorovej rady editovať článok na 

stránke tvorba identifikácie. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného článku, a tajomníkovi 

danej sektorovej rady. Ďalej bude článok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume 

poslednej zmeny a samotný text článku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky. 

Obrázok č. 82 Návrh pridania pripomienky k identifikácii činiteľov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém používateľa vráti na stránku Detail článku.  

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky. Jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor editovať pripomienky. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, kým autor článku 

nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi danej 
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pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude pripomienka obsahovať 

informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny a samotný text pripomienky. Vedľa 

pripomienky bude mať autor článku dostupné dve tlačidlá znak začiarknutia - súhlasu („fajka“ ✔) 

zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížiku - zamietnutia (X) pripomienky zmení stav na 

zamietnutá. Takto na formátované pripomienky budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná, a to v prípade, ak na rokovaní 

členovia sektorovej rady odhlasujú súhlas s pripomienkou. 

4.7 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa upravovali nasledujúce časti dátového modelu pre moduly Miesta, Udalosti, 

Nahrávanie strategických dokumentov a Tvorba stratégií. Modul Export import nemá vlastný dátový 

model, ale využíva dátovú štruktúru pre používateľov a pracovné výkazy. Dátový model pre modul 

Nahrávanie strategických dokumentov je zobrazený v ďalšej časti dokumentu, kde sú zobrazené aj 

väzby na potrebné dátové tabuľky iných modulov. Pre moduly Udalosti a Miesta je dátový model 

spoločný vzhľadom na skutočnosť, že tieto dva moduly spolu súvisia a dátový model pre modul Miesta 

je prepojený a využívaný len s dátovým modelom pre Udalosti. Vzhľadom na ďalšie nasledujúce 

moduly bude navrhnutý dátový a relačný model po analýze jednotlivých nadväzujúcich modulov 

upravený, rozšírený podľa potrieb a požiadaviek nových modulov.  

4.7.1 Relačný model  

Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek pre potreby určitej časti 

systému. V IS NSP/SRI ide väčšinou o moduly, ktoré využívajú už pripravené dátové tabuľky a ich dáta.  
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4.7.1.1 Nahrávanie strategických dokumentov  

Na zabezpečenie funkcionality modulu Nahrávanie strategických dokumentov postačoval jednoduchý 

relačný model.  

Schéma č. 7 Relačný model pre nahrávanie strategických dokumentov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako je vidno na obrázku, pre modul nahrávanie strategických dokumentov postačuje prepojenie na 

tabuľku používateľov, tabuľku sektorových rád a tabuľku pre priradenie dokumentov k stratégiám. 

4.7.1.2 Moduly miesta a udalosti 

Pre potreby modulov Udalosti a Miesta je zobrazený relačný model potrebný pre zabezpečenie funkcií 

pre modul Udalosti a Miesta.  
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Schéma č. 8 Relačný model pre miesta a udalosti 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako vidno na schéme, modul udalosti využíva prepojenie na dátové tabuľky používateľov, sektorových 

rád a účastníkov. Ako jediný je prepojený na dátovú tabuľku miesta. 
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4.7.1.3 Exporty a importy 

Modul nemá vlastný relačný model, ale používa relačné modely používateľov a pracovných výkazov. 

Rozsah používaného dátového modelu pre tento modul je prezentovaný orezanými dátovými 

tabuľkami týchto dvoch modelov.  

Schéma č. 9 Relačný model používatelia využívaný pre export a import 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Schéma č. 10 Relačný model pracovné výkazy využívaný pre export a import 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

4.7.1.4 Stratégie – I. a II. Cyklus 

Pre stratégie bol vytvorený nový relačný model, ktorý momentálne zastrešuje I. a II. Cyklus tvorby 

stratégií. V ďalších etapách projektu sa bude rozširovať o časti potrebné pre III. až V. cyklus a ďalšie 

funkcionality potrebné pri tvorbe stratégií.  
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Schéma č. 11 Relačný model stratégie I. a II. cyklus 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako vidno na schéme relačného modelu pre stratégie, dátový model je navrhnutý tak, aby bola pre 

každú samostatnú časť stratégie vytvorená samostatná dátová tabuľka, ktorá je prepojená 

s centrálnou základnou tabuľkou stratégií, ktorá má väzbu na modul sektorové rady. 



   
 

510 
 

4.8 Implementácia SK ISCO-08 (verzia 2015) do IS NSP/SRI 

Jednou z aktivít národného projektu Národná sústava povolaní III bola aktualizácia Štatistickej 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 verzia 2011 na verziu 2015. Aktivita sa zavŕšila vydaním Vyhlášky č. 

384/2015 Z.z. zo strany Štatistického úradu SR, ktorou sa nová verzia uviedla do praxe a nadobudla 

platnosť od 16.12.2015 a účinnosť od 01.01.2016, teda po ukončení tohto národného projektu. Na 

účely Priebežnej správy č. 3 sa spracoval podrobný rozbor všetkých kódov SK ISCO-08, pri ktorých 

nastala  akákoľvek zmena medzi verziami 2011 a 2015. Na základe tohto rozboru možno konštatovať, 

že kód SK ISCO-08 bolo potrebné zmeniť u 61 NŠZ, ktoré garantuje celkovo 17 sektorových rád. 

Distribúcia zmien v kóde SK ISCO-08 v rámci NŠZ podľa sektorových rád je uvedená v nasledujúcej 

tabuľke.  

Tabuľka č. 19 Zmeny kódov SK ISCO-08 podľa sektorových rád 

Sektorová rada Počet zmien v 
rámci SK ISCO-08 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 1 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 2 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1 

Sektorová rada pre elektrotechniku 2 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 1 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 1 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 4 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 1 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 

Sektorová rada pre potravinárstvo 1 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 1 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 8 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 15 

Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 6 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 11 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 3 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 2 

Súčet 61 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako vyplýva z predchádzajúcej tabuľky, najviac zmien v kódoch SK ISCO-08 nastalo v rámci Sektorovej 

rady pre  stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a  Sektorovej rada pre verejné služby a správu. Naopak, 

zmeny sa nedotkli 7 sektorových rád. Ako kľúčový dôvod na zmeny týchto kódov je možno uviesť najmä 

doplnenie nových kódov SK ISCO-08 vo verzii 2015 u tých NŠZ, ktoré boli v predchádzajúcom období 

priradené k príbuznému kódu zamestnania SK ISCO-08, resp. k jednotke zamestnania  „999 – inde 
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neuvedený“. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky zmeny kódov SK ISCO-08, ku ktorým došlo  

implementáciou SK ISCO – 08 (verzie 2015).  
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Tabuľka č. 20 Zmeny kódov SK ISCO-08 podľa jednotlivých NŠZ 

P.č. Nový kód 
SK ISCO-

08 

Názov SK ISCO-08 Národný štandard zamestnania Sektorová rada 

1 2422013 Strategický nákupca Strategický nákupca Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment 

2 3122013 Majster v karosárskej dielni Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne Sektorová rada pre automobilový priemysel a 
strojárstvo 

3 7212005 Zoraďovač zvárania Operátor zvárania Sektorová rada pre automobilový priemysel a 
strojárstvo 

4 3312006 Odborný pracovník splátkového predaja Odborný pracovník splátkového predaja Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

5 3114005 Technik zabezpečovacích a 
poplachových systémov 

Technik zabezpečovacích a poplachových 
systémov 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

6 7422003 Mechanik počítačových sietí Mechanik počítačových sietí Sektorová rada pre elektrotechniku 

7 2145002 Chemický špecialista vo výskume a 
vývoji 

Chemický špecialista vo výskume a vývoji Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

8 2529003 Špecialista klientskej podpory a 
prevádzky informačných a 
komunikačných technológií 

Špecialista klientskej podpory a prevádzky 
IKT 

Sektorová rada pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

9 2431008 Špecialista filmovej distribúcie Manažér filmovej distribúcie Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

10 2166005 Animátor (tvorca animácie) Animátor (tvorca animácie) Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

11 2621007 Kustód Kustód Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

12 5153005 Správca prírodných pamiatok Správca prírodných pamiatok Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

13 5151003 Hotelová gazdiná Hotelová gazdiná Sektorová rada pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch 

14 7221003 Podkúvač Kováč, podkúvač Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

15 8160015 Operátor zariadenia na výrobu škrobu a 
škrobových výrobkov 

Operátor zariadenia na výrobu škrobu a 
škrobových výrobkov 

Sektorová rada pre potravinárstvo 

16 7316006 Rytec kovu (gravírovanie) Rytec kovu (gravírovanie) Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 
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P.č. Nový kód 
SK ISCO-

08 

Názov SK ISCO-08 Národný štandard zamestnania Sektorová rada 

17 3119035 Technik výroby stavebných materiálov Technik výroby stavebných materiálov Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

18 3119036 Technik výroby žiaruvzdorných 
materiálov 

Technik výroby žiaruvzdorných materiálov Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

19 7319008 Výrobca bižutérie a ozdobných 
predmetov 

Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

20 7313002 Šperkár Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

21 7315004 Formár vo výrobe skla Formár vo výrobe skla Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

22 7314004 Formár vo výrobe žiaruvzdorných 
materiálov 

Formár vo výrobe žiaruvzdorných 
materiálov 

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

23 7316005 Dekoratér keramiky a porcelánu Dekoratér keramiky a porcelánu Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

24 8114004 Strojník na obsluhu strojov vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

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

25 2142006 Stavebný špecialista výstavby ciest Stavbyvedúci pre dopravné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

26 2142006 Stavebný špecialista výstavby ciest Stavebný dozor pre dopravné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

27 2142007 Stavebný špecialista výstavby budov Stavbyvedúci pre pozemné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

28 2142007 Stavebný špecialista výstavby budov Stavebný dozor pre pozemné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

29 2142008 Stavebný špecialista výstavby mostov Stavbyvedúci pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

30 2142008 Stavebný špecialista výstavby mostov Stavebný dozor pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 
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P.č. Nový kód 
SK ISCO-

08 

Názov SK ISCO-08 Národný štandard zamestnania Sektorová rada 

31 2142009 Stavebný špecialista výstavby 
železničných stavieb a tratí 

Stavbyvedúci pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

32 2142009 Stavebný špecialista výstavby 
železničných stavieb a tratí 

Stavebný dozor pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

33 2142010 Stavebný špecialista výstavby 
energetických sietí 

Stavbyvedúci pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

34 2142010 Stavebný špecialista výstavby 
energetických sietí 

Stavebný dozor pre inžinierske stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

35 2142011 Stavebný špecialista výstavby vodných 
stavieb 

Stavbyvedúci pre vodné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

36 2142011 Stavebný špecialista výstavby vodných 
stavieb 

Stavebný dozor pre vodné stavby Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

37 2142019 Autorizovaný inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie 
stavieb 

Stavbyvedúci pre technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

38 2142019 Autorizovaný inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie 
stavieb 

Stavebný dozor pre technické, 
technologické a energetické vybavenie 
stavieb 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

39 8342002 Operátor ťažkej mechanizácie Operátor stavebných strojov Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

40 2265003 Špecialista na výživu ľudí Výživár špecialista Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 

41 2359011 Metodik práce s mládežou Metodik práce s mládežou Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 

42 3412007 Kariérový sprievodca, konzultant Kariérový sprievodca / konzultant Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 

43 3332002 Organizátor vzdelávacích aktivít Manažér ďalšieho vzdelávania Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 
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P.č. Nový kód 
SK ISCO-

08 

Názov SK ISCO-08 Národný štandard zamestnania Sektorová rada 

44 5153006 Školník Školník Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 

45 2342002 Pracovník vo výchove a vzdelávaní v 
inom predškolskom zariadení 

Učiteľ materskej školy Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport 

46 0310005 Vojak 1. stupňa - čakateľ Vojak 1. stupňa - čakateľ Sektorová rada pre verejné služby a správu 

47 2422015 Diplomat, konzul (okrem generálneho 
konzula) 

Diplomat, konzul Sektorová rada pre verejné služby a správu 

48 2149030 Inšpektor jadrovej bezpečnosti Inšpektor jadrovej bezpečnosti Sektorová rada pre verejné služby a správu 

49 3359003 Odborný pracovník civilnej ochrany a 
krízového riadenia 

Odborný pracovník civilnej ochrany a 
krízového riadenia 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

50 3313006 Odborný pracovník v oblasti rozpočtu Odborný pracovník v oblasti rozpočtu Sektorová rada pre verejné služby a správu 

51 3359025 Odborný pracovník verejnej správy pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Odborný pracovník štátnej správy pre 
dopravu a pozemné komunikácie 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

52 3352006 Odborný pracovník správy miestnych 
daní a poplatkov 

Odborný pracovník správy miestnych daní 
a poplatkov 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

53 3353003 Odborný pracovník v oblasti štátnych 
sociálnych dávok 

Odborný pracovník v oblasti pomoci v 
hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

54 3355003 Vyšetrovateľ Policajného zboru Vyšetrovateľ Policajného zboru Sektorová rada pre verejné služby a správu 

55 5411005 Hasič Hasičského a záchranného zboru - 
požiarna prevencia 

Príslušník hasičského a záchranného zboru 
- požiarna prevencia 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

56 5413005 Režimový pracovník väzenskej služby Režimový pracovník väzenskej služby Sektorová rada pre verejné služby a správu 

57 2162003 Krajinný inžinier Krajinný inžinier Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 
prostredie 

58 3116006 Vzorkár pre odber pitných a 
odpadových vôd 

Vzorkár pre odber pitných a odpadových 
vôd 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 
prostredie 

59 8189005 Strojník pre obsluhu úpravní pitných 
vôd a čerpacích staníc 

Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a 
čerpacích staníc 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 
prostredie 

60 2212057 Genetik (lekár) Genetik Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 
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P.č. Nový kód 
SK ISCO-

08 

Názov SK ISCO-08 Národný štandard zamestnania Sektorová rada 

61 2221014 Sestra bez špecializácie Sestra bez špecializácie Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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4.9 Vypracovanie prevodových tabuliek medzi Európskou klasifikáciou 

kompetencií/zručností, kvalifikácií a povolaní ESCO a NŠZ 

4.9.1 Metodológia práce a metódy skúmania 

Predmetom štúdie boli jednotlivé NŠZ a povolania európskeho rámca ESCO, ktoré boli medzi sebou 

porovnané s cieľom ich inkorporácie, ako jedného z prvkov štandardného popisu nárokov trhu práce 

na jednotlivé pracovné miesta. Proces párovania spočíval v zaraďovaní NŠZ k ESCO povolaniam na 

základe hierarchickej štruktúry piliera povolaní. Každý NŠZ bol priradený k jednému ESCO povolaniu.  

Zaradenie ESCO povolaní a NŠZ je zhodné na úrovni podskupín ISCO-08. Hlavnými cieľmi následnej 

štúdie sú: 

▪ vyhodnotenie z perspektívy NŠZ, 

▪ vyhodnotenie z perspektívy ESCO povolaní. 

Na komparáciu oboch klasifikácií boli využité viaceré členenia, čo umožnilo bližšie špecifikovať výsledky 

párovacieho procesu medzi oboma klasifikáciami:  

Podskupiny ISCO-08 

Členenie NŠZ a ESCO povolaní na úroveň 4-miestneho kódu podskupiny ISCO-08 bolo využité pri 

vytváraní podskupín povolaní a zamestnaní s cieľom efektívnejšej a presnejšej interpretácie výsledkov 

skúmania. Členením NŠZ a ESCO povolaní na úroveň 4-miestneho kódu bolo možné vytvoriť zhluk 

zamestnaní podskupiny, ktorá má svoj názov a vyjadruje oblasť, do ktorej patria dané NŠZ/povolania. 

Úroveň 4-miestneho kódu je zväčša totožná v rámci NŠZ, ktoré sú napojené na národnú klasifikáciu 

zamestnaní SK ISCO-08 a aj ESCO povolaní. Dôvodom využitia takéhoto zatrieďovania je taktiež 

absencia kódového členenia ESCO povolaní na európskej úrovni.  

Pracovné oblasti 

Členenie NŠZ a ESCO povolaní podľa pracovných oblastí bolo možné realizovať na základe 7-miestneho 

kódu, konkrétnych jednotiek zamestnaní, v rámci SK ISCO-08. Celkovo je vytvorených 41 pracovných 

oblastí podľa vzoru aplikácie HISCO (pomocník pre používateľov SK ISCO-08 na vyhľadávanie kódov 

a názvov jednotlivých zamestnaní najmä zo strany zamestnávateľov inzerujúcich pracovné miesta na 

portáli www.istp.sk, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, spravodajských jednotiek 

v štatistických zisťovaniach, dostupný na webovom sídle www.hisco.sk). 
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Sektorové rady 

Kľúčovým spôsobom, ako vyhodnotiť implementáciu klasifikácie ESCO do systémového riešenia NSP 

po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke, je vyhodnotenie v členení podľa jednotlivých sektorových rád, 

ktoré demonštruje, do akej miery sú jednotlivé sektory národného hospodárstva pokryté v rámci ESCO 

štruktúry povolaní. Vyhodnotenie sa realizovalo prostredníctvom analýzy príslušnosti jednotlivých NŠZ, 

či už priradených alebo nepriradených k ESCO povolaniam, k jednotlivým sektorovým radám.   

4.9.2 Vyhodnotenie implementácie z perspektívy NŠZ 

Základnou rovinou implementácie ESCO povolaní do IS NSP/SRI bolo hľadanie ekvivalentov medzi NŠZ 

a ESCO povolaniami na základe rovnakých, resp. príbuzných prvkov v rámci kompetenčného modelu, 

z čoho sa dala odvodiť obsahová zhoda. V tomto prípade boli vytvorené len 2 samostatné oblasti 

skúmania, a to skupina: 

8. NŠZ, ktoré majú ekvivalent v klasifikácii ESCO, 

9. NŠZ, ktoré nemajú ekvivalent v klasifikácii ESCO.  

Tabuľka č. 21 Štruktúra NŠZ z pohľadu ESCO povolaní 
 

Celkový počet NŠZ 1 914 

NŠZ, ktoré majú ekvivalent ESCO povolania 1 599 

NŠZ, ktoré nemajú ekvivalent ESCO povolania 315 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Graf č. 165 Štruktúra NŠZ z pohľadu ESCO povolaní 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava    

84%

16%

Má ekvivalent ESCO Nemá ekvivalent ESCO
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4.9.3 Vyhodnotenie štruktúry NŠZ podľa sektorových rád 

Každý NŠZ je garantovaný jednou z 24 sektorových rád, ktoré pokrývajú celé národné hospodárstvo 

SR. V nasledujúcom texte je uvedené vyhodnotenie priraďovania ESCO povolaní k NŠZ v členení podľa 

jednotlivých sektorových rád, pod ktorých garanciu patria. Ako bolo uvedené, celkový počet NŠZ, ktorý 

bol predmetom priraďovania a následnej analýzy, bol 1 914, z čoho 84 % našlo ekvivalent v ESCO.  

K NŠZ Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby je priradených, najvyšší počet, 206 (12,88 %) 

ESCO zamestnaní. Najnižší počet, 23 (1,44 %), ESCO zamestnaní je pridelených k NŠZ Sektorovej rade 

pre chémiu a farmáciu. 

Graf č. 166 Počet ESCO povolaní podľa jednotlivých sektorových rád 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava   

Priemerná priraditeľnosť ESCO povolaní k jednotlivým NSŽ podľa sektorových rád je na úrovni 84,54 %. 

Mediánová hodnota priraditeľnosti je na úrovni 85,73 %. Najnižšia miera priraditeľnosti je v Sektorovej 

rade pre verejné služby a správu. V rámci tejto sektorovej rady sa nepodarilo priradiť ESCO povolanie 
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až pri 41,03 % NŠZ. Najvyššia miera priraditeľnosti klasifikácie ESCO k NŠZ podľa sektorových rád je 

v Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, kde sa podarilo priradiť ESCO 

povolanie až k 97,01 % NŠZ garantovaným touto sektorovou radou.  

Graf č. 167 Miera priradenia a nepriradenia ESCO povolaní k NŠZ podľa sektorových rád 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

4.9.4 NŠZ bez ekvivalentu v ESCO 

V rámci porovnania NŠZ s európskou klasifikáciou ESCO nebol nájdený vhodný ekvivalent celkovo pri 

315 NŠZ. Celkovo je to 16 % podiel zo všetkých NŠZ. Nepriradené NŠZ možno definovať okrem iného aj 

z pohľadu pracovných oblastí, v rámci ktorých sú zaradené. Aj v tomto prípade bol zvolený postup 

vytvorenia zhlukov týchto zamestnaní do pracovných oblastí. Bolo tak možné vytvoriť poradie 

pracovných oblastí s najvyšším počtom NŠZ, ktoré nemajú ekvivalent na európskej úrovni. Na prvom 

mieste s najvyšším počtom týchto NŠZ je pracovná oblasť Štátna správa s celkovým počtom 

nespárovaných 64 NŠZ. Naopak najnižší počet nespárovaných zamestnaní má pracovná oblasť 

Polygrafia – v tejto oblasti nie je spárovaný iba jeden NŠZ. 
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Tabuľka č. 22 Pracovné oblasti s najvyšším počtom nespárovaných zamestnaní s klasifikáciou ESCO 

Pracovná oblasť 
Počet 

nespárovaných NŠZ 

Štátna správa 64 

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo 35 

Zdravotníctvo 21 

Doprava 19 

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality 18 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Tabuľka č. 23 Pracovné oblasti s najvyšším percentuálnym podielom nespárovaných zamestnaní 
NŠZ 

Pracovná oblasť 
% nespárovaných 

NŠZ 

Štátna správa 41,03% 

Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných 
materiálov 

28,30% 

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo 24,31% 

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality 21,69% 

Vodné hospodárstvo a vodárenstvo 21,57% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Z vyššie uvádzaných tabuliek vyplýva, že klasifikácia ESCO neobsahuje povolania najmä v oblasti štátnej 

správy, v oblasti sklárstva, keramickej výroby, výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov 

a v oblasti kultúry, umenia, TV a vydavateľstva. Možno konštatovať, že štruktúra ESCO povolaní 

v týchto oblastiach nekorešponduje s potrebami trhu práce v SR.  

Komplexný prevodník NŠZ a ESCO bude v nasledujúcich projektových fázach implementovaný do IS 

NSP/SRI.  

4.9.5 Vyhodnotenie implementácie z perspektívy ESCO povolaní 

Po párovaní ESCO povolaní k NŠZ vznikli z perspektívy klasifikácie ESCO dve základné skupiny, a to: 

▪ ESCO povolania, ktoré boli priradené len k jednému NŠZ – týmto spôsobom bolo 

spárovaných 640 ESCO povolaní,  

▪ ESCO povolania, ktoré boli priradené k dvom a viacerým NŠZ – týmto spôsobom bolo 

spárovaných 291 ESCO povolaní, s maximálnym opakovaním 75 krát.  

▪ ESCO povolania, ktoré neboli priradené ani k jednému NŠZ.  
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Tabuľka č. 24 Kvantifikácia implementácie ESCO povolaní k ekvivalentom v NŠZ 
 

CELKOVÝ POČET ESCO POVOLANÍ 2 942 

Viacnásobne spárované ESCO povolania 291 

Jedenkrát spárované ESCO povolania 640 

Nepoužité ESCO povolania 2 011 

Zdroj: Trexima Bratislava 

Graf č. 168 Implementácia ESCO povolaní v rámci ekvivalentov v NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V ďalšom texte budú predmetom analýzy tie ESCO povolania, ktoré boli viacnásobne priradené k NŠZ, 

resp. ESCO povolania, ktoré neboli priradené k NŠZ vôbec.  

4.9.6 Viacnásobne spárované ESCO povolania 

V procese párovania povolaní európskej klasifikácie ESCO s NŠZ boli nachádzané také povolania, ktoré 

boli využité viackrát. Znamená to, že jedno povolanie z európskej klasifikácie ESCO našlo uplatnenie 

v párovaní s NŠZ viac ako jedenkrát. Z celkového počtu 2 942 povolaní v klasifikácii ESCO bolo takto 

viacnásobne využitých 291 kódov, čo predstavuje takmer 10 % podiel.  Rozsah viacnásobného využitia 

sa pohybuje od 2 do 75 krát. Pre vhodnejšiu interpretáciu takýchto ESCO povolaní sa bude 

v nasledujúcom texte uvádzať iba skupina desiatich najčastejšie využívaných ESCO povolaní v procese 

párovania s NŠZ. Jedná sa o nasledujúce ESCO povolania: 
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Tabuľka č. 25 Desať najčastejšie násobne využívaných ESCO povolaní v rámci NŠZ 

Názov povolania ESCO Počet využití pri párovaní s NŠZ 

Lekár špecialista 75 

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 14 

Špecialista energetik 13 

Zdravotný brat/sestra špecialista 11 

Technik v oblasti fyziky 11 

Lesný technik 11 

Špecialista vo výskume 10 

Špecialista na údržbu a opravy 9 

Jadrový technik 9 

Pracovník v lesníctve 7 

Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia 7 

Špecialista v oblasti výroby 7 

Kvalitár špecialista 7 

Fyzioterapeut s pokročilými skúsenosťami 7 

Finančný kontrolór 7 

Všeobecný administratívny pracovník 7 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Jednoznačne najčastejšie využívaným povolaním v rámci klasifikácie ESCO bolo povolanie Lekár 

špecialista, ktoré našlo využitie v NŠZ celkovo 75 krát. Príčinou takéhoto častého využitia je najmä 

chýbajúce členenie povolania lekár na európskej úrovni podľa jednotlivých atestácií. Pre porovnanie 

na európskej úrovni nachádzame pri povolaní lekár veľmi všeobecné členenie: všeobecný lekár, lekár 

špecialista, súdny lekár, veterinárny lekár a zubný lekár špecialista. V NŠZ je povolanie lekár 

zadefinované vo viac ako 70 zamestnaniach s jednotlivými špecifickými oblasťami. Nachádzame tu 

veľmi podrobné členenie tohto zamestnania: Hematológ a transfúziológ, Anestéziológ a intenzivista, 

Pediatrický anesteziológ, Pediatrický ortopéd, Andrológ atď.  

Druhým najčastejšie využívaným zamestnaním v rámci klasifikácie ESCO je Pomocný pracovník 

v priemyselnej výrobe, ktorý bol počas párovania s NŠZ použitý 14 krát. Opätovne bolo toto 

viacnásobné využitie jedného povolania ESCO klasifikácie najmä z dôvodu širokého záberu zamestnaní, 

ktoré sa v oblasti priemyselnej výroby nachádzajú v klasifikácii NŠZ. Pokým klasifikácia ESCO má 
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pomocného pracovníka zadefinovaného veľmi všeobecne – ako pracovníka v priemyselnej výrobe, na 

národnej úrovni priemyselná výroba obsahuje napr.: v strojárskej (automobilovej) výrobe, 

polygrafickej výrobe, celulózo-papierenskej výrobe, chemickej výrobe, elektrotechnickej výrobe, 

energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu) atď. 

Špecialista energetik je povolanie v klasifikácii ESCO, ktoré našlo využitie pri 13-tich NŠZ. Toto ESCO 

povolanie je použité pri nasledujúcich NŠZ: Energetik technológ, Revízny technik tlakových zariadení, 

Revízny technik plynárenských zariadení, Revízny technik zdvíhacích zariadení, Technik systémov zberu 

dát v energetike či Technik kontroly kvality v energetike.  

4.9.7 Nepoužité ESCO povolania 

Počas párovania NŠZ s klasifikáciou ESCO nebolo využitých 2 011 ESCO povolaní, čo z celkového počtu 

predstavuje 68,35 %. Pre bližšie špecifikovanie boli všetky nepoužité povolania klasifikácie ESCO 

roztriedené do podskupín ISCO-08 na úrovni 4 miestnych kódov. Vytvorených bolo 137 podskupín, 

ktoré obsahujú viac ako jedno takéto ESCO povolanie. Takto definované podskupiny poskytujú 

informáciu o oblastiach, v rámci ktorých existujú na európskej úrovni povolania, no v NŠZ 

nenachádzajú v klasifikácii svoj ekvivalent. Z dôvodu vysokého počtu nevyužitých povolaní sú 

v nasledujúcej časti uvedené iba podskupiny s najväčším počtom nevyužitých povolaní v procese 

párovania s NŠZ. Pri skúmaní nevyužitia ESCO povolaní sa ako najčastejší dôvod ukázalo veľmi 

špecifické členenie povolaní na európskej úrovni, v rámci ktorého bolo pre jednu podskupinu 

priradených aj viac ako 30 ESCO povolaní. V tej istej podskupine v rámci NŠZ sa nachádza zamestnaní 

menej, čo hovorí o všeobecnejšom zadefinovaní NŠZ. 

Tabuľka č. 26 Podskupiny ISCO-08 s najvyšším počtom nevyužitých ESCO povolaní 

Kód Názov podskupiny 
Počet 

povolaní 

1324 Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave a logistike 80 

1420 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 47 

2310 Univerzitní a vysokoškolskí učitelia 42 

3324 Obchodní sprostredkovatelia 41 

8160 Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 40 

3331 Prepravní a colní agenti 39 

5223 Predavači 38 

7223 Nastavovači a operátori kovoobrábacích strojov 27 

8131 Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov 27 

2635 Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva 25 
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Kód Názov podskupiny 
Počet 

povolaní 

2320 Učitelia ďalšieho odborného vzdelávania 24 

3123 Vedúci pracovníci v stavebníctve (supervízori) 23 

2149 
Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti 
elektrotechnológií) 

22 

2144 Strojárski špecialisti 20 

3122 Vedúci pracovníci vo výrobe (supervízori) 20 

7543 Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) 20 

2422 Špecialisti v oblasti stratégie 19 

3119 Technici vo fyzikálnych a technických vedách inde neuvedení 19 

2330 Učitelia na stredných školách 18 

3115 Strojárski technici 18 

4323 Administratívni pracovníci v doprave 18 

1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení 17 

2166 Grafickí a multimediálni dizajnéri 16 

3118 Projektanti 16 

3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení 16 

2642 Novinári 15 

3112 Stavební technici 15 

5249 Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení 15 

3423 Inštruktori a programoví vedúci fitnes a rekreačných činností 14 

8142 Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov 14 

2431 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 13 

2433 Špecialisti v oblasti predaja technického a lekárskeho vybavenia (okrem IKT) 13 

2511 Systémoví analytici 13 

5164 Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá 13 

2269 Špecialisti v zdravotníctve inde neuvedení 12 

2152 Špecialisti elektronici 11 

3311 
Makléri a sprostredkovatelia finančných transakcií a obchodu s cennými 
papiermi 

11 

7312 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov 11 

8141 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy 11 

8212 Montážni robotníci elektrických a elektronických zariadení 11 

2131 Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch 10 

2412 Finanční a investiční poradcovia 10 

2519 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení 10 

3111 Technici v chemických a fyzikálnych vedách 10 

3343 Odborní administratívni a osobní asistenti 10 

3422 Športoví tréneri, inštruktori a funkcionári 10 

6221 Pracovníci v akvakultúre 10 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Všetky nepriradené ESCO povolania boli dôsledne posúdené a ich početná skupina sa stane 

informačným zdrojom v rámci aktualizácie SK ISCO-08. Identifikovali sa nepriradené ESCO povolania, 

ktoré by potenciálne mohli byť doplnené do SK ISCO-08 a boli rozčlenené podľa jednotlivých 

sektorových rád.  V nasledujúcej tabuľke sú uvádzané príklady nových zamestnaní podľa vybraných 

sektorových rád: 

Tabuľka č. 27  ESCO povolania na doplnenie do SK ISCO-08 podľa sektorových rád

ESCO povolanie Sektorová rada 

bioinžinier/bioinžinierka 
Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 

vloger/vlogerka 
Sektorová rada pre kultúru a 
vydavateľstvo 

správca sociálnych sietí/správkyňa sociálnych sietí 
Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

veterinárny behaviorista/veterinárna behavioristka 
Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

špecialista na vykurovanie, vetranie a 
klimatizáciu/špecialistka na vykurovanie, vetranie a 
klimatizáciu 

Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

vedecký pracovník v oblasti behaviorálnych vied/vedecká 
pracovníčka v oblasti behaviorálnych vied 

Sektorová rada pre vedu, výskum, 
vzdelávanie, výchovu a šport 

riaditeľ pre dodržiavanie predpisov a informačnú 
bezpečnosť v oblasti hazardných hier/riaditeľka pre 
dodržiavanie predpisov a informačnú bezpečnosť v oblasti 
hazardných hier 

Sektorová rada pre verejné služby 
a správu 

environmentálny technik/environmentálna technička 
Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie 

muzikoterapeut/muzikoterapeutka 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V prílohe č. 43 sa nachádzajú všetky ESCO povolania podľa sektorových rád, ktoré by bolo vhodné na 

účely nasledujúcej aktualizácie SK ISCO-08 posúdiť zo strany členov sektorovej rady, resp. zo strany 

Hodnotiace komisie.  
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4.10 Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí 

4.10.1 Metodológia 

Tvorbe metodológie v prípade komparatívnej analýzy vybraných krajín predchádzali pracovné 

stretnutia, na ktorých bolo potrebné vymedziť okruh krajín, ktorým sa bude daná komparácia venovať. 

Prišlo k dohode, že primárne by bolo dôležité získať informácie zo susedných krajín Slovenskej 

republiky, avšak z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva reprezentatívnych informácií z čo 

najširšieho spektra krajín, boli oslovené všetky krajiny, ktorých zástupcovia participujú na činnosti 

medzinárodnej pracovnej skupiny zameranej na ISCO-08 pod gesciou EUROSTATU. Okrem európskych 

krajín tak boli oslovené aj Turecko a Azerbajdžan v Ázii, Kanada, Peru a Uruguaj v Amerike, Austrália 

a Juhoafrická republika. Následne bolo potrebné vytvoriť formulár, ktorý musel spĺňať základné 

požiadavky. Formulár musel byť prehľadný a pomerne krátky, aby časovo nezaťažoval respondentov 

nad únosnú mieru. Formulár bol vypracovaný v anglickom jazyku. V rámci formulára sa zisťovalo 11 

informácií, pričom išlo o nasledovné informácie: 

10. Udržiavate vlastnú národnú klasifikáciu zamestnaní pre svoje národné potreby? 

11. Úplný názov vašej národnej klasifikácie zamestnaní. 

12. Koľko úrovní zahŕňa vaša klasifikácia zamestnaní? 

13. Ak je to možné, uveďte internetový odkaz na aktuálnu verziu svojej národnej klasifikácie 

zamestnaní. 

14. Na akej úrovni podrobnosti priamo súvisí vaša národná klasifikácia zamestnaní s ISCO-08? 

15. Na aké účely používate národnú klasifikáciu zamestnaní? 

16. Je vaša národná klasifikácia zamestnaní podporená vašimi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi? Ak áno, uveďte internetový odkaz na aktuálnu verziu príslušného legislatívneho 

dokumentu. 

17. Ako často aktualizujete svoju národnú klasifikáciu zamestnaní? 

18. Dátum poslednej revízie / aktualizácie klasifikácie zamestnaní. 

19. Mohli by ste uviesť odkaz / odkazy na akékoľvek metodické dokumenty vysvetľujúce použitie 

a implementáciu vašej národnej klasifikácie zamestnaní? 

20. Ďalšie užitočné informácie. 
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Vizualizácia a znenie anglickej verzie formulára, ktorý bol zasielaný jednotlivým respondentom sa 

nachádza v Prílohe č. 44. 

Medzinárodný experti boli oslovení formou služby MAILCHIMP, prostredníctvom ktorej sa hromadne 

distribuoval oslovovací list s prosbou o spoluprácu. Tento oslovovací list sa nachádza v Prílohe č. 45.  

Návratnosť vyplneného formulára sa týkala výhradne Európy a v prípade všetkých štátov išlo o členov 

Európskej únie. Vyhodnotenie formulára predstavuje prvú časť komparatívnej analýzy. 

Ku druhému dôležitému bodu komparatívnej analýzy bol zvolený odlišný metodologický prístup. Na 

základe vyplnených dotazníkov a poskytnutých informácií o legislatíve, revíziách a metodike bolo 

pristúpené k štúdiu relevantných informácií za všetkých 13 analyzovaných krajín. Z kvalitatívneho 

hľadiska informácií bol najväčší objem relevantných dát potrebných k vyhotoveniu analýzy získaný 

v nasledovných krajinách: Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Litva a Holandsko. Pri niekoľkých 

krajinách by nebolo vôbec relevantné realizovať analýzu zmien, keďže v štyroch krajinách od roku 2011 

neprišlo k žiadnej revízii ich národnej klasifikácie zamestnaní. Na základe kultúrnej, geografickej aj 

jazykovej blízkosti a v kontexte najlepšie vypracovaných podkladov a legislatívneho pokrytia 

národných klasifikácií zamestnaní boli pre podrobnejšie zhodnotenie vybrané krajiny Česká republika 

a Poľsko. Analýza týchto krajín bola rozdelená do niekoľkých tematických okruhov.  

Prvou oblasťou, ktorá bola v rámci sledovaných krajín analyzovaná je legislatíva, ktorá sa týka národnej 

klasifikácie zamestnaní jednotlivých sledovaných krajín. Tu je dôležité najmä legislatívne vymedzenie, 

na základe ktorého vstúpila do platnosti aktuálna verzia klasifikácie zamestnaní. Prípadne aj história 

relevantných zmien v klasifikácii. 

Druhá oblasť sa týkala revízie národných klasifikácií zamestnaní. Bolo potrebné identifikovať vyhlášky, 

oznámenia a ostatné legislatívne dokumenty, prostredníctvom ktorých sa realizovali zmeny v danej 

klasifikácii. Tieto zmeny obsahovali celkovú škálu zmien, ktorá zhŕňala vyradenia zamestnaní 

z databázy, zmena názvu jednotlivých zamestnaní, zlúčenie zamestnaní, ako aj samotné pridanie 

nových názvov zamestnaní do klasifikácie, tomu však bola venovaná špeciálna pozornosť v ďalšej časti 

analýzy jednotlivých krajín.  

Tretia oblasť analýzy sa zamerala na zamestnania, ktoré boli pridané v rámci revízií v jednotlivých 

štátoch ako nové. Ide o jedinečné nové zamestnania, ktoré boli prioritne vytvorené z dôvodu 

reflektovania potrieb trhu práce, vedecko-technologického rozvoja, prípadne rešpektovali odbory, 
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ktoré sú aktívne využívané v rámci vzdelávacieho systému danej krajiny a absolventi týchto odborov si 

nachádzajú uplatnenie na trhu práce. 

Štvrtou oblasťou je charakteristika jednotlivých národných klasifikácií zamestnaní, pričom sa kladie 

dôraz na špecifiká jednotlivých klasifikácií v kontexte medzinárodnej klasifikácie ISCO-08. Ide o popis 

klasifikácie, systém hierarchizácie, ako aj o jednotlivé vzťahy v rámci klasifikácie a prepojenie 

klasifikácie napríklad na klasifikáciu ISCED (The International Standard Classification of Education). 

Poslednou piatou oblasťou je identifikácia rozdielov medzi danou národnou klasifikáciou sledovanej 

krajiny a národnou klasifikáciou SK ISCO-08. Porovnanie je realizované prehľadným grafickým 

zobrazením formou tabuľky, kde sú porovnané počty položiek porovnávaných klasifikácií od 1-miestnej 

úrovne, až po najvyššiu úroveň akú je možné medzi jednotlivými národnými klasifikáciami porovnať. 

4.10.2 Komparácia krajín 

V rámci projektu bol realizovaný prieskum ohľadom príkladov dobrej prace v zahraničí, ktorý sa týkal 

revízie/aktualizácie klasifikácie zamestnaní. Celkovo boli oslovení experti v oblasti štatistických 

klasifikácií zamestnaní zo 42 krajín. Zoznam krajín, do ktorých bol formulár zaslaný je nasledovný: 

21. Albánsko 

22. Austrália 

23. Azerbajdžan 

24. Belgicko 

25. Bulharsko 

26. Cyprus 

27. Česko 

28. Dánsko 

29. Estónsko 

30. Fínsko 

31. Francúzsko 

32. Grécko 

33. Holandsko 

34. Chorvátsko 

35. Írsko 

36. Island 

37. Jamajka 

38. Južná Afrika 

39. Kanada 

40. Lichtenštajnsko 

41. Litva 

42. Lotyšsko 

43. Luxembursko 

44. Maďarsko 

45. Malta 

46. Moldavsko 

47. Nemecko 

48. Nórsko 

49. Peru 

50. Poľsko 

51. Portugalsko 

52. Rakúsko 

53. Rumunsko 

54. Singapur 

55. Slovinsko 

56. Španielsko 
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57. Švajčiarsko 

58. Švédsko 

59. Taliansko 

60. Turecko 

61. Ukrajina 

62. Uruguaj 

Krajiny, do ktorých bol formulár zaslaný sú prehľadne zobrazené na nižšie uvedenom obrázku. 

Obrázok č. 83 Grafické znázornenie krajín, do ktorých bol zaslaný formulár ohľadom zisťovania 
využitia národných klasifikácií zamestnaní 

 
Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

Odpovede do formulára prišli z trinástich krajín, pričom išlo o nasledovné krajiny: 

63. Bulharsko 

64. Česká republika 

65. Estónsko 

66. Holandsko 

67. Írsko 

68. Litva 

69. Lotyšsko 

70. Maďarsko 

71. Nemecko 

72. Poľsko 

73. Portugalsko 

74. Rakúsko 

75. Slovinsko 
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Návratnosť bola na úrovni 31 %. Všetkých 13 krajín, ktoré boli oslovené odpovedali, že pre svoje 

národné potreby udržiavajú aj národnú klasifikáciu zamestnaní. V Írsku však zároveň uviedli, že 

využívajú klasifikáciu zo Spojeného kráľovstva SOC 2010. 

Obrázok č. 84 Grafické znázornenie krajín, od ktorých prišiel vyplnený formulár ohľadom zisťovania 
využitia národných klasifikácií zamestnaní 

Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

Graf č. 169 Podiel krajín na základe úrovne podrobnosti v národných klasifikáciách zamestnaní  

Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

4 úrovne klasifikácie
38%

5 úrovní 
klasifikácie

54%

6 úrovní klasifikácie
8%
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Až 54 % krajín má úroveň podrobnosti národnej klasifikácie na 5-miestnej úrovni. Ide o krajiny ako 

Bulharsko, Lotyšsko, Česká republika, Litva, Portugalsko, Estónsko a Nemecko. Na druhom mieste sa 

nachádzajú krajiny, kde je úroveň podrobnosti ich národných klasifikácií založená na 4-miestnom 

systéme a v tomto prípade ide o krajiny Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, Holandsko a Írsko. Poľsko má 

ako jediná z  krajín, ktoré odovzdali dotazník úroveň klasifikácie zamestnaní ešte podrobnejšiu, a to 6-

miestu. 

Graf č. 170 Podiel krajín na základe zhody národných klasifikácií zamestnaní k medzinárodnej 
klasifikácii zamestnaní ISCO-08 

Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

Absolútna dominancia spomedzi sledovaných krajín z hľadiska úrovne zhody medzi národnými 

klasifikáciami zamestnaní a medzinárodnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 je na 4-miestnej úrovni, 

kde vykázalo zhodu až 92 % krajín, kam patria nasledovné krajiny: Bulharsko, Česká republika, 

Estónsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Rakúsko. 

Jedinú výnimku predstavuje Slovinsko, kde je úroveň zhody s klasifikáciou ISCO-08 len na 1-miestnej 

úrovni, t. j. na úrovni hlavných tried zamestnaní. 

V Bulharsku sa národná klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby štatistického 

úradu, služieb zamestnanosti a v systéme sociálneho zabezpečenia. V Lotyšsku sa  národná klasifikácia 

zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, štatistické účely pre potreby 

ostatných orgánov štátnej správy, služieb zamestnanosti, na reguláciu migrácie a prognózovanie 

potrieb trhu práce. V Rakúsku sa  národná klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre 

potreby štatistického úradu. V Českej republike sa národná klasifikácia zamestnaní využíva na 

štatistické účely pre potreby štatistického úradu. V Litve sa národná klasifikácia zamestnaní využíva na 

1-miestna úroveň
8%

4-miestna úroveň
92%
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štatistické účely pre potreby štatistického úradu, potreby ostatných orgánov štátnej správy, služieb 

zamestnanosti, na reguláciu migrácie, v systéme sociálneho zabezpečenia a prognózovanie potrieb 

trhu práce. V Portugalsku sa  národná klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby 

štatistického úradu, štatistické účely pre potreby ostatných orgánov štátnej správy a služieb 

zamestnanosti. V Slovinsku sa národná klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby 

štatistického úradu, služieb zamestnanosti, v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa používa ako 

zdroj na štatistické a analytické účely, najmä na oficiálne národné štatistiky. V Estónsku sa národná 

klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, služieb 

zamestnanosti a prognózovanie potrieb trhu práce. V Maďarsku sa národná klasifikácia zamestnaní 

využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, štatistické účely pre potreby ostatných 

orgánov štátnej správy, služieb zamestnanosti a prognózovanie potrieb trhu práce. V Holandsku sa 

národná klasifikácia zamestnaní využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, služieb 

zamestnanosti a prognózovanie potrieb trhu práce. V Nemecku sa národná klasifikácia zamestnaní 

využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, štatistické účely pre potreby ostatných 

orgánov štátnej správy, služieb zamestnanosti, na reguláciu migrácie, v systéme sociálneho 

zabezpečenia a prognózovanie potrieb trhu práce. V Írsku sa národná klasifikácia zamestnaní využíva 

na štatistické účely pre potreby štatistického úradu. V Poľsku sa národná klasifikácia zamestnaní 

využíva na štatistické účely pre potreby štatistického úradu, štatistické účely pre potreby ostatných 

orgánov štátnej správy, služieb zamestnanosti, na reguláciu migrácie, v systéme sociálneho 

zabezpečenia a prognózovanie potrieb trhu práce. 

Graf č. 171 Zaradenie národnej klasifikácie zamestnaní do národnej legislatívy v sledovaných 
krajinách 

Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 
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V prípade 61 % krajín, kam patria Bulharsko, Lotyšsko, Česká republika, Litva, Portugalsko, Slovinsko, 

Maďarsko a Poľsko, bola ich národná klasifikácia zamestnaní implementovaná do národnej legislatívy. 

V prípade krajín Rakúsko, Estónsko, Holandsko a Írsko ich národná klasifikácia zamestnaní nie je 

implementovaná v národnej legislatívne. V jednej krajine, konkrétne v Nemecku, táto otázka nebola 

zodpovedaná. 

Graf č. 172 Frekvencia aktualizácie národnej klasifikácie zamestnaní v sledovaných krajinách 

 

Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

Vo väčšine sledovaných krajín je frekvencia aktualizácie národných klasifikácií zamestnaní nižšia ako 

jeden krát za dva roky, konkrétne podiel týchto krajín predstavuje 55 % a ide o krajiny Litva, 

Portugalsko, Maďarsko, Holandsko, Nemecko, Írsko a Poľsko. Raz za dva roky sa národná klasifikácia 

aktualizuje v krajinách Česká republika51 a Slovinsko, každoročná aktualizácia je v krajinách Bulharsko 

a Rakúsko a viac ako ročne svoju národnú klasifikáciu zamestnaní aktualizujú v Lotyšsku a Estónsku, čo 

zabezpečuje absolútnu relevantnosť ich národných databáz a odráža najnovšie trendy. 

 

 

 
51  V prípade Českej republiky bol rozdiel medzi vyplneným dotazníkom od experta a realitou podloženou 

legislatívou, kedy prišlo k revíziám v rokoch 2015, 2016 a 2017 
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Graf č. 173 Počet krajín podľa dátumu poslednej revízie národnej klasifikácie zamestnaní v 
sledovaných krajinách 

 

Schéma č. 12 Zdroj: vlastný prieskum TREXIMA Bratislava 

V roku 2010 aktualizovalo národné klasifikácie zamestnaní Portugalsko a Írsko. O rok neskôr pristúpili 

k revízii klasifikácií Nemecko a Maďarsko. So štvorročným časovým odstupom revidovalo v roku 2015 

národnú klasifikáciu zamestnaní Holandsko, v roku 2016 Poľsko a v roku 2017 Česká republika. V roku 

2018 národnú klasifikáciu zamestnaní revidovali 2 krajiny, a to Bulharsko a Slovinsko. Najviac krajín 

aktualizovalo národné klasifikácie zamestnaní v aktuálnom roku, t. j. v roku 2019, pričom ide o 

Lotyšsko, Rakúsko, Litvu a Estónsko.  

4.10.3 Analýza klasifikácie zamestnaní v Českej republike 

4.10.3.1 Legislatíva a zodpovedný orgán 

Oznámením č. 206 Českého štatistického úradu zo dňa 16. júna 2010 o zavedení Klasifikácie zamestnaní 

(CZ-ISCO) Český štatistický úrad podľa § 19 ods. 2 zákona č. 89/1995 Zb. o štátnej štatistike v znení 

neskorších predpisov, zaviedol s účinnosťou od 1. januára 2011 Klasifikáciu zamestnaní (ďalej len 

„klasifikácia CZ-ISCO“). Klasifikácia CZ-ISCO je národná štatistická klasifikácia vypracovaná na základe 

medzinárodného štandardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), ktorého 

tvorcom je Medzinárodná organizácia práce (ILO). Klasifikácia CZ-ISCO nahrádza rozšírenú Klasifikáciu 

zamestnaní (KZAM-R) vydanú oznámením Českého štatistického úradu č. 492/2003 Zb. z 18. decembra 

2003. Výhodou klasifikácie pre štatistické zisťovania je jej stálosť a teda možnosť porovnania 

zamestnaní na rôznych miestach a v rôznom čase. Na druhú stranu je táto stálosť aj určitou nevýhodou, 
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pretože klasifikácia zamestnania nemôže rýchlo reflektovať aktuálne (resp. nové) zamestnania na trhu 

práce. Z toho dôvodu je potrebné realizovať revízie, o ktorých pojednáva nasledovná kapitola.52  

4.10.3.2 Revízia klasifikácie 

Na základe dotazníkového zisťovania bolo zistené, že v prípade Českej republiky sa ich národná 

štatistická klasifikácia zamestnaní reviduje raz za 2 roky53. Na základe dotazníkového zisťovania 

rovnako vyplynulo, že zatiaľ posledná revízia štatistickej klasifikácie zamestnaní CZ-ISCO bola 

realizovaná 13. 12. 2017. 

Od roku 2015 boli realizované 3 revízie, a to v rokoch 2015, 2016 a 2017. O revízii z roku 2015 

pojednáva Zbierka zákonov č. 140 / 2015. Český štatistický úrad podľa § 19 ods. 2 zákona č. 89/1995 

Zb. O štátnej štatistike, oznamuje s účinnosťou od 1. júla 2015 aktualizáciu Klasifikácia zamestnaní (CZ-

ISCO), zavedenú oznámením Českého štatistického úradu č. 206/2010 Zb. zo 16. júna 2010 a 

aktualizovanej oznámeniami Českého štatistického úradu č. 185/2012 Zb. z 29. mája 2012, č. 184/2013 

Zb. z 24. júna 2013 a č. 172/2014 Zb. z 13. augusta 2014. Predmetom aktualizácie sú zmeny názvov 

vybraných podskupín a kategórií, zrušenie jednej kategórie a zavedenie nových kategórií Klasifikácie 

zamestnaní (CZ-ISCO).54 

O revízii z roku 2016 pojednáva Zbierka zákonov č. 270 / 2016. Český štatistický úrad podľa § 19 ods. 2 

zákona č. 89/1995 Zb. O štátnej štatistike, oznamuje s účinnosťou od 1. septembra 2016 aktualizáciu 

Klasifikácia zamestnaní (CZ-ISCO), zavedenú oznámením Českého štatistického úradu č. 206/2010 Zb., 

zo 16. júna 2010, v znení oznámenia Českého štatistického úradu č. 185/2012 Zb., oznámenia Českého 

štatistického úradu č. 184/2013 Zb., oznámenia Českého štatistického úradu č. 172/2014 Zb. a 

oznámenia Českého štatistického úradu č. 140/2015 Zb. Predmetom aktualizácie Klasifikácie 

 
52      Sbírka zákonů č. 206 / 2010. Sdelení Českého statistického úřadu ze dne 16. června 2010 o zavedení 

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/sdeleni_csu_206_2010.pdf/63f1f15d-793c-4ecc-aeb8-
240b75aca6d5?version=1.0>. 

53   V prípade Českej republiky bol rozdiel medzi vyplneným dotazníkom od experta a realitou podloženou 
legislatívou, kedy prišlo k revíziám v rokoch 2015, 2016 a 2017 

54   Sbírka zákonů č. 140 / 2015. Sdelení Českého statistického úřadu ze dne 11. června 2015 o aktualizaci 
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/sdeleni_csu_140_2015.pdf/4b7ddcd6-5362-405a-
9cc2-8f4d695c84a1?version=1.0>. 
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zamestnaní (CZ-ISCO) je zavedenie nových položiek, zrušenie jednej položky a zmeny názvov vybraných 

položiek.55 

Zatiaľ posledná realizovaná aktualizácia prebehla v roku 2017, pričom o nej pojednáva Zbierka zákonov 

č. 451 / 2017. Český štatistický úrad podľa § 19 ods. 2 zákona č. 89/1995 Zb. O štátnej štatistike, 

oznamuje s účinnosťou od 1. januára 2018 aktualizáciu Klasifikácie zamestnaní (CZ-ISCO), zavedené 

oznámením Českého štatistického úradu č. 206/2010 Zb., zo 16. júna 2010, v znení oznámenia Českého 

štatistického úradu č. 185/2012 Zb., oznámenia Českého štatistického úradu č. 184/2013 Zb., 

oznámenia Českého štatistického úradu č. 172/2014 Zb., oznámenia Českého štatistického úradu č. 

140/2015 Zb. a oznámenie Českého štatistického úradu č. 270/2016 Zb. Predmetom aktualizácie 

Klasifikácie zamestnaní (CZ-ISCO) je zavedenie štyroch nových položiek na národnej úrovni klasifikácie, 

zrušenie siedmich položiek na národnej úrovni a zmeny názvov u ôsmich položiek klasifikácie.56 

4.10.3.3 Zmeny v klasifikácii CZ-ISCO 

Ku dňu 1. 7. 2015 boli do klasifikácie CZ-ISCO zavedené 3 nové položky, a to:  

▪ 12233 Riadiaci pracovníci v oblasti projektovania (okrem stavebníctva) 

▪ 23411 Učitelia na 1. stupni základných škôl (okrem prípravných tried) 

▪ 23412 Učitelia v prípravných triedach základných škôl 

Ku dňu 1. 8. 2016 boli do klasifikácie CZ-ISCO zavedené 3 nové položky, a to:  

▪ 51321 Barmani 

▪ 51322 Baristi 

▪ 51329 Ostatní pracovníci príbuzní barmanom 

Ku dňu 1. 1. 2018 boli do klasifikácie CZ-ISCO zavedené 4 nové položky, a to:  

▪ 22693 Behaviorálni analytici 

 
55     Sbírka zákonů č. 270 / 2016. Sdelení Českého statistického úřadu ze dne 18. srpna 2016 o aktualizaci 

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/sdeleni_csu_270_2016.pdf/1aee0298-bfb9-4567-a633-
584fb2130be6?version=1.0>. 

56   Sbírka zákonů č. 451 / 2017. Sdelení Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2017 o aktualizaci 
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/sdeleni_csu_451_2017.pdf/da2ebdd8-8094-4d8c-a4fb-
a9a2947588d5?version=1.3>. 
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▪ 32213 Detské sestry bez špecializácie 

▪ 32220 Pôrodné asistentky bez špecializácie 

▪ 32593 Asistenti behaviorálnych analytikov, behaviorálni technici 

4.10.3.4 Charakteristika klasifikácie zamestnaní CZ-ISCO 

Klasifikácia zamestnaní ISCO-08 je klasifikáciou ILO a národná klasifikácia zamestnaní CZ-ISCO plne 

rešpektuje jej princípy. Do úrovne 4-miestneho kódu zamestnanie kopíruje kódy zamestnaní 

medzinárodnej klasifikácie ISCO-08. Na úroveň 5-miestneho kódu bola rozšírená na základe potrieb 

trhu práce v Českej republike. CZ-ISCO je štatistickou klasifikáciou, pomocou ktorej možno sledovať 

mzdovú úroveň jednotlivých zamestnaní alebo štruktúru zamestnanosti. 

Číselný kód CZ-ISCO je päťmiestny a je konštruovaný nasledovne: 

 

CZ-ISCO obsahuje: 

▪ 10 hlavných tried 

▪ 43 tried 

▪ 130 skupín 

▪ 434 podskupín 

▪ 1362 kategórií 
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Zamestnania sú v jednotlivých triedach zoskupené na základe podobnosti vykonávanej práce a na 

základe podobnosti kvalifikácií (súboru znalostí a zručností), požadovaných na plnenie úloh a 

povinností v zamestnaní. Klasifikácia sa zameriava na kvalifikáciu požadovanú pre vykonávanie úloh a 

nie na to, či pracovník vykonávajúci konkrétne zamestnania je viac alebo menej kvalifikovaný ako iný 

pracovník v rovnakom zamestnaní. Hlavné triedy sú teda postupne zoradené podľa úrovne a 

špecializácie vedomostí a zručností potrebných na výkon určitého zamestnania od najnáročnejších (1. 

a 2. trieda) k najjednoduchším zamestnaním (9. trieda).57 

Princíp úrovne zručností je používaný najmä v hlavných triedach klasifikácie. To znamená, že v ôsmich 

z desiatich hlavných tried klasifikácie SK-ISCO sú obsiahnuté zamestnania len jednej zo štyroch úrovní 

zručností. Napr. hlavná trieda 2 Špecialisti zahŕňa zamestnania s najvyššou, štvrtou úrovňou zručností. 

Najvýznamnejším kritériom na určenie úrovne zručností vo vzťahu k charakteristickým úlohám daným 

pre každú úroveň zručností, je charakter vykonávaných úloh v konkrétnom zamestnaní. Požiadavky na 

formálne vzdelanie sú len doplnkovým komponentom pre meranie úrovne zručností. Na výkon 

zamestnania s určitou úrovňou zručností nie je nutné mať príslušnú kvalifikáciu.58 

Na správne zaradenie zamestnania do klasifikácie CZ-ISCO je dôležité poznať viac informácií, ktoré sú 

vodítkom na voľbu správnej triedy, z ktorej je možné postupne vybrať zodpovedajúci kód zamestnania: 

▪ náplň práce - zamestnania prevažne nemanuálneho charakteru sa zaraďujú do hlavnej triedy 

1 až 5 a zamestnania prevažne manuálneho charakteru sa zaraďujú do hlavných tried 5 až 9, 

▪ požadované vzdelanie - zaradenie zamestnaní podľa úrovne požadovaných vedomostí 

a zručností, 

▪ či ide o vedúceho pracovníka - nie každý manažér je vedúci pracovník atď. 

Vzťah medzi hlavnými triedami a úrovňami zručností popisuje nižšie uvedená tabuľka. Čo sa týka 

zamestnaní v rámci prvej hlavnej triedy, sú takmer všetky na štvrtej úrovni zručností. Výnimku tvorí 

 
57     Evropská unie. Evropský sociálni fond. Operační program zaměstnanost. Metodika zařazování zaměstnání 

do CZ-ISCO pro účely statistiky trhu práce. [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<https://www.esfcr.cz/documents/21802/3435234/Metodika+za%C5%99azov%C3%A1n%C3%AD+zam%C4
%9Bstn%C3%A1n%C3%AD+do+CZ-
ISCO+pro+%C3%BA%C4%8Dely+statistiky+trhu+pr%C3%A1ce.pdf/ec5f1d77-e25c-4bb5-94e3-
e87c7938d58e?t=1492761772323>. 

58     Český statistický úřad. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - Metodikcá příručka. [cit. 2019-08-22]. Dostupné na 
internete: <https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/metodicka_prirucka_1.pdf/1607eef6-476b-
47b6-af64-a426699ac52a?version=1.0>. 
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trieda 14 Riadiaci pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, obchodu a ostatní riadiaci 

pracovníci, v ktorej sú zamestnania na tretej úrovni zručností. 

Tabuľka č. 28 Vzťah medzi hlavnými triedami a úrovňami zručností v klasifikácii CZ-ISCO  

Hlavné triedy klasifikácie CZ-ISCO Úrovne zručností 

1 Zákonodarcovia a riadiaci pracovníci 3 + 4 

2 Špecialisti 4 

3 Technickí a odborní pracovníci 3 

4 Úradníci 

5 Pracovníci v službách a predaji 

6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 

7 Remeselníci a opravári 

8 Obsluha strojov a zariadení, montéri 

 

 

2 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 

0 Zamestnanci v ozbrojených silách 1 + 4 

Zdroj: ČSÚ 

Ak sú na určenie úrovne zručností použité ako kritérium požiadavky na formálne vzdelanie, používa sa 

Medzinárodná klasifikácia vzdelania (ISCED 97). Vzťah medzi úrovňami zručností v klasifikácii ISCO-08 

a úrovňami vzdelania podľa klasifikácie ISCED 97 popisuje nižšie uvedená tabuľka.59 

Tabuľka č. 29 Vzťah medzi stupňami vzdelania podľa klasifikácie ISCED 97 a úrovňami zručností v 
klasifikácii CZ ISCO  

Stupne vzdelania podľa klasifikácie ISCED 97 Úrovne zručností 

6 terciárne vzdelanie – druhý stupeň (vedúci k vedeckej kvalifikácii) 

5A terciárne vzdelanie - prvý stupeň, bakalársky / magisterský titul 

4 

5B terciárne vzdelanie - prvý stupeň 3 

4 pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 

3 vyššie sekundárne vzdelanie 

2 nižšie stredoškolské vzdelanie 

 

2 

1 primárne vzdelanie 1 

Zdroj: ČSÚ 

 
59    Český statistický úřad. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - Metodikcá příručka. [cit. 2019-08-22]. Dostupné na 

internete: <https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/metodicka_prirucka_1.pdf/1607eef6-476b-
47b6-af64-a426699ac52a?version=1.0>. 
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4.10.3.5 Komparácia klasifikácií - systematických častí 

Tabuľka č. 30 Komparácia počtu položiek v štatistických klasifikáciách zamestnaní CZ-ISCO a SK 
ISCO-08 na základe hierarchickej úrovne 

Úroveň CZ-ISCO Počet položiek CZ-ISCO Úroveň SK ISCO-08 Počet položiek SK ISCO-08 

1-miestna 10 1-miestna 10 

2-miestna 43 2-miestna 43 

3-miestna 130 3-miestna 130 

4-miestna 434 4-miestna 436 

5-miestna 1 362 7-miestna 2 147 

Zdroj: ŠÚ SR a ČSÚ 

Z tabuľky vyplýva, že na najpodrobnejšej úrovni je v SR výrazne vyšší počet položiek na úrovni 

zamestnaní, pričom rozdiel oproti českej národnej klasifikácii predstavuje 785 zamestnaní. 

4.10.4 Analýza klasifikácie zamestnaní v Poľsku 

4.10.4.1 Legislatíva a zodpovedný orgán 

Poľská Klasifikácia zamestnaní a špecializácií - Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZS) bola uvedená 

do platnosti Vyhláškou Ministerstva práce a sociálnej politiky Poľskej republiky, a to v roku 1995. 

Spracoval ju tím pracovníkov z Inštitútu práce a sociálnych vecí v kooperácii s poľským Ministerstvom 

práce a sociálnej politiky a Hlavným štatistickým úradom Poľskej republiky, a to v priebehu 4 rokov.60 

Po roku 2011 boli v Poľsku vydané dve legislatívne opatrenia, ktoré ustanovili jednotné znenia 

klasifikácie. Prvým bolo oznámenie z 24. februára 2014 o uverejnení jednotného znenia nariadenia 

ministra práce a sociálnej politiky o Klasifikácii zamestnaní a špecializácií pre potreby trhu práce a 

rozsahu jeho uplatňovania (Zbierka zákonov zo 6. júna 2014, položka 760).61 

 
60 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Klasyfikacja zawodów i 

specjalności - rys historyczny. 2018. [cit. 2019-08-26]. Dostupné na internete: 
<http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6488358/Klasyfikacja%20zawodow%20i%20specjalnosci%20-%
20rys%20historyczny%2025_01_2018.pdf/bdf5a9b3-b56c-467b-8ce3-4cd6831f353d>. 

61  Dz.U. z dnia 6 czerwca 2014 r. poz. 760. Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i 
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000760/O/D20140760.pdf>. 
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Druhé legislatívne opatrenie je pomerne aktuálne, pričom ide o oznámenie ministra rodiny, práce a 

sociálnej politiky z 28. decembra 2017 o uverejnení jednotného znenia nariadenia ministra práce a 

sociálnej politiky o Klasifikácii zamestnaní a špecializácií pre potreby trhu práce a rozsahu jeho 

uplatňovania (Zbierka zákonov zo 25. januára 2018, položka 227).62 

Obe vyššie uvedené legislatívne opatrenia reflektujú zmeny, ktoré boli realizované na základe revízií, 

ktoré vyplynuli z ministerských nariadení, pričom tieto sú charakterizované v kapitole uvedenej nižšie. 

4.10.4.2 Revízia klasifikácie 

Prvá revízia klasifikácie prebehla v roku 2012. Išlo o nariadenie ministra práce a sociálnej politiky z 12. 

novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o Klasifikácii zamestnaní a špecializácií pre 

potreby trhu práce a rozsah jeho uplatňovania (Zbierka zákonov z 19. novembra 2012, položka 1268). 

Zaviedlo sa šesť nových zamestnaní týkajúcich sa odborných učilíšť, ktoré boli po roku 2010 zavedené 

do Klasifikácie profesií odborného vzdelávania Ministerstva národného školstva. Klasifikácia v roku 

2012 zahŕňala 2 366 zamestnaní, resp. špecializácií.63 

Následne v roku 2014 bolo realizované Nariadenie ministra práce a sociálnej politiky zo 7. augusta 2014 

o Klasifikácii zamestnaní a špecializácií pre potreby trhu práce a rozsahu jeho uplatňovania (Zbierka 

zákonov z 28. augusta 2014, položka 1145). Nariadenie je v platnosti od 1. januára 2015. Do klasifikácie 

2014 bolo pridaných 148 nových zamestnaní/špecializácií. Ďalej bolo identifikovaných 10 široko 

profilových profesií (kombinujúcich niekoľko špecializácií, napr. zvárač; učiteľ cudzích jazykov, lektor 

cudzích jazykov, prekladateľ atď.). Vo všetkých základných skupinách sa zaviedli záznamy „iné“ 

končiace na dvojčíslie „90“, aby sa vytvorili možnosti na klasifikovanie zamestnaní a špecializácií, ktoré 

nemôžu byť priradené ku konkrétnym pracovným pozíciám. Klasifikácia v roku 2014 zahŕňala 2443 

zamestnaní, resp. špecializácií.64 

 
62   Dz. U. z 2018 r. poz. 227. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. 
Dostupné na internete: 
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000227/O/D20180227.pdf>. 

63   Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r. poz. 1268. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001268/O/D20121268.pdf>. 

64   Dz.U. z 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 
2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 
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V roku 2016 prebehla tretia revízia klasifikácie, ktorá bola legislatívne realizovaná Nariadením ministra 

rodiny, práce a sociálnej politiky zo 7. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o Klasifikácii 

zamestnaní a špecializácií pre potreby trhu práce a rozsah jeho uplatňovania (Zbierka zákonov z roku 

2016, položka 1876).65 Nariadenie je v platnosti od 1. januára 2017. Do klasifikácie bolo v roku 2016 

zavedených 12 nových zamestnaní/špecializácií, z toho bolo 5 nových školských zamestnaní. Boli bližšie 

špecifikované názvy 2 zamestnaní a bola realizovaná zmena v 5 zamestnaniach označených symbolom 

„S“ (týmto symbolom sú v legislatívnych dokumentoch označené zamestnania, ktoré boli do klasifikácie 

zavedené z Klasifikácie profesií odborného vzdelávania Ministerstva národného školstva). Klasifikácia 

z roku 2014 po zmenách v roku 2016 obsahovala 2455 zamestnaní/špecializácií.  

4.10.4.3 Zmeny v klasifikácii KZS 

Na základe nariadenia ministra práce a sociálnej politiky z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie o Klasifikácii zamestnaní a špecializácií pre potreby trhu práce a rozsah jeho uplatňovania 

(Zbierka zákonov z 19. novembra 2012, položka 1268) sa zaviedlo 6 nových zamestnaní, pričom išlo 

o nasledovné zamestnania: 711204 Murár – štukatér, 712616 Inštalátor sietí, inštalácií a sanitárneho 

vybavenia, 712905 Inštalatér stavebných systémov a dokončovacích stavebných prác, 751107 Výrobca 

produktov z mletého mäsa, 811305 Vŕtač a 814209 Operátor strojov a zariadení na spracovanie 

plastov.66 Následne v roku 2014 Zbierka zákonov z 28. augusta 2014, položka 1145 doplnila do 

klasifikácie 148 nových zamestnaní, ich zoznam sa nachádza v nižšie uvedenej tabuľke. 

Tabuľka č. 31 Nové zamestnania doplnené do poľskej Klasifikácie zamestnaní a špecializácií v roku 
2014 

6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

112020 
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju 
technologii 

Riaditeľ pre implementáciu a rozvoj 
technológií 

121904 Kierownik projektu Projektový manažér 

 
[cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf>. 

65   Dz.U. z 2016 r. poz. 1876. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/121122/Dz.U.16%20.1876.pdf/5a765d39-372a-4004-b914-
97bdf2ea9b1c>. 

66   Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r. poz. 1268. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001268/O/D20121268.pdf>. 
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6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

122104 
Kierownik do spraw marketingu 
internetowego Manažér internetového marketingu 

122105 
Kierownik do spraw marketingu sieciowego 
(wielopoziomowego) 

Manažér sieťového marketingu 
(viacúrovňový) 

122106 Regionalny kierownik sprzedaży Regionálny obchodný manažér 

131104 
Kierownik produkcji w  przedsiębiorstwie 
ogrodniczym Vedúci výroby v záhradníckom podniku 

131105 
Kierownik produkcji w  przedsiębiorstwie 
hodowlanym Vedúci výroby v šľachtiteľskom podniku 

132105 Kierownik utrzymania ruchu Manažér údržby 

132408 Kierownik punktu skupu Manažér zberného dvora 

134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego Manažér denného centra 

134106 Kierownik ośrodka adopcyjnego Vedúci strediska adopcie 

134206 Położna oddziałowa Pôrodná asistentka – vedúca oddelenia 

134207 Lekarz ordynator oddziału Lekár – vedúci oddelenia 

134911 
Komendant policji (powiatowej,miejskiej, 
rejonowej, komisariatu) 

Náčelník polície (okresnej, mestskej, 
rajónovej, policajnej stanice) 

134912 Komendant straży gminnej / miejskiej Veliteľ obecnej/mestskej stráže 

134913 
Komendant powiatowy / miejski 
państwowej straży pożarnej 

Okresný/mestský veliteľ štátnej hasičskej 
služby 

134914 Kierownik rewiru / posterunku policji Vedúci policajného revíru/základne 

141203 Kierownik do spraw kateringu Manažér keteringových služieb 

142005 Kierownik apteki Manažér lekárne 

143117 Kierownik szkoły tańca Manažér tanečnej školy 

143909 Kierownik / właściciel zakładu usługowego Manažér / majiteľ zariadenia služieb 

143910 Kierownik / właściciel stacji paliw Manažér / majiteľ čerpacej stanice 

143911 Kierownik / właściciel szkoły jazdy Riaditeľ autoškoly 

211204 Klimatolog Klimatológ 

211303 Agrochemik Agrochemik 

211304 Perfumiarz Voňavkár/parfumér 

213109 Bioinformatyk Bioinformatik 

214411 Konstruktor form wtryskowych Konštruktér vstrekovacích foriem 

214412 Inżynier budownictwa okrętowego Inžinier stavby lodí 

214608 Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza Geofyzikálny inžinier - ťažobná geofyzika 

214609 
Inżynier geolog - geologia górnicza i 
poszukiwawcza 

Geologický inžinier - ťažobná a prieskumná 
geológia 

214610 Inżynier geolog - hydrologia górnicza Geologický inžinier - ťažobná hydrológia 

214927 Inżynier akustyk Akustický inžinier 

214929 Inżynier procesu malowania Procesný inžinier lakovania 

214931 Technolog – programista obrabiarek 
Technológ - programátor obrábacích 
strojov 

214933 Zarządca energią Energetický manažér 

215105 Inżynier techniki świetlnej Inžinier svetelnej techniky 
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6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

215106 
Inżynier urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

Inžinier zariadení a systémov obnoviteľnej 
energie 

215303 Inżynirt teleinformatyk Inžinier teleinformatiky 

216305 
Projektant ekspozycji towarów i usług 
(visual merchandiser) Visual merchandiser / Vizualista 

221102 Lekarz ze specjalizacją I stopnia Lekár so špecializáciou prvého stupňa 

221269 Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci Lekár - špecialista na detské pľúcne choroby 

221270 
Lekarz – specjalista endokrynologii 
ginekologicznej i rozrodczej 

Lekár - špecialista na gynekologickú a 
reprodukčnú endokrinológiu 

221271 
Lekarz – specjalista endokrynologii i 
diabetologii dziecięcej 

Lekár - špecialista na detskú endokrinológiu 
a diabetes 

221272 Lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej Lekár - špecialista na detskú gastrológiu 

221273 Lekarz – specjalista intensywnej terapii Lekár - špecialista intenzívnej starostlivosti 

221274 Lekarz – specjalista medycyny lotniczej Lekár - špecialista v leteckom lekárstve 

221275 
Lekarz – specjalista medycyny morskiej i 
tropikalnej 

Lekár - špecialista v námornej a tropickej 
medicíne 

221276 Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej Lekár - špecialista na detskú nefrológiu 

221277 Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej Lekár - špecialista na metabolickú pediatriu 

221278 Lekarz – specjalista perinatologii Lekár - špecialista na perinatológiu 

225270 Pozostali lekarze weterynarii specjaliści Ostatní špecializovaní veterinárni lekári 

226102 lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia Zubný lekár so špecializáciou prvého stupňa 

227214 
Diagnosta laboratoryjny – specjalista 
laboratoryjnej toksykologii sądowej 

Laboratórny diagnostik - špecialista na 
forenznú laboratórnu toxikológiu 

229105 Specjalista zdrowia środowiskowego Špecialista na zdravie životného prostredia 

229106 
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

229202 Specjalista fizjoterapii Špecialista na fyzioterapiu 

229909 Psychoonkolog Psychoonkológ 

229910 Psychotraumatolog Psychotraumatológ 

229911 Specjalista radiofarmacji Rádiofarmaceutický špecialista 

229912 Specjalista inżynierii medycznej Špecialista na lekárske inžinierstvo 

229913 Elektroradiolog Elektrorádiológ 

235916 
Animator czasu wolnego młodzieży 
(pracownik młodzieżowy) 

Animátor voľného času mládeže (pracovník 
s mládežou) 

235917 Korepetytor Korepetítor 

235918 Nauczyciel domowy Domáci učiteľ 

235919 Pedagog specjalny Špeciálny pedagóg 

235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Osobný tréner 

241107 Kontroler finasowy Finančný kontrolór 

241205 Doradca do spraw leasingu Lízingový poradca 

241206 
Specjalista do spraw tworzenia biznes 
planów 

Špecialista na vytváranie podnikateľských 
plánov 

241311 Analityk inwestycyjny Investičný analytik 

242111 Administrator bezpieczeństwa informacji Správca informačnej bezpečnosti 
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6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

242112 Analityk biznesowy Obchodný analytik 

242228 
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju 
sprzedaży Špecialista na organizáciu a rozvoj predaja 

242313 
Specjalista do spraw czasowego 
zatrudniania pracowników 

Špecialista na dočasné zamestnávanie 
zamestnancov 

243108 
Specjalista do spraw mediów 
interaktywnych Špecialista na interaktívne médiá 

243109 Specjalista sprzedaży internetowej Internetový špecialista predaja 

243307 
Specjalista do spraw obsługi 
posprzedażowej Špecialista na popredajný servis 

251402 Programista aplikacji mobilnych Programátor mobilných aplikácií 

251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy Špecialista na systémy rozpoznávania reči 

252902 
Specjalista bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych Špecialista na bezpečnosť systémov IKT 

261909 Doradca do spraw odszkodowań Poradca pre odškodnenie 

261910 
Specjalista do spraw ochrony własności 
intelektualnej 

Špecialista na ochranu duševného 
vlastníctva 

263206 Kryminolog Kriminológ 

263207 Religioznawca Religionista 

263507 Mediator sądowy Súdny mediátor 

263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Koordinátor pestúnskej starostlivosti 

263509 Specjalista do spraw adopcji Špecialista na adopcie 

264206 Krytyk kulinarny Kulinársky kritik 

264207 Redaktor serwisu internetowego Redaktor webových stránok 

265107 Konserwator zabytków architektury Konzervátor architektonických pamiatok 

265902 Bloger / vloger Bloger / vloger 

311210 Technik renowacji elementów archtektury Technik renovácie prvkov architektúry 

311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej Technik elektroniky a lekárskej informatiky 

311514 Technik utrzymania ruchu Technik údržby 

311803 Operator CAD Operátor CAD 

311933 Stroiciel fortepianów i pianin Tuner klavírov a pián 

311934 Technik budowy fortepianów i pianin Technik výroby klavírov a pián 

311935 Technik procesów drukowania Technik tlačových procesov 

311936 Technik procesów introligatorskich Technik viazania kníh 

311940 Technik urządzeń dźwigowych Technik zdvíhacích zariadení 

312210 Mistrz produkcji w poligrafii Majster (supervízor) produkcie v polygrafii 

313210 

Pracownik oczyszczania terenu z 
materiałów wybuchowych i 
niebezpiecznych 

Pracovník čistenia miest s výbušných a 
nebezpečných materiálov 

315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej Letecký mechanik prevádzkovej techniky 

315319 Pilot pionowzlotu Pilot vertikálneho vzletu a pristátia 

315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych Technik letiskových prevádzkových služieb 

321104 Technik sterylizacji medycznej Lekársky sterilizačný technik 

323012 Zielarz-fitoterapeuta Zelinkár-fytoterapeut 
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6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

323013 Arteterapeuta Arteterapeut 

323014 Podolog Podológ 

325515 Technik gospodarki odpadami Technik odpadového hospodárstva 

331404 Asystent przetwarzania danych Asistent spracovania údajov 

333109 

Doradca do spraw bezpieczeństwa 
przewozu koleją towarów niebezpiecznych 
(Doradca RID) 

Poradca pre bezpečnosť prepravy 
nebezpečného tovaru železničnou 
dopravou 

333402 
Pracownik wynajmu powierzchni 
komercyjnych Pracovník prenájmu komerčných priestorov 

333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości Realitný poradca 

341207 Asystent rodziny Rodinný asistent 

343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach Sochár z ovocia a zeleniny 

343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych Poradca v oblasti knižných zdrojov 

351204 Technik tyfloinformatyk Technik tyfloinformatik 

351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych Pracovník e-mailových kampaní 

352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień Technik nahrávania a ozvučenia 

422702 Teleankieter Teleanketár 

432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów Pracovník triedenia zásielok a tovaru 

432305 Konstruktor rozkładów jazdy Zostavovateľ cestovných poriadkov 

516902 Asystent osobisty (concierge) Osobný asistent (komorník) 

516904 
Osobisty doradca do spraw zakupów 
(personal shooper) Osobný nákupný poradca 

522203 Kierownik kas Správca pokladnice 

524906 Pośrednik usług medycznych Sprostredkovateľ lekárskych služieb 

531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka 
Prevádzkovateľ rodinného detského 
domova 

531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym Opatrovateľka detí v detskom klube 

531108 Dzienny opiekun małego dziecka Denný opatrovateľ pre malé dieťa 

531204 Asystent nauczyciela w szkole Asistent učiteľa v škole 

532906 
Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu 
(doula) 

Asistentka ženy počas tehotenstva a 
pôrodu (dula) 

541316 Operator kontroli bezpieczeństwa Operátor bezpečnostnej kontroly 

611312 
Pielęgniarz trawników / murawy 
(greenkeeper) Ošetrovateľ trávnikov 

712304 Monter fasad Fasádny montér 

712506 Monter szkła budowlanego Montér stavebného skla 

712617 Monter instalacji gazów medycznych Montér zariadení lekárskeho plynu 

712906 Monter stolarki budowlanej Montér stolárskych stavebných prvkov 

731208 
Korektor (naprawiacz) instrumentów 
muzycznych Opravár hudobných nástrojov 

731810 Rękodzielnik wyrobów skórzanych Remeselník kožiarskych výrobkov 

754202 Wydawca środków strzałowych Vydavateľ streleckých potrieb 

754203 Instruktor strzałowy Inštruktor výstrelu 

821207 Monter wiązek elektrycznych Montér elektrických zväzkov 
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6-
miestny 

kód 
Poľský názov Slovenský názov 

831212 Dyspozytor ruchu kolejowego Železničný dispečer 

912904 Operator maszyn czyszczących Obsluha čistiaceho stroja 

961103 Pracownik zbiórki odpadów Pracovník vykonávajúci zber odpadu 

961202 Sortowacz odpadów komunalnych Triedič komunálneho odpadu 
Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava67 

Poslednou revíziou z roku 2016 (Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1876) bolo do poľskej 

Klasifikácie zamestnaní a špecializácií doplnených nasledovných 12 nových zamestnaní: 143118 

Riaditeľ filharmónie/opery/operety/orchestra, 143119 Riaditeľ zoskupenia/zboru hudobného 

a tanečného, 229914 Špecialista na stomatologickú techniku, 242229 Inšpektor v oblasti liečiv, 252903 

Špecialista na systémy riadenia informačnej bezpečnosti, 262208 Špecialista na správu dokumentov, 

311412 Technik širokopásmovej elektronickej komunikácie, 311515 Technik mechanizácie 

poľnohospodárstva a agrotroniky, 311941 Technik v módnom priemysle, 342311 Animátor rekreácie a 

organizácie voľného času, 516408 Jazdec a 817212 Mechanik - operátor drevoobrábacích strojov.68 

4.10.4.4 Charakteristika klasifikácie zamestnaní KZS 

KZS rovnako ako ISCO-08 organizujú zamestnania v hierarchickom rámci. Vychádzajú z dvoch hlavných 

konceptov: koncepcie vykonávanej práce, ktorá je chápaná ako súbor úloh alebo povinností 

navrhnutých na realizáciu jednou osobou a z koncepcie zručností definovaných ako úroveň zručností, 

kam patrí stupeň komplexnosti úlohy a špecializácia zručností, čo je oblasť vedomostí vyžadovaných 

na kompetentné vykonávanie stanovených úloh. 

Na najvyššej agregovanej úrovni sú zadefinované 4 úrovne zručností, a to v hlavných skupinách. Tieto 

štyri úrovne zručností sa uplatňujú z hľadiska vzdelávacích kategórií a úrovní Medzinárodnej 

štandardnej klasifikácie vzdelávania (ISCED 2011). Použitie kategórií ISCED na definovanie úrovní 

zručností neznamená, že zručnosti potrebné na plnenie úloh a povinností daného zamestnania možno 

 
67Główny Urząd Statystyczny.  [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: < 

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/Klucz_powiaz_KZiS_2010-2014.xls >. 
68    Dz.U. z 2016 r. poz. 1876. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania. [cit. 2019-09-02]. Dostupné na internete: 
<http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/121122/Dz.U.16%20.1876.pdf/5a765d39-372a-4004-b914-
97bdf2ea9b1c>. 
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získať iba prostredníctvom formálneho vzdelávania. Tieto zručnosti sa môžu získavať a často získavajú 

neformálnym školením a skúsenosťami. 

KZS je hierarchická klasifikácia zahŕňajúca päť úrovní: hlavné skupiny (10), vedľajšie skupiny (43), 

menšie skupiny (133), jednotky (445) a špecializácie a zamestnania (2 455). Ambíciou bolo 

minimalizovať zmeny na troch najvyšších úrovniach, aby nedošlo k strate porovnateľnosti s ISCO-08.69 

4.10.4.5 Komparácia klasifikácií - systematických častí 

Tabuľka č. 32 Komparácia počtu položiek v štatistických klasifikáciách zamestnaní KZS a SK ISCO-
08 na základe hierarchickej úrovne 

Úroveň KZS Počet položiek KZS Úroveň SK ISCO-08 Počet položiek SK ISCO-08 

1-miestna 10 1-miestna 10 

2-miestna 43 2-miestna 43 

3-miestna 133 3-miestna 130 

4-miestna 445 4-miestna 436 

6-miestna 2 455 7-miestna 2 147 

Zdroj: ŠÚ SR a ČSÚ 

Z tabuľky vyplýva, že na najpodrobnejšej úrovni je v SR výrazne nižší počet položiek na úrovni 

zamestnaní, pričom rozdiel oproti poľskej národnej klasifikácii predstavuje 308 zamestnaní. 

4.11 Analýza potrieb používateľov štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 

Hlavným užívateľom štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 sú osoby alebo inštitúcie, ktoré 

pravidelne a systematicky používajú a potrebujú predmetnú klasifikáciu pri svojej činnosti. Cieľom 

analýzy potrieb používateľov, prostredníctvom dotazníka, je hodnotenie súčasnej národnej klasifikácie 

a poskytnutie návrhov, odporúčaní a podnetov na jej zlepšenie.  

 
69 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Klasyfikacja zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy. [online]. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2014. 553 
p. [cit. 2019-09-04]. Dostupné na internete: 
<https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5
%9Bci%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-494a-a75b-
e2d7258ce796?t=1421667227000>. ISBN 978-8364309-49-6. 
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Výsledky z dotazníkového zisťovania budú slúžiť pri aktualizácii SK ISCO-08. Zistenia z dotazníka budú 

použité aj na vyradenie alebo doplnenie nových zamestnaní, ktoré už zanikli alebo vznikli od poslednej 

aktualizácie. Súčasne sa očakáva, že výsledky dotazníka pomôžu vyhovieť požiadavkám používateľom 

pri inovácii webového sídla hisco.sk či Metodickej príručky. Dotazníkom sa zistí aj záujem medzi 

hlavnými používateľmi SK ISCO-08 o spoluprácu pri jej aktualizácii v pracovnej skupine.  

4.11.1 Respondenti 

Na dotazníkové zisťovanie  potrieb používateľov SK ISCO-08 sa určili respondenti na základe metodiky, 

v rámci ktorej boli identifikovaní jej používatelia. Minimálny počet oslovených subjektov, 142, bol 

vzhľadom na snahu o čo najdôveryhodnejšie a najlepšie zachytenie riešenej problematiky presiahnutý 

a skutočný počet oslovených subjektov bol vyšší. 

Tabuľka č. 33 Počet oslovených subjektov v rámci dotazníkového zisťovania 

Používateľ 
Minimálny počet 

oslovených subjektov 
Skutočný počet oslovených 

subjektov 

Štatistický úrad SR 3 5 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

3 4 

Ústredie a Úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

50 55 

Inšpektoráty práce 1 9 

Ministerstvo hospodárstva SR 1 1 

Úrad vlády SR 1 37 

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 37 

Zástupcovia zamestnávateľov 
a zamestnancov 

10 7 

Personalisti 50 
172 

Riadiaci pracovníci 5 

Výchovní, profesijní a kariérni 
poradcovia 

5 92 

Decízna sféra, vedeckí pracovníci 2 dotazník zverejnený na 
sustavapovolani.sk Verejnosť 10 

SPOLU 142 419 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 



   
 

551 
 

Orgány štátnej správy 

Respondenti zo štátnej správy (Štatistický úrad SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Inšpektoráty práce, Ministerstvo hospodárstva SR, 

Úrad vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR) boli oslovení s predmetným dotazníkom vzhľadom na 

povinnosť plniť jednoznačne identifikované legislatívne požiadavky. 

V rámci identifikovaného používateľa, inšpektoráty práce, sa oslovili okrem Národného inšpektorátu 

práce aj jednotlivé regionálne inšpektoráty práce na krajskej úrovni, keďže práve oni používajú 

SK ISCO-08 pri monitorovaní a vyhodnocovaní pracovných úrazov.  

Keďže sa SK ISCO-08 používa aj pri opise štátnozamestnaneckého miesta, oslovili sa okrem generálnej 

riaditeľky Sekcie štátnej služby a verejnej služby na Úrade vlády SR aj všetky osobné úrady ústredných 

orgánov štátnej správy.   

Klasifikácia SK ISCO-08 je obligatórnou náležitosťou návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo 

do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej alebo zo štvrtej kategórie. Z toho 

dôvodu bol dotazníkom oslovený aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý je zastúpený hlavným 

hygienikom SR, a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.  

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov 

Vzhľadom na to, že zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov používajú štatistickú klasifikáciu SK 

ISCO-08 na analytické účely (analýzy ceny práce, nákladov práce), ktoré slúžia najmä pri mzdovom 

vyjednávaní, boli oslovené všetky väčšie zamestnávateľské zväzy (napr. AZZZ SR) a zamestnanecké 

odbory (napr. KOVO). 

Personalisti 

Dotazníkom boli oslovení aj personalisti z najvýznamnejších organizácií národného hospodárstva, ktorí 

sa pravidelne stretávajú s klasifikáciou SK ISCO-08 nielen v prípade štatistických zisťovaní, ale aj 

interného mzdového hodnotenia, či potreby zaraďovania zamestnancov do klasifikácie z dôvodu 

dodržiavania PAM procesov.  
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Výchovní, profesijní a kariérni poradcovia 

Na získanie spätnej väzby od zástupcov výchovných, profesijných a kariérnych poradcov boli oslovené 

všetky štátne a súkromné Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ich 

alokované pracoviská. 

Verejnosť 

Pre verejnosť sa dotazník sprístupnil na webovom sídle: www.sustavapovolani.sk. 

4.11.2 Dotazník 

Vzhľadom na to, že kompetencie, ciele a spôsoby použitia SK ISCO-08 sa u jednotlivých používateľov 

odlišujú, museli sa vytvoriť dostatočne univerzálne a širokospektrálne otázky, ktoré by zabezpečili 

údaje o aktuálnom stave a možnostiach zlepšenia používania klasifikácie SK ISCO-08.  

Dotazník bol rozdelený na tri časti. V prvej časti sa požadovali od respondenta základné kontaktné 

údaje (meno a priezvisko, organizácia, pracovná pozícia, e-mailová adresa a telefón) na identifikáciu 

anketovaného, ktoré budú slúžiť aj na prípadnú ďalšiu spoluprácu pri aktualizácii SK ISCO-08. V druhej 

časti bolo uvedených sedem otázok, ktoré sa dotýkajú aktuálnej situácii pri používaní predmetnej 

klasifikácie. V tretej časti bolo uvedených ďalších sedem otázok, ktoré zisťujú, od respondentov, 

očakávania pri využívaní klasifikácie do budúcnosti.  

Kľúčovým identifikovaným používateľom štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 bol zaslaný e-mail, 

v ktorom bol sprievodný list od štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Mgr. Branislava Ondruša (Príloha č. 46), dotazník vo formáte Word, na uľahčenie práce s dotazníkom, 

a odkaz na dotazník, ktorý majú respondenti vyplniť. Všetky otázky v dotazníku boli pre respondentov 

povinné a bez ich vyplnenie nebolo možné odoslať dotazník.  

Kontaktné údaje: 

▪ E-mailová adresa (textová odpoveď): 

▪ Meno a priezvisko (textová odpoveď): 

▪ Organizácia (textová odpoveď): 

▪ Pracovná pozícia (textová odpoveď): 
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▪ Telefón (textová odpoveď): 

Využívanie klasifikácie v súčasnosti: 

1. Na aký účel/aké účely používate SK ISCO-08? (výber viacerých možností) 

▪ Zber, porovnanie a analýza štatistických údajov 

▪ Tvorba a šírenie štatistických informácií 

▪ Vyhodnotenie voľných pracovných miest vo vzťahu k záujemcom o prácu 

▪ Vedenie agendy ľudských zdrojov – personálne systémy  

▪ Odmeňovanie zamestnancov – mzdové systémy 

▪ Plánovanie vzdelávania 

▪ Nahlasovanie pracovných úrazov 

▪ Nábor nových zamestnancov 

▪ Tvorba podnikových katalógov 

▪ Prepojenie na iné informačné systémy, vrátane medzinárodných 

▪ Kariérové poradenstvo 

▪ Prognózovanie potrieb trhu práce 

▪ Iné: 

Zámerom tejto otázky bola identifikácia účelu používania SK ISCO-08 a stanovenie miery využívania 

predmetnej klasifikácie pri pracovných činnostiach identifikovaných používateľov.  

2. Na akej úrovni podrobnosti používate SK ISCO-08? (výber viacerých možností) 

▪ Hlavná trieda (1-miestny kód) 

▪ Trieda (2-miestny kód) 

▪ Skupina (3-miestny kód) 

▪ Podskupina (4-miestny kód) 

▪ Jednotky zamestnania (7-miestny kód) 

Cieľom otázky bolo zistiť úroveň podrobnosti používania SK ISCO-08, t. j., či používatelia používajú 

najpodrobnejšiu úroveň klasifikácie, 7-miestne kódy rozšírenej národnej klasifikácie zamestnaní alebo 

iba 4-miestne, 3-miestne, 2-miestne a 1-miestne kódy, ktoré plne zodpovedajú medzinárodnej 

štandardnej klasifikácii zamestnaní. 
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3. Je úroveň podrobnosti SK ISCO-08 pre Vaše účely postačujúca? (výber jednej z možností) 

▪ Áno 

▪ Nie 

▪ Neviem 

Predmetná otázka sa zameriavala na zistenie, či je jednotlivý používateľ spokojný s úrovňou 

podrobnosti klasifikácie SK ISCO-08 na účely, ktoré pri svojej práci identifikoval. 

4. Posúďte, do akej miery SK ISCO-08 vyhovuje Vašim potrebám? (výber jednej z možností) 

▪ 20 % spokojnosť 

▪ 40 % spokojnosť 

▪ 60 % spokojnosť 

▪ 80 % spokojnosť 

▪ 100 % spokojnosť 

5. Používateľ pri aplikácii SK ISCO-08 Metodickú príručku? (výber jednej z možností) 

▪ Áno 

▪ Nie 

▪ Iné: 

Predmetnou otázkou sa zisťovalo, či používatelia SK ISCO-08 pri svojej práci používajú aj Metodickú 

príručku, ktorá je zverejnená online na webovom sídle hisco.sk. 

6. Považujete Metodickú príručku a Vysvetlivky za jasné a zrozumiteľné? (výber jednej 

z možností) 

▪ Áno 

▪ Nie 

▪ Iné: 
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7. Čo by Vám prácu s SK ISCO-08 zjednodušilo? (textová odpoveď) 

Zámerom tejto otázky bolo zistenie návrhov a odporúčaní respondentov, ktoré na základe používania 

SK ISCO-08 identifikovali a vedeli by prácu s predmetnou klasifikáciou zjednodušiť. 

Očakávania do budúcnosti: 

8. Aká by mala byť podľa Vás frekvencia aktualizácie SK ISCO-08? (v súčasnosti sa uplatňuje 

aktualizácia každých 4-5 rokov) (výber jednej z možností) 

▪ Každý rok 

▪ Každé 2 - 3 roky 

▪ Každých 5 rokov 

▪ Každých 10 rokov 

▪ Iné: 

Touto otázkou sa zisťovali preferencie používateľov ohľadom aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08. 

Respondentovi sa umožnilo, aby v možnosti iné vyjadril aj iný počet rokov, ak si nebude vedieť vybrať 

z  ponúkaných možností. 

9. Aké zmeny by ste privítali v SK ISCO-08, aby lepšie vyhovovalo Vašim potrebám? (textová 

odpoveď) 

Predmetnou otázkou sa zisťovali požiadavky, ktoré by používatelia pri práci s SK ISCO-08 privítali, aby 

im to prácu s predmetnou klasifikáciou zjednodušilo. Cieľom je zistiť aj problémy, ktorým respondenti 

čelia pri používaní klasifikácie. 

10. Ktoré jednotky zamestnania (7 miestne kódy) by ste vyradili z SK ISCO-08 a prečo? Vypíšte 

prosím 7 miestne kódy a dôvody ich vyradenia. (textová odpoveď) 

Cieľom otázky bolo identifikovať zamestnania v SK ISCO-08, ktoré používatelia považujú za zastarané, 

resp. zaniknuté a navrhujú ich na vyradenie. Od respondentov sa požaduje v tejto otázke aj 

odôvodnenie vyradenia. 

11. Ktoré nové jednotky zamestnania by ste doplnili do SK ISCO-08 a prečo? Vypíšte prosím 

popis/názov novej jednotky a dôvod jej doplnenia. (textová odpoveď) 
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Zámerom otázky bolo identifikovať tie jednotky zamestnaní, ktoré v klasifikácii SK ISCO-08 absentujú. 

Od respondentov sa požadovalo v tejto otázke aj odôvodnenie na zaradenie zamestnania do 

klasifikácie. 

12. Používate pri práci webový portál HISCO - www.hisco.sk? (výber viacerých možností) 

▪ Áno - fulltextové vyhľadávanie 

▪ Áno - stromovú štruktúru 

▪ Áno - členenie podľa pracovných oblastí 

▪ Nepoužívam 

Cieľom tejto otázky bolo zistiť mieru používania webového portálu HISCO medzi identifikovanými 

používateľmi SK ISCO-08. Respondentom boli ponúknuté všetky hlavné funkcionality, ktoré predmetný 

portál ponúka. Respondent mohol označiť aj viaceré možnosti.  

13. Máte záujem participovať na aktualizácii SK ISCO-08? (výber jednej z možností) 

▪ Áno 

▪ Nie 

Touto otázkou sa zisťoval záujem používateľa SK ISCO-08 o participáciu na aktualizácii predmetnej 

klasifikácii. Na základe odpovedi na túto otázku budú vznikať pracovné skupiny. 

14. Uveďte ďalšie návrhy/pripomienky k práci s SK ISCO-08 alebo HISCO? (textová odpoveď) 

Na záver dotazníka sa ponúkol respondentovi priestor na doplnenie ďalších informácií, návrhov či 

podnetov, ktoré by mu zlepšili prácu s SK ISCO-08 alebo HISCO a neboli predmetom predchádzajúcich 

otázok, resp. si na ne respondent na záver dotazníka spomenul. 

Dotazník bol distribuovaný dňa 8.10.2019. Ku dňu 14.10.2019 bolo zaznamenaných celkovo 47 

odpovedí od respondentov. V Priebežnej správe č. 4 budú výsledky dotazníkového zisťovania komplexne 

vyhodnotené.  

http://www.hisco.sk/
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5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ 

5.1 Vzdelávanie v európskom priestore 

Európsky priestor je priestorom, v ktorom existujú jedinečné krajiny, každá so svojou históriou, 

prítomnosťou, budúcnosťou. Napriek tomu, že krajiny sú zjednotené v spoločnom priestore Európskej 

únie, túto jedinečnosť majú zachovanú a garantovanú. V oblasti vzdelávania sa tiež rešpektuje 

jedinečnosť krajiny, jedinečnosť systému vzdelávania dochádza k zosúlaďovaniu politík vzdelávania.  

Aj keď zodpovednosť za obsah výučby a organizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy nesú 

členské štáty, vyžaduje sa spoločné úsilie na dosiahnite zmysluplných, udržateľných výsledkov, 

sústredených na poskytovanie tej najlepšej odbornej prípravy a vzdelania, ktoré zabezpečia úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce kdekoľvek v Európe.  

Na úrovni Európskej únie sa už významným spôsobom prispieva k posilneniu základne zručností 

Európy, najmä v rámci európskeho semestra, stratégie Európa 2020, ktorá má dva ciele v oblasti 

vzdelávania, v rámci investičného plánu pre Európu, strategického rámca pre spoluprácu vo vzdelávaní 

a odbornej príprave (ET 2020) a zásahov európskych štrukturálnych a investičných fondov.70 Vytvára 

sa európsky vzdelávací priestor, v ktorom sa diskutuje o princípoch vzdelávania, vedú sa diskusie 

o aktuálnych témach, závery ktorých možno implementovať do vzdelávacích sústav. Je v záujme 

všetkých európskych krajín, aby výsledky vzájomnej spolupráce využili pre kvalitatívne zvyšovanie 

úrovne vzdelávania,  reagujúceho na potreby trhu práce.  

Európska komisia vyvíja iniciatívy na podporu vytvárania európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto 

politika zahŕňa víziu, že v celej Európskej únii: 

▪ sú štúdium a získavanie vedomostí normou, 

▪ uznávajú sa vysvedčenia a kvalifikácie vo všetkých členských štátoch, 

▪ je znalosť dvoch jazykov, okrem materinského, normou, 

▪ má každý prístup ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálno-ekonomické pomery, 

 
70 Európska komisia. Nový program v oblasti zručností pre Európu. [online databáza].2016. [cit.2019-09.10.]  
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▪ majú ľudia výrazný pocit európskej identity, európskeho kultúrneho dedičstva a rozmanitosti 

Európy.71 

Inkluzívne vzdelávanie v Európe má pomáhať žiakom rozvíjať ich kľúčové kompetencie pre celoživotné 

vzdelávanie, zahŕňajúce aj osvojovanie si digitálnych zručností, spoločných hodnôt. Rozmanitosť krajín 

a vzájomná výmena skúseností a poznatkov zabezpečujú rozvoj sociálnych zručností a kladných 

postojov k spolupráci, ktorá je tiež jednou zo zručností. Rozmanitosť je hnacím motorom rozvoja. Ak 

majú ľudia požadované zručnosti, majú zabezpečenú cestu k prosperite, sú pripravení zaujať pracovné 

miesta a využívať všetok získaný potenciál.   

Každé pracovisko, bez ohľadu na krajinu, potrebuje ľudí, ktorí dokážu riešiť problémy v súlade 

s ostatnými a sú schopní vzájomne spolupracovať. Spolupráca však pred členov tímu kladie potenciálne 

problémy. Môžu vzniknúť situácie, kedy členovia tímu pracujú na úlohách, na ktoré sa nehodia, 

prípadne môže nastať konflikt, brániaci vzniku tvorivých riešení. Uskutočnilo sa niekoľko pokusov na 

posúdenie, ako dobre medzi sebou spolupracujú žiaci. V rámci úplne prvého posúdenia spoločného 

riešenia problémov sa prieskum PISA z roku 2015 zaoberal nedostatkom medzinárodne 

porovnateľných údajov v tejto oblasti a krajinám a hospodárstvam umožnil zistiť, ako sú na tom ich 

žiaci vzhľadom na žiakov v iných vzdelávacích systémoch. Na posudzovaní spoločného riešenia 

problémov sa zúčastnilo približne 52 krajín a hospodárstiev (32 krajín OECD a 20 partnerských krajín a 

hospodárstiev).72 

V prvom hodnotení PISA v oblasti spolupráce s riešením problémov sa odhaľuje, do akej miery sú 15-

ročné deti dobre pripravené spolupracovať produktívne. Položky v tomto posúdení vyžadujú, aby 

študenti vytvorili spoločnú dohodu s ostatnými členmi skupiny, aby prijali vhodné opatrenia na 

vyriešenie problému a aby zachovali organizáciu skupiny, ako to robia študenti v reálnych situáciách. 

Na obrázku č. 1 je porovnanie výsledkov spolupráce žiakov pri riešení problémov. 

  

 
71 Európska komisia. Európsky vzdelávací priestor. [online databáza].2019. [cit.2019-09.10.] Dostupné na 
internete: <https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sk> 
72 OECD Multilingual Summaries PISA 2015 Results (Volume V) Collaborative Problem Solving. PISA 2015 RESULTS 
(VOLUME V) - ISBN 978-92-64-285521 © OECD 2017 [online databáza].2017. [cit.2019-09.10.]  
 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sk
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Obrázok č. 85 Porovnanie spolupráce študentov pri riešení problémov 

 
Zdroj: OECD 

Slovenská republika sa nachádza pod priemerom krajín OECD, zúčastnených na testovaní. Spolupráca 

je nevyhnutnou zručnosťou pri začleňovaní sa do modernej spoločnosti. Rastúci počet pracovných 
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miest si vyžaduje vysokú úroveň sociálnych zručností. Vybrané analyzované krajiny v rámci Národného 

projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR sa umiestnili v poradí 

úspešnosti vyššie, ako Slovenská republika. Aj analýzy zahraničných systémov a prenos príkladov 

dobrej praxe do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky môžu napomôcť k zabezpečeniu lepšej 

pripravenosti spolupracovať a byť konkurencieschopní, čím sa zabezpečuje rozvoj krajiny 

a posilňovanie európskej identity.  

Slovenská republika je krajinou, ktorá ešte nemá dopracované požiadavky a kritériá na hodnotenie  

výstupov vzdelávania, nie sú rozvinuté mechanizmy zabezpečovania kvality, chýba spätná väzba od 

zamestnávateľov na úroveň pripravenosti absolventov, nastupujúcich do pracovného procesu. Do 

popredia sa však postupne dostáva riešenie problematiky uplatnenia absolventov na trhu práce, 

zisťovanie potrieb trhu práce.  

Pripravenosť absolventov je zaručená dobrými vzdelávacími programami, v ktorých sú 

implementované požiadavky zamestnávateľov, výsledky vedy, výskumu, inovácií. Toto je možné 

realizovať na základe vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov na poli vzdelávania. A 

práve skúsenosti z medzinárodného poľa vzdelávania je možné využívať na zlepšovanie kvality 

vzdelávania v Slovenskej republike. V nasledujúcej kapitole sú spracované vzdelávacie systémy 

vybraných krajín, s analýzami vzájomnej spolupráce inštitúcií, prenosov informácií z praxe do teórie. 

Spracované sú i príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín. Vzdelávacia inštitúcia je „živým 

organizmom“, preto nie je možné jednoznačne konštatovať, že nižšie spracovaná téma vzdelávania je 

uzatvorená. V rámci projektového obdobia NP SRI bude spracovaná téma aktualizovaná, dopĺňaná 

o nové podnety a skúsenosti. 

V Prílohe č. 47 je spracovaná problematika vzdelávania vo vybraných krajinách – Česká republika, 

Estónska republika, Francúzska republika, Maďarsko, Nový Zéland, Švédske kráľovstvo, Spojené štáty 

americké – v nasledovnej štruktúre: 

▪ Charakteristika systému; 

▪ Prenos nových požiadaviek do vzdelávacieho systému – prepojenie systému vzdelávania a trhu 

práce, spôsoby implementácií inovácií do vzdelávacích programov: 

- Inštitucionálne zabezpečenie v rámci vzdelávacieho systému (štátne, verejné školy, ďalšie 

subjekty s účasťou na vzdelávacom systéme); 

- Spôsoby implementácie inovácie do vzdelávacích programov; 

- Financovanie; 
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- Systém prezentácie požiadaviek zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu systému a trhu 

práce. 

▪ Prvky dobrej praxe – inšpirácie pre Slovenskú republiku na implementáciu prvkov dobrej praxe 

do národného systému monitorovania a prepájania potrieb trhu práce so systémom 

celoživotného vzdelávania. 

5.1.1 Česká republika  

Systém vzdelávania v Českej republike je slovenskému systému spomedzi analyzovaných krajín 

najpríbuznejší. Ich podobnosť vychádza z rovnakého historického vývoja a sociokultúrneho kontextu 

Slovenskej a Českej republiky. Okrem viacerých spoločných čŕt, resp. prieniku samotných systémov sú 

plusovými faktormi aj jazyková a geografická blízkosť, ktoré významným spôsobom 

podporujú/uľahčujú študijnú mobilitu. 

Český systém sa zakladá hlavne na školskom a vysokoškolskom zákone, ktoré definujú postupy 

získavania kvalifikácií. Pilierom vzdelávacieho systému je rozdelenie do troch oblastí: primárneho 

(základného), sekundárneho (stredného) a terciárneho vzdelávania.  

Základné vzdelanie prebieha vo veku od 6 -15 rokov a je poskytované základnými školami v dĺžke 9-

ročnej povinnej školskej dochádzky zakotvenej v zákone. Žiaci môžu tiež posledné štyri roky povinnej 

školskej dochádzky absolvovať na osemročnom gymnáziu prípadne je možné prestúpiť na šesťročné 

gymnázium zo siedmeho ročníka základnej školy.  

Sekundárne vzdelávania je žiakom poskytované v dvoch častiach školského systému – začína v druhom 

stupni základnej školy a pokračuje vo viacerých typoch stredných škôl (všeobecné- gymnáziá, odborné 

– odborné stredné školy, profesijné – učňovské školy) a v konzervatóriách. Tiež môžu výučba 

pokračovať v postsekundárnych programoch (nadstavbové, skrátené štúdiá).   

Terciárne vzdelávanie poskytuje možnosť absolventom maturitných odborov zvýšiť úroveň svojej 

kvalifikácie rôznou špecializáciou buď na konzervatóriách, vyšších odborných školách alebo vysokých 

školách (výučba na vysokej škole prebieha v troch stupňoch).  

Z hľadiska financovania školstva je výraznou zmenou aj reforma financovania regionálnych škôl, ktorá 

od roku 2020 prináša zmenu vo forme financovania podľa normatívov na pedagogického pracovníka 

zo zdrojov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy a nie podľa krajských normatívov na žiaka.  
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Tiež sa v Českej republike rozvíja spolupráca škôl a zamestnávateľskej a podnikateľskej sféry a taktiež 

sa spolupodieľajú na prepojení absolventov škôl so zástupcami podnikov vo forme stáží, workshopov 

a pod.  

Medzi hlavné kvality vzdelávacej sústavy v Českej republike nepochybne patrí, že v súčasnom období 

je pripravený aktuálny strategický dokument s názvom „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Českej republiky 2019-2023“73, ktorý zahŕňa konkrétne kroky na každej z úrovní 

vzdelávacej sústavy a prepája viaceré vzdelávacie subjekty do realizácie naplánovaných opatrení.  

Ďalším výrazným pozitívom je prepojenie rekvalifikačných kurzov na obsah štandardov profesijných 

kvalifikácií v registri Národnej sústavy kvalifikácií, čím sa zabezpečí kontinuita a overovanie získavania 

vedomostí a zručností v súlade s uznávaním nadobudnutých zručností potrebných pre prax. Taktiež 

Česká republika disponuje pripravenou stratégiou Práce 4.0 a je vypracovaný tiež pripravený Akčný 

plán práce 4.0, ktorý zahŕňa rôzne inovatívne formy vzdelávania, nové metódy a didaktické postupy do 

svojich procesov ako sú napr. blended learning, coding bootcamp a pod.  

5.1.2 Estónska republika 

Estónsko patrí v súčasnosti medzi elitu v oblasti vzdelávania, o čom svedčia najmä výsledky 

medzinárodných testovaní, v ktorých sa táto krajina za posledné roky pravidelne umiestňuje na 

popredných priečkach. To, že vzdelanie je v Estónsku významnou hodnotou a prioritou odzrkadľujú aj 

národné štatistiky (až cca 90% občanov vo veku 25 - 64 rokov má minimálne stredoškolské vzdelanie, 

čo je viac ako priemer OECD a je to najvyššia hodnota spomedzi členských štátov EÚ; účasť na 

predškolskom vzdelávaní je tiež nad priemerom OECD; Estónsko má celosvetovo najmenej študentov, 

ktorí nedokončia ZŠ a pod.). Od osamostatnenia Estónskej republiky v roku 1991 prešiel estónsky 

vzdelávací systém viacerými reformami a neustále sa reformuje s cieľom pružne reagovať na zmeny 

a potreby trhu práce a aplikovať moderné a efektívne nástroje vo vzdelávaní a odbornej príprave.  

Ústredným orgánom zodpovedným za plánovanie národných politík v oblasti vzdelávania je 

Ministerstvo školstva a výskumu. Ministerstvo strategicky riadi niekoľko štátnych agentúr, nadácií 

a inštitúcií, zameraných na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu. Stupne vzdelávania v Estónsku 

zahŕňajú: predškolské vzdelávanie (ISCED 0), základné vzdelávanie (ISCED 1 a 2), vyššie sekundárne 

vzdelávanie (ISCED 3) a vysokoškolské vzdelávanie (ISCED 6, 7 a 8). Vzdelávanie poskytujú zariadenia 

predškolskej starostlivosti o deti, ZŠ, gymnáziá, odborné školy, odborné vysoké školy/vysoké školy 

 
73 MŠMT. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Českej republiky 2019-2023. 2019.[cit. dňa   

2019-09-25]. Dostupné online: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023> 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023
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aplikovaných vied, univerzity, špeciálne školy, školské strediská záujmovej činnosti a inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania. Väčšina škôl je verejná (zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií je predovšetkým miestna 

samospráva alebo štát, súkromný sektor v minoritnej miere).  

Oblasť vzdelávania upravuje vyše 10 právnych predpisov (školský zákon Estónskej republiky, zákon 

o zariadeniach predškolskej starostlivosti o deti, zákon o základných a stredných školách, zákon o 

inštitúciách odborného vzdelávania, zákon o odborných vysokých školách, zákon o univerzitách, zákon 

o Univerzite v Tartu, zákon o Technickej univerzite v Talline, zákon o súkromných školách, zákon o 

školských strediskách záujmovej činnosti, zákon o vzdelávaní dospelých, zákon o študijných 

príspevkoch a študijných pôžičkách).  

Povinná školská dochádzka začína vo veku 7 rokov a trvá do získania základného vzdelania alebo do 

dovŕšenia 17. roku života žiaka. Vzdelávací systém je decentralizovaný. Významným dokumentom je 

Estónska stratégia celoživotného vzdelávania 2020, ktorá určuje vývoj vzdelávacieho systému na 

celoštátnej úrovni. Jedným z kľúčových cieľov stratégie je zosúladiť možnosti vzdelávania s potrebami 

trhu práce. Z hľadiska tvorby kurikula je záväzným národné kurikulum, vzdelávacie normy a pri 

niektorých typoch odborného vzdelávania i príslušné NŠZ. Údaje o estónskom vzdelávacom systéme 

sa zhromažďujú do národného on-line registra EHIS (Estónsky vzdelávací informačný systém). 

Doplnkom EHIS je vzdelávacia štatistická databáza Haridussilm, ktorá umožňuje porovnávanie škôl na 

základe rôznych ukazovateľov.  

Estónsko sa riadi princípmi inkluzívnej vzdelávacej politiky, preto môžu žiaci so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami študovať na bežných školách (v prípade rozhodnutia rodičov však majú 

možnosť navštevovať špeciálne školy). Dospelým umožňuje formálne vzdelávanie (v súlade s princípmi 

CŽV) absolvovať všetky stupne vzdelávania (prostredníctvom integrovaných programov a v prípade 

potreby s individuálnymi učebnými osnovami). V Estónsku je rozvinutý systém uznávania 

predchádzajúceho vzdelávania a skúsenostného učenia sa (APEL) – vzdelávacie inštitúcie môžu brať do 

úvahy predchádzajúce študijné výsledky a odbornú prax, prostredníctvom ktorých je možné absolvovať 

učebné osnovy.  

Financovanie vzdelávacích inštitúcií závisí od vlastníctva inštitúcie v súlade s reguláciami stanovenými 

v príslušných právnych predpisoch. Vysoký podiel príspevkov na vzdelávanie v Estónsku pochádza zo 

štrukturálnych fondov EÚ.  
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Estónsko je lídrom v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní. Úspešne vyvíja a implementuje moderné 

digitálne technológie a e-nástroje v rámci procesu učenia sa a výučby. Elektronické riešenia využíva až 

85% škôl. V prípade Estónska teda možno jednoznačne hovoriť o digitálnej revolúcii vo vzdelávaní. 

5.1.3 Francúzska republika 

Kvalita vzdelávania sprevádza každého jednotlivca, preto je prioritným záujmom francúzskej 

vzdelávacej politiky zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, uznávané na medzinárodnom poli, a to aj 

prostredníctvom posilnenia pozície vedy, výskumu a vysokého školstva, čím sa zabezpečí 

konkurencieschopnosť absolventov, schopných reagovať na výzvy XXI. storočia. Ambíciou Francúzska 

je aktívne participovať na vytváraní európskeho priestoru pre vedu, výskum a vzdelávanie v spolupráci 

s medzinárodnými partnermi. 

Vyučovanie sa považuje za intelektuálne, náročné, dôraz sa kladie na analýzu a porozumenie, 

vyžadovaná je systematická príprava na vyučovanie. Od žiakov a študentov sa očakáva proaktívny, 

iniciatívny, samostatný prístup k vzdelávaniu. Francúzsko je európskou krajinou, kde chodia deti 

najmenej dní v školskom roku do školy, ale majú najviac vyučovacích hodín denne.  

Francúzsko, ako jedna z mála krajín, realizovala mnoho legislatívnych krokov v oblasti uznávania 

výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania, ktoré má dlhú tradíciu, už od 30.-tych 

rokov 20.-teho storočia. Mechanizmy uznávania vedomostí, zručností, schopností, spôsobilostí 

nadobudnutých mimo formálneho vzdelávania, sa podarilo vo Francúzsku implementovať nielen pre 

nižšie, ale aj pre vysokoškolské kvalifikácie.  

Školský systém tvoria tri stupne vzdelávania: 

76. Prvý stupeň vzdelávania poskytujú materské a základné školy; 

77. Stredný stupeň vzdelávania poskytujú colléges a lýceá, sú pre žiakov vo veku 11 – 18 rokov, kedy 

získavajú stredoškolské vzdelanie, a to v dvoch cykloch: 

1. cyklus: colléges sú pre žiakov vo veku 11-15 rokov, po dobu štyroch rokov (zodpovedá 2. 

stupňu základnej školy v Slovenskej republike)  

- štyri roky sú rozdelené na dva cykly po dvoch rokoch:  
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• pozorovací cyklus zahŕňajúci štúdium cudzích jazykov, matematiky, sú realizované aktivity 

súvisiace s objavovaním sveta, umelecká výchova (výtvarné umenie, hudobná výchova) a 

telesná výchova (získanie kompetencií a potrebných vedomostí, aby žiak lepšie poznal svoje 

telo, aby ho rešpektoval a udržiaval ho vo forme) 

• orientačný cyklus môže mať dve rôzne formy: générale (všeobecná) – vyberá si ju väčšina 

žiakov a zahŕňa štúdium druhého cudzieho jazyka, alebo technologique (technologická), ktorá 

poskytuje praktické technologické vzdelanie spájajúce technické a všeobecné vzdelávanie; 

žiaci trávia viac času priamo v teréne (v podnikoch, na odborných stredných školách, v 

strediskách vzdelávania). Tento modul je určený pre žiakov, ktorí už vedia, ktorým odborným 

smerom sa budú v budúcnosti uberať. Ide teda o pomoc žiakom v širšom meradle a možnosť 

otestovať si svoje záujmy, aby sa vyprofiloval ich osobný plán. 

2. cyklus: lycée sú pre žiakov vo veku 15 – 18 rokov (zodpovedá strednej škole alebo gymnáziu 

v Slovenskej republike) 

- stredná škola, le lycée, tvorí posledné tri roky štúdia: seconde, premiére a terminale 

- gymnázium: 

• s technologickým zameraním (technologický smer pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium 

technologického zamerania v trvaní 2 a viac rokov), 

• s odborným zameraním (pripravuje mládež k získaniu prvej odbornej kvalifikácie, ktorá im 

umožní buď pokračovať v ďalšom štúdiu alebo začleniť sa do aktívneho života; hneď po 

skončení tretieho ročníka sa môžu žiaci, ktorí budú navštevovať odborné gymnázium, 

pripravovať na získanie výučného listu /C.A.P./ alebo diplomu o odbornom štúdiu /B.E.P./, 

odborné gymnáziá sa končia odbornou maturitou), 

• gymnáziá zamerané na výber povolania, 

• gymnáziá so všeobecným zameraním (všeobecný smer gymnázia vedie študentov k 

dlhodobejšiemu štúdiu). 

Na konci tohto cyklu získavajú žiaci diplôme national du Brevet – získava sa po college nie po lycée, 

po ktorom si žiaci môžu vybrať postup na: 

- všeobecné alebo technické lyceum (navštevuje ich väčšina žiakov): 

▪ poskytujú trojročné štúdium končiace všeobecným alebo technickým Baccalauréatom s 

nasledovnými špecializáciami: literárna, vedecká, ekonomická a sociálna, technologická, 

▪ po získaní všeobecného alebo technického Baccalauréatu väčšina žiakov pokračuje v odbornej 

príprave na vysokých školách, 
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- lycée professionnel: 

▪ odborná škola, 

▪ poskytuje riadnu všeobecnú a odbornú prípravu a po dvoch rokoch končí BEP - Brevet d´Etudes 

Profesionnelles (vysvedčenie o odbornom štúdiu) alebo CAP - Certificat d´Aptitude 

Profesionnelle (vysvedčenie o odborných schopnostiach), 

▪ po nej môže nasledovať odborný Baccalauréat (ktorý trvá ďalšie dva roky), 

- učňovské gymnáziá: 

▪ triedy vyrovnávacie – pre žiakov, ktorí majú problém v ZŠ, 

▪ triedy oboznamovacie – pre žiakov inonárodných nefrankofónnych krajín, 

▪ integračné triedy – pre žiakov fyzicky či mentálne postihnutých, ale schopných existovať v 

školskom prostredí, 

- stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava (duálne vzdelávanie): 

▪ osobitná pozornosť sa zameriava na smerovanie žiakov, 

▪ žiaci 4. a 3. ročníka college (zodpovedá 7. až 9. ročníku ZŠ v SR) absolvujú individuálny pohovor 

zameraný na ich budúcu orientáciu, od 4. ročníka môžu začať s výberom predmetov podľa ich 

profesijného zamerania, 

▪ tí žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí získali hodnotenie „výborný“ na vysvedčení, môžu požiadať o 

umiestnenie v strednej škole podľa ich vlastného výberu, 

▪ Program „cieľ – stáže“ preferuje povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. Riadenie 

tohto programu spočíva v podpísaní zmluvy medzi školským zariadením a podnikom. Program 

umožňuje každému žiakovi absolvovať povinnú stáž a disponovať tak šancou získať svoju prvú 

skúsenosť v podniku, 

▪ k stredným školám môžu byť pričlenené tzv. vyššie technologické sekcie (Sections de Technicien 

Supérieur – STS) – získanie diplomu BTS (Brevet de Technicien Supérieur); BTS je možné získať 

vo viac ako 100 odboroch, zameraných najmä na výrobu a služby, 

- základná odborná príprava pre mládež bez kvalifikácie: 

Štát poskytuje mladým ľuďom, ktorí nezískali kvalifikáciu počas školskej dochádzky, možnosť získať 

odbornú kvalifikáciu. Financuje ju Crédit Formation Individualisé (individuálny kredit na odbornú 

prípravu – Kredit – individualizované vzdelávanie), ktorý umožňuje prístup k odbornej príprave. Táto 

možnosť, ktorá spája rozličné inštitúcie, umožňuje získať odbornú prípravu prispôsobenú potrebám 
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jednotlivca a využíva nové metódy (zmluvy o striedavej odbornej príprave, Contracts Emploi-Solidarité 

- kontrakty zamestnaneckej solidarity). Umožňuje mladým jednotlivcom realizovať vlastný program 

odbornej prípravy a získať podporu na rozličných stupňoch prípravy. 

3. Tretí stupeň vzdelávania (vysokoškolské vzdelávanie) je poskytované pre študentov vo veku 

18 – 23 rokov: 

▪ študenti sa po absolvovaní stredoškolského štúdia prihlasujú cez platformu – podľa záujmu si 

vyberajú medzi vysokými školami, 

▪ nie sú zavedené prijímacie skúšky, 

▪ prijatie na VŠ je možné aj u uchádzačov, ktorí nemajú maturitnú skúšku (baccalauréat), 

hodnotenie úrovne vedomostí, zručností a spôsobilostí uchádzača vykonáva pedagogická rada, 

v ktorej musia mať zastúpenie aj pedagógovia daného študijného odboru, 

▪ poskytujú ho univerzity, grandes ecoles (vyššie profesionálne školy, napr. inžinierstvo, obchodné 

alebo veterinárne školy), ďalšie zariadenia (napr. centrá odbornej prípravy pre zdravotné sestry 

alebo sociálnych pracovníkov), 

▪ do systému francúzskeho vysokého školstva patria aj tzv. špecializované vysoké školy (napr. 

prestížne Grandes Écoles – sú považované za ustanovizne formujúce elitu francúzskeho národa), 

▪  medzi špecializované VŠ sa zaraďujú ďalšie špecializované inštitúcie poskytujúce terciárne 

vzdelávanie (dizajn, architektúra, žurnalistika, politológia, verejná správa, zdravotná 

starostlivosť, učiteľstvo), 

▪ vysokoškolský diplom je možné získať štúdiom na univerzite, ale i uznaním bloku kompetencií, 

získaných u zamestnávateľa, ktoré validuje komisia (uznávanie profesijnej praxe), 

▪ popri štátnom školstve sú aj dve formy súkromných škôl: “kontraktované” vzdelávanie, ktoré je 

podporované a kontrolované štátom a vzdelávanie “mimo kontraktu”, úplne financované 

rodinami, 

▪ v súčasnosti sú bakalárske (Bc.) programy aj vo forme duálneho vzdelávania: 

- IUT (Instituts Universitaires de Technologie) - vysokoškolské vzdelávanie na Inštitúte pre 

technologické vzdelávanie,  

- DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) - získanie technologického diplomu,  

- BTS je 2-ročné štúdium po maturite, pokračuje na gymnáziách, po každom roku je možné 

získať 60 kreditov, je úvodnou časťou profesijne orientovaného bakalára. 
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Celoživotné vzdelávanie (CŽV): 

▪ cieľom systému CŽV je dosiahnuť „osobný účet CŽV“ – každá osoba, ktorá pracuje, si ho bude 

spravovať, by sa mohla vzdelávať počas celého života. 

Francúzsky vzdelávací systém je založený na 4 základných princípoch: 

▪ sloboda vzdelávania,  

▪ bezplatné vzdelanie,  

▪ princíp odluky cirkvi od štátu, 

▪ povinná školská dochádzka (od septembra 2019 začína povinná školská dochádzka už od 3 

rokov).  

Od roku 2006 politika vzdelávania nastúpila na cestu reformy, majúca stanovené ciele: 

▪ zavedenie princípu rovností šancí, 

▪ odstránenie  chýbajúceho kontaktu s odborným životom, 

▪ zníženie počtov žiakov v triedach, 

▪ zabezpečenie profesijnej orientácie a následnej zamestnateľnosti. 

Prestavba sústreďuje prostriedky v sieťach škôl pod názvom „ambition réussite“ (ambícia/snaha uspieť 

– toto opatrenie bolo zavedené s cieľom pomôcť pozdvihnúť na školy vyššiu úroveň. Dôraz je kladený 

na akceptáciu jedinečnosti každého žiaka, žiaci môžu získavať základné vedomosti a kompetencie 

individuálnym prístupom, osobitným programom, individuálnou pomocou. Tí žiaci, ktorí nezískali 

kvalifikáciu počas školskej dochádzky, majú možnosť získať odbornú kvalifikáciu prostredníctvom 

odbornej prípravy prispôsobenej potrebám jednotlivca. Táto odborná príprava je financovaná 

prostredníctvom individuálneho kreditu na odbornú prípravu.   

Aby sa zabezpečila intenzívna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a pracovným prostredím, bol 

vypracovaný Program „cieľ – stáže“, preferujúci povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. 

„Sendvičové kurzy“  zabezpečujú striedavú odbornú prípravu, kedy je mladý človek platený podnikom 

a strávi až 75% času odbornej prípravy v podniku, kým zvyšný čas je venovaný teoretickému štúdiu. 

Práve myšlienka, že človek môže nadobudnúť vedomosti, zručnosti a spôsobilosti prostredníctvom 

širokého spektra aktivít, získava aj v celoeurópskom kontexte čoraz väčší rozmer. Profesijná prax či 

záujmové činnosti môžu byť zdrojom neustáleho vzdelávania sa. Inžinierske tituly môžu francúzski 

občania nadobudnúť na základe hodnotenia vedomostí, zručností, spôsobilostí, ktoré získali 



   
 

569 
 

prostredníctvom profesijnej praxe – môžeš sa učiť, keď pracuješ, nie učiť sa iba vtedy, keď študuješ. 

Každá osoba má právo požiadať o vydanie diplomu na základe toho, čo dosiahol počas svojej 

profesionálnej kariéry, nie je podmienkou absolvovať formálne vzdelávanie. 

Celoživotné odborné vzdelávanie a príprava je právom každého občana bez ohľadu na vek, štátnu 

príslušnosť, profesiu alebo postavenie. Existujúca špecifická finančná podpora je na zabezpečenie 

systematického zastupovania zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do odborného vzdelávania a 

prípravy. Cieľom systému celoživotného vzdelávania je dosiahnuť „osobný účet“, aby sa každý občan, 

ktorý pracuje, mohol celoživotne vzdelávať. Prostredie a kontext, v ktorom boli nadobudnuté 

poznatky, nie sú diskriminujúcimi prvkami na ceste k získaniu kvalifikácie. 

Zmeny sa dejú vo všetkých oblastiach, týkajú sa všetkých. Ovplyvňujú robotizáciu, automatizáciu, 

radikálne zmeny sú i v oblasti poskytovania služieb. Z týchto dôvodov je nutný efektívny systém 

celoživotného vzdelávania, čo predstavuje príležitosti aj pre VŠ. Vysokoškolské vzdelávacie prostredie  

aktívne reagovalo na požiadavky trhu práce, v súčasnosti sú bakalárske programy aj vo forme duálneho 

vzdelávania.  

Vysoké školy identifikovali príležitosti: 

▪ hľadať riešenia pre spoločnosť (prijímať ľudí, ktorí sa chcú učiť), 

▪ umožniť udržiavať sústavnú komunikáciu s podnikmi, 

▪ sprevádzať absolventov v rámci celoživotného vzdelávania, 

▪ realizovať výskum a vývoj, sledovať vývoj nových technológií, 

▪ spolupracovať so zahraničím, 

▪ reagovať na potreby zamestnávateľov, živnostníkov. 

Strategická agenda pre výskum, transfer a inováciu  "Francúzsko Europe 2020"  pozostáva z národnej 

výskumnej stratégie, ktorej hlavnou zásadou bolo jej začlenenie do vysokoškolského vzdelávania a 

výskumu spolu so špecifickými opatreniami na podporu transferu a inovácií. Cieľom je stanoviť 

prioritné oblasti, pokrok v oblasti znalostí a technológií, berúc do úvahy kľúčové problémy, stanoviť 

základy potrebné pre ich vykonávanie. Priority sa určia na základe výsledkov úzkej konzultácie s 

vedeckou komunitou, sociálnymi a hospodárskymi partnermi, príslušnými ministerstvami a miestnymi 

orgánmi, zohľadnia sa miestne vysokoškolské a výskumné inštitúcie a ich integrácia v rámci inovačného 

ekosystému, tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť medzi všetkými regionálnymi, národnými a 

európskymi stratégiami. Pokrok dosiahnutý výskumom musí viesť k otvoreniu nových pracovných 

miest nových podnikateľských sektorov, v ktorých sa kladie dôraz na transfer a inovácie. 
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Výchova a vzdelávanie založené na implementácii výsledkov vedy, výskumu a inovácií zabezpečia 

prípravu kvalitnej, kvalifikovanej pracovnej sily. Vo Francúzsku je pripravovaný nový zákon ktorý by mal 

vstúpiť do platnosti od roku 2020. Pripravovaný zákon o kompetenciách, systémoch úrovní spojených 

s EKR (Európsky kvalifikačný rámec), ale pojednáva i o vlastnom systéme kvalifikácií bez úrovní, čo je 

reakciou na krátkodobé požiadavky trhu práce.  

Francúzsko možno zaradiť medzi inšpiratívne krajiny s mnohými pozitívnymi skúsenosťami v oblasti 

výchovy, vzdelávania, validácie, celoživotného vzdelávania.  

5.1.4 Maďarsko 

Školstvo v Maďarsku patrí pod rezort Ministerstva ľudských zdrojov (maďarská skratka EMMI)), ktoré 

má pod sebou aj vedu, sociálne otázky a agendu zamestnanosti. V tom je podstatný rozdiel oproti 

Slovenskej republike. Na jednu stranu môže byť výhodou, že pod jedným rezortom je školstvo 

i zamestnanosť, čo by mohlo zabezpečiť rýchlejšiu implementáciu požiadaviek trhu práce do 

vzdelávania. Na druhú stranu je Ministerstvo pre ľudské zdroje obrovský kolos rozdelený na viaceré de 

facto samostatné časti, ktoré riadi poverený štátny tajomník. Vláda v Maďarsku sa snaží vzdelávací 

systém viac centralizovať, napríklad zriadila stredisko Kuna Klebelsberga a vytvorila školské obvody 

a obnovila systém školskej inšpekcie. Dáta k vzdelávaniu zbiera Maďarský centrálny štatistický úrad – 

Kozponti Statisztikai Hivatal. Na základe týchto dát sa vyhodnocujú jednotlivé trendy. 

V Maďarsku existuje povinná školská dochádzka 12 rokov (štandardne do 18 rokov). Predškolská 

výchova v Maďarsku je zabezpečená v materských školách (óvodák) pre deti od 3 rokov veku.  

ZŠ v Maďarskú sú štandardne osemročné, výnimočne majú zriadené aj špeciálne 9-te a 10-te ročníky, 

v ktorých je zabezpečené odborné vzdelanie. To je výrazná odlišnosť oproti Slovensku. Školy si 

stanovujú vlastné učebné plány a aj čas venovaný jednotlivým predmetom sa môže líšiť. Žiaci sú 

hodnotení podľa stupnice 5-výborne, 4-dobre, 3-uspokojivo, 2-prijateľne, 1-nedostatočne. Dá sa to 

vysvetľovať aj ako bodový systém, kde vyšší počet bodov je lepší.  

V Maďarsku je právo na voľný výber základnej školy zaručený zákonom. Toto deklaratívne právo je však 

niekedy obmedzené kapacitou danej školy. Samospráva obce alebo mesta samostatne rozhoduje o 

zriadení školy, otázkach jej správy alebo aj zrušenia, ako napríklad aj o spoločnej vzdelávacej súčinnosti 

s inými obcami. To je výrazne odlišné od Slovenskej republiky, kde školy ruší Ministerstvo školstva. 

Obecná rada vyberá a zamestnáva riaditeľa a rozhoduje o jeho plate a odmenách pri rešpektovaní 
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minimálnych platových tried stanovených centrálne. Riaditeľ školy je zamestnávateľom učiteľov a 

spolu so samosprávou rozhoduje nielen o personálnom obsadení školy, ale aj o platoch zamestnancov 

školy. 

Vyššie sekundárne vzdelanie v Maďarsku sa rozdeľuje podľa toho, či poskytuje vzdelanie s maturitou 

alebo bez maturity. Gymnáziá sa vyskytujú v troch formách, a to osemročné (žiaci od 10 do 18 rokov), 

šesťročné (12-18 rokov) a štvorročné (14-18 rokov). Na všetky tieto školy sa robia skúšky. Výrazná 

odlišnosť so Slovenskou republikou je v tom, že šesťročné gymnáziá boli na Slovensku už zrušené. 

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorej požiadavky definuje samostatný predpis. Maturitná 

skúška sa skladá z piatich predmetov, z ktorých sú dva voliteľné. Ďalším typom škôl sú stredné školy 

odborného vzdelávania, na ktorých sa tiež maturuje (obdoba našich priemysloviek a obchodných škôl). 

Typickou školou tohto typu je technikum, teda päťročné školy, kde sa poskytuje vyučovanie odborných 

predmetov. Potom je to szakközépiskola, ktorá pripravuje žiakov najmä do odboru služieb (4 alebo 5 

ročná). Ďalej sú to odborné školy (4-5 ročné), ktoré poskytujú aj maturitu aj vysvedčenie o odbornej 

skúške. 

Odbornú prípravu bez maturitnej skúšky poskytujú štyri typy stredných škôl (výrazná odlišnosť 

v porovnaní so SR): trojročná profesijná škola pre kvalifikovaných robotníkov, jedno alebo dvojročná 

špeciálna profesijná škola, trojročná zdravotná škola, dvojročná škola pre pisárky a stenotypistky.  

Duálny vzdelávací systém sa nazýva "Dual", pretože dáva učňom možnosť pracovať  u zamestnávateľa 

a odborne sa vzdelávať na odbornej škole. U zamestnávateľa učeň dostáva praktický výcvik, ktorý je 

doplnený o teoretickú výučbu v odbornej škole. Ide o kombináciu období odbornej prípravy v škole 

a na pracovisku. 

Zmluva o učňovskej príprave poskytuje študentom nasledujúce výhody: 

▪ môžu získať praktické skúsenosti v životných podmienkach, 

▪ môžu sa naučiť používať nástroje, zariadenia, technológie uplatňované v organizácii, naučiť sa 

socializovať v prostredí pracoviska, zoznámiť sa s požiadavkami, ktoré musia spĺňať 

▪ po ukončení štúdia sú ich vyhliadky na zamestnanie lepšie, 

▪ dostávajú pravidelnú mesačnú odmenu, 

▪ dostanú sa do systému sociálneho zabezpečenia, majú poistenie, majú nárok na nemocenské 

dávky a obdobie učňovskej prípravy sa započítava do času, ktorý sa zohľadňuje pri výpočte 

dôchodku. To je výrazné plus a zároveň rozdiel v porovnaní s duálnym vzdelávaním na 

Slovensku. 
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V Maďarsku terciárne vzdelávanie poskytuje až 67 edukačných inštitúcií. Sem patria vysoké školy, ale 

aj prestížne univerzity. Z maďarských univerzít je svojou kvalitou známa napríklad Univerzita 

v Segedíne. Deklarovaných cieľom maďarskej vlády je do roku 2030 dosiahnuť 35% mieru účasti 

terciérnom vzdelávaní.  

5.1.5 Švédsko 

Systém vzdelávania vo Švédsku je založený na väčšej voľnosti bez dôrazu na samotný vzdelávací 

proces, ale na výsledky. Švédsky vzdelávací systém apeluje na výstupy v niekoľkoročných časových 

intervaloch a nie na učivo za jednotlivé ročníky. Školy majú výraznú autonómiu, a to napríklad aj v dĺžke 

vyučovacej hodiny, ktorú si môžu ľubovoľne zvoliť. Dokonca ani všetky hodiny jedného predmetu 

nemusia trvať rovnako dlho. Povinná školská dochádzka vo Švédsku trvá deväť rokov.  

Švédsky vzdelávací systém rešpektuje individualitu každého jedinca, čo je možné pozorovať aj na 

systéme Saamských škôl, ktoré sú prispôsobené laponskej menšine. V tomto prípade Saamská škola 

zodpovedá prvým šiestim rokom povinnej školskej dochádzky a ďalej žiaci pokračujú v klasickej 

povinnej školskej dochádzke s integrovaným Saamským programom. Pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, rečovou vadou, poruchami zraku a iným postihnutím existuje vo Švédsku špeciálny typ 

škôl – „specialskola“, ktoré sú prispôsobené hendikepom žiakov. Povinná školská dochádzka 

v špeciálnych školách trvá desať rokov. Obdobné individuálne prispôsobenie funguje aj v školách pre 

žiakov s poruchami učenia – „särskola“.  

Už počas povinnej školskej dochádzky sa žiaci dostávajú do kontaktu s trhom práce v rámci programu 

PRAO (praktická orientácia v pracovnom živote). Tento program je od 1. júla 2018 povinný v 8. ročníku 

základných škôl. Účelom PRAO je, aby študenti získali vedomosti o pracovnom živote pre budúce 

štúdium a výber povolania.   

Po skončení povinnej školskej dochádzky si študenti vyberajú zo stredoškolských programov, ktoré 

môžu byť odborné (yrkesprogram) alebo obecné (högskoleförberedande program). Pokiaľ žiak 

v predchádzajúcom vzdelávaní nedosahoval dostatočne dobré výsledky, aby sa zaradil do 

stredoškolských programov, existujú prípravné programy “ Introduktionsprogram”, ktoré poskytujú 

študentom adaptačné vzdelávanie pre vstup na trh práce, alebo prípravu na ďalšie vzdelávanie. 

Odborné vzdelávanie a príprava (ďalej len “OVP") je poskytované na stredoškolskej (gymnasieskola) 

a vyššej terciárnej úrovni (yrkeshögskoleutbildningar). V prípade voľby odborných programov 
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(yrkesprogram) si ďalej študenti volia odborné teoreticky zamerané (skolförlagd utbildning) alebo 

učňovské (lärlingsutbildning) vzdelávanie. Rozdiel medzi zameraniami vzdelávania je v proporcii praxe.  

Učňovské vzdelávanie predstavuje 50 % štúdia v praxi, kdežto teoreticky zamerané vzdelávanie 

pozostáva minimálne z 15 týždňovej (cca 15 %) praktickej prípravy.  Kritéria na prijatie do programu, 

maturitná skúška ale aj sylaby predmetov sú v oboch prípadoch rovnaké.   

OVP programy sú modulové, čo prináša možnosť prenášania úspešne dokončených kurzov z jedného 

OVP programu do iného. Výhodou modulárneho systému OVP programov je, že v prípade rozšírenia 

alebo novej kvalifikácie nie je nutné znova absolvovať už zvládnuté kurzy. Hodnotenie a kontrolu 

kvality a výsledkov všetkých OVP programov na sekundárnej, či vyššej terciárnej úrovni má na starosti 

jednotne agentúra zabezpečujúca odborné vzdelávanie - Švédska národná agentúra pre vyššie 

odborné vzdelávanie, v skratke MYH.  

Švédsko disponuje aj kvalitným vysokoškolským vzdelaním, o čom hovorí vysoké postavenie 

švédskych univerzít v medzinárodných rebríčkoch. Univerzity medzi sebou navzájom spolupracujú pri 

plánovaní vzdelávania, ako aj s externými partnermi. Činnosť plánovania vzdelávania a vzájomnej 

spolupráce mapuje agentúra UKÄ z poverenia vlády.  

Štúdium vo Švédsku je bezplatné pre švédskych študentov a študentov z EÚ, EHP a Švajčiarska. Na 

jeseň 2011 sa zaviedli poplatky  pre študentov mimo spomenutých krajín. Financovanie v školstve patrí 

pod právomoci územných samospráv, krajských rád a štátu.  

Významnou črtou švédskeho vzdelávacieho systému je systém formálneho vzdelávania dospelých, 

nazývaný aj „KOMVUX“.  V rámci KOMVUX je bežné prerušenie pracovného pomeru študenta 

zo súčasného zamestnania za účelom zvyšovania kvalifikácie. Formálne vzdelávanie dospelých 

pozostáva zo základného vzdelávania (grundläggande vuxenutb) a vyššieho sekundárneho vzdelávania 

(gymnasial vuxenutb.). Študentský plán je prispôsobený individuálnym potrebám, čo znamená, že 

študent určuje tempo štúdia, počet predmetov ako aj ich kombináciu. 

Vo Švédsku je zaužívaná študentská finančná podpora pri celoživotnom vzdelávaní. Každý Švéd vo veku 

20 až 56 rokov má právo požiadať o študentské finančné prostriedky pri štúdiu maximálne na 

240 týždňov. Študentská podpora pri celoživotnom vzdelávaní  sa skladá z dvoch častí a to je študijný 

príspevok, ktorý tvorí približne tretinu z celkovej sumy a študentská zvýhodnená pôžička tvoriaca  

zvyšné dve tretiny. Študentská pôžička musí byť splatená na mesačnej báze predtým, ako splácajúci 

dosiahne vek 60 rokov.  
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Vo Švédsku existuje aj dlhodobá tradícia neformálneho vzdelávania dospelých (folkbildning), 

charakteristická svojím dobrovoľníckym a neviazaným systémom. Vzdelávanie na ľudových školách 

(folkhögskolor) a asociáciami vzdelávania dospelých (studieförbund) nie je determinované štátnymi 

kurikulami a sylabami, čo umožňuje študujúcim rozširovať a uspokojovať ich záujmy. Organizácia 

a obsah vyučovania záleží na jednotlivých školách, čím je spôsobená veľká diverzita naprieč krajinou. 

Taktiež podpora neformálneho vzdelávania v jednotlivých územných celkoch je odlišná. Neformálne 

vzdelávanie dospelých (folkbildning) je financované štátom a územnými samosprávami. Štúdium nie je 

spoplatnené a za určitých špecifických podmienok je možné žiadať o finančnú podporu pri štúdiu. 

Podmienky pre získanie financií sú stanované  Nariadením o študentských grantoch pre vzdelávanie 

dospelých (förordningen om statsbidrag till folkbildningen). 

Švédsko patrí medzi inovatívne a progresívne krajiny, ktoré držia krok so súčasným vývojom. Za účelom 

inovovania vzdelávania, posilnenia digitálnej gramotnosti a online bezpečnosti študentov upravila 

Švédska vláda v roku 2017 školské kurikulá.  

5.2 Vzdelávanie v ďalších vybraných krajinách 

5.2.1 Nový Zéland 

Vzdelávací systém Nového Zélandu odráža jedinečnú a rozmanitú spoločnosť, ktorá víta a akceptuje 

rôzne schopnosti, náboženské presvedčenie, etnické skupiny, úroveň príjmov a myšlienky týkajúce sa 

výučby a učenia sa. Vzdelávanie je zamerané na študentov, poskytuje im nepretržitý vzdelávací 

progres a možnosti výberu vzdelávania tak, aby študenti napredovali každý rok a ich nadobudnuté 

vzdelanie na danej úrovni vytvorilo základ na ďalšie kroky v rámci zvolenej vzdelávacej cesty. 

Novozélandský vzdelávací systém má 3 úrovne: 

78. vzdelávanie v rannom detstve – od narodenia do školského veku. 

79. základné a stredné vzdelávanie – je poskytované bezplatne pre žiakov vo veku od 5 rokov na 

štátnych školách (školy, ktoré sú vo vlastníctve a financované štátom), ak sú občanmi Nového 

Zélandu alebo tu majú trvalý pobyt. Školská dochádzka je povinná pre deti od 6 do 16 rokov. 

Vzdelávací systém sa skladá z 13-ich úrovní podľa rokov. Základné vzdelávanie poskytujú 

základné školy, začína sa na úrovni 1 a končí sa na úrovni 8 (približne 5 – 12 rokov). Stredné 

vzdelávanie pokračuje od úrovne 9 (vek približne 13 – 17 rokov). Študenti stredných škôl 

študujú s cieľom dosiahnuť Národné osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní (National Certificate 

of Educational Achievement – NCEA), ktoré je hlavnou národnou kvalifikáciou študentov 
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stredných škôl. NCEA je uznávaná zamestnávateľmi a používa sa aj pri výbere študentov 

univerzitami na Novom Zélande, ale aj v iných krajinách. Existujú rôzne typy základných a 

stredných škôl: štátne školy (nevyberajú žiadne poplatky a vzdelávanie sa realizuje podľa 

národných učebných osnov), štátne integrované školy (zvyčajne účtujú určité poplatky na 

pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností), súkromné školy (vyberajú poplatky, 

ale tiež dostávajú od vlády určité finančné prostriedky), domáca škola.  

80. ďalšie vzdelávanie – existuje široká škála príležitostí, ktoré zahŕňajú terciárne štúdium, odborné 

vzdelávanie a prípravu a učňovské vzdelávanie. Nový Zéland má 8 štátom financovaných 

univerzít, 16 Inštitútov technológie a polytechniky a asi 550 súkromných vzdelávacích 

zariadení. Univerzity ponúkajú vysokoškolské vzdelanie. Študijné programy sú zamerané na 

výskum a sú vo všeobecnosti skôr akademické ako odborné. Inštitúty technológie a 

polytechniky a niekoľko väčších súkromných vzdelávacích zariadení ponúkajú odborné 

vzdelanie zamerané na praktické zručnosti a skúsenosti. 

Srdcom systému vzdelávania na Novom Zélande je Novozélandský kvalifikačný rámec (The New 

Zealand Qualifications Framework – NZQF). Všetky kvalifikácie uvedené v zozname Kvalifikačného 

úradu Nového Zélandu (The New Zealand Qualifications Authority – NZQA) predstavujú záruku kvality 

a garanciu, že sú kvalifikácie celosvetovo uznávané a dôveryhodné. NZQF umožňuje porovnávať úrovne 

zručností a vedomostí a uľahčuje krajinám a regiónom porovnávanie kvalifikácií. Pre zamestnávateľov 

ide o dôležitú informáciu, čo budú absolventi vedieť a čo budú vedieť urobiť po získaní kvalifikácie. 

NZQF bol jedným z prvých kvalifikačných rámcov na svete, ktorý nasledovalo mnoho ďalších krajín. 

NZQF je rozdelený do 10 úrovní a pokrýva celý rad kvalifikácií od osvedčení po doktorandské štúdium. 

Na stredných školách sa študenti snažia dosiahnuť NCEA, ktoré pokrýva úrovne 1 až 3 v zmysle NZQF. 

Po ukončení strednej školy si môžu študenti, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, vybrať 

z viacerých možností vzdelávania. Študenti potrebujú ukončiť strednú školu, aby mohli študovať na 

tejto úrovni.  

Existuje šesť vzdelávacích subjektov priamo zapojených do riadenia novozélandského vzdelávacieho 

sektora.  

81. Kvalifikačný úrad Nového Zélandu (NZQA) – je zodpovedný za správu Novozélandského 

kvalifikačného rámca, správu systému hodnotenia stredných škôl, nezávislé zabezpečenie 

kvality poskytovateľov neuniverzitného vzdelávania, uznávanie kvalifikácií a stanovovanie 

noriem pre niektoré špecifické štandardy (unit standards).  
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82. Ministerstvo školstva – hlavný poradný orgán vlády pre novozélandský vzdelávací systém.  

83. Komisia pre terciárne vzdelávanie, ktorej súčasťou je aj Careers New Zealand  

84. Careers New Zealand (www.careers.govt.nz) – komisia investuje viac ako 3 miliardy dolárov 

do terciárneho vzdelávania a podpory terciárneho a kariérneho systému.  

85. Rada pre vzdelávanie – profesijná organizácia zameraná na učiteľskú profesiu.  

86. Úrad pre hodnotenie vzdelávania – hodnotí a podáva správy o vzdelávaní a starostlivosti o deti 

a mladých ľudí v službách a školách v rannom detstve. 

Nezastupiteľnú úlohu v rámci odborného vzdelávania majú Organizácie priemyselného vzdelávania 

(Industry Training Organisation – ITO). Zamestnávatelia a ITO sú stredobodom systému odbornej 

prípravy priamo na pracovisku a spoločne zabezpečujú odbornú prípravu na najvyššej úrovni, ktorá 

vyhovuje potrebám každého sektora. ITO poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti 

v priemysle, definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. 

Okrem ITO existuje aj 16 Inštitútov technológie a polytechniky (Institutes of Technology and 

Polytechnics – ITP), ktoré ponúkajú stupne vzdelania podobné kvalifikáciám z univerzít. Učebné osnovy 

vyplývajú z technického a odborného vzdelávania a prípravy a umožňujú študentom vyšších stredných 

škôl („upper secondary school“) sa špecializovať v odborných technických kurzoch. 

V porovnaní s väčšinou krajín OECD je využívanie celoživotného vzdelávania na Novom Zélande na 

dobrej úrovni. Údaje z prieskumu OECD o zručnostiach dospelých ukazujú, že novozélandskí 

zamestnanci vo veku 25 – 64 rokov sa umiestnili na treťom mieste (po Fínsku a Dánsku), pokiaľ ide o 

využite určitej formy ďalšieho vzdelávania alebo prípravy, pričom viac ako 70 % uviedlo, že absolvovali 

nejakú formu odbornej prípravy. 

V reakcii na rýchlo sa rozvíjajúci svet prispôsobilo Ministerstvo školstva novozélandské národné učebné 

osnovy tak, aby v súčasnosti zahŕňali učenie digitálnych technológií. Do konca 10. roku štúdia by mali 

byť všetci mladí ľudia schopní digitálne pracovať, mali by byť schopní využívať a vytvárať digitálne 

technológie na riešenie problémov.  

http://www.careers.govt.nz/
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5.2.2 Spojené štáty americké 

Americký vzdelávací systém je rozdielny od mnohých krajín. Hlavným dôvodom je federálne riadenie 

a zloženie krajiny z 50-tich štátov. Americký školský systém môže byť vo všeobecnosti rozdelený na 

štyri úrovne riadenia: 

▪ Národná (Ministerstvo školstva zodpovedné za federálne vzdelávacie programy); 

▪ Štátna (kontrola a riadenie vzdelania v Spojených štátoch na štátnej úrovni); 

▪ Miestna (miestne vlády zodpovedné za každodenné riadenie, financovanie a iné); 

▪ Inštitucionálna (jednotlivé školy – poskytovatelia vzdelávania). 

Na rozdiel od systémov väčšiny ostatných krajín, vzdelávanie v Spojených štátoch je vysoko 

decentralizované a federálna vláda a ministerstvo školstva nie sú zapojené do tvorby učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. Tvorba učebných osnov bola ponechaná na štátnu administratívu a miestne 

školské okrsky (prípadne jednotlivé školy). Kvalita vzdelávacích inštitúcií a ich stupňov je udržovaná 

prostredníctvom neformálneho súkromného procesu známeho ako akreditácia, nad ktorým 

ministerstvo školstva nemá žiadnu priamu verejnú kontrolu.  

Verejný vzdelávací systém v Spojených štátoch sa nazýva K-12. Je to výraz, ktorý označuje počet rokov 

verejne podporovaného základného a stredoškolského vzdelávania. Vek na vstup do základnej školy 

v USA sa líši v závislosti od štátu, zvyčajne medzi 5. a 7. rokom (najčastejšie vyskytujúci sa je vek 6 

rokov).  Vek, v ktorom končí povinná školská dochádzka sa pohybuje medzi 16. a 18. rokom. Dĺžka 

základného vzdelávania sa pohybuje v rozmedzí štyroch a siedmich rokov, na stupňoch 1 až 6. Každý 

štát určuje, aký stupeň rozsahu predstavuje základné vzdelanie. Podľa dĺžky základného vzdelania 

vzdelávanie môže pokračovať štúdiom na strednej škole v rozmedzí niekoľkých rokov, zvyčajne troch 

a prebieha na stupňoch 7 až 12, v závislosti na zákonoch a politike jednotlivých štátov a lokálnych 

školských okrskov. Neexistuje jednotná národná štruktúra, národný zákon, všetky zákony a politiky sú 

určované jednotlivými štátmi a lokálnymi školskými okrskami. Všetky štáty a okrsky určili dvanásty 

stupeň pre ukončenie stredného vzdelávania s výstupným diplomom, ktorý sa nazýva High School 

Diploma.  

Pozitívnou stránkou takejto štruktúry vzdelávacieho systému v Spojených štátoch je možnosť 

jednotlivých štátov flexibilne sa prispôsobiť vlastným podmienkam. Hospodárstvo a pracovný trh sú 

v Spojených štátoch výrazne diverzifikované. Prevládanie technologických firiem a high-tech priemyslu 

môže byť dominantné v jednom štáte, kým zameranie na poľnohospodárstvo a ťažký priemysel môže 
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byť dominantný v druhom štáte, čo dokazuje komplikovanosť pri tvorbe národného vzdelávacieho 

systému, ktorý by flexibilne reagoval na požiadavky trhu práce.  

Federálna vláda Spojených štátov prispieva približne 10 % na financovanie amerických verejných škôl. 

Na financovanie zvyšného zostatku na študenta vo verejnom vzdelávacom systéme sú štátne a miestne 

samosprávy povinné prideľovať peniaze na vzdelávanie. Štát prideľuje určité percento svojich príjmov 

z dane z obratu. Miestna samospráva prideľuje finančné prostriedky na vzdelávanie z príjmov z dane 

z nehnuteľností. Miestne dane z nehnuteľností poskytujú väčšinu finančných prostriedkov na štátnu 

školu, ktorá sa líši v závislosti od relatívneho bohatstva každej štvrte. Znížené financovanie sa môže 

odraziť v kvalite priestorov alebo aj v možnostiach stáží pre študentov. Prípady ako sú tieto, obmedzujú 

študentov a spôsobujú nerovnosť vo vzdelávaní. Miestni úradníci majú schopnosť ovplyvňovať mieru 

zmeny majetkových daní, ktoré sa používajú na financovanie miestnych výdavkov, vrátane vzdelávania. 

Kvôli rôznym úrovniam príjmov v jednotlivých štátoch a v rámci miestnych komunít financovanie 

vzdelávania trpí nerovnosťami, v ktorých niektoré komunity majú nadmerné financovanie a iným 

chýbajú dôležité zdroje na podporu študentov.  

Spôsob monitorovania potrieb trhu práce so vzdelávacím systémom vo veľkej miere vyplýva 

z organizácie vlády a školstva. Federálna vláda nemá priamy vplyv na jednotlivé štáty a školské okrsky. 

Môže ale prijať zákony, ktoré si potom každý štát pretransformuje do vlastnej politiky s vlastnými 

programami a spôsobom spätnej kontroly. Tak ako pri organizácii školského systému je dôležité 

rozoznávať úlohy a zodpovednosť na jednotlivých stupňoch vlády, tak aj Národná vláda, štátne vlády 

a ich školské rady majú svoju pozíciu pri prispôsobovaní a transformovaní vzdelávacieho systému 

aktuálnym požiadavkám trhu a zamestnávateľov. Prvým krokom na úrovni federálnej vlády je 

uskutočňovanie množstva výskumov a prieskumov o stave obyvateľstva, vývoji populácie, 

vzdelanostnej úrovni, dosiahnutého vzdelania. Na základe takýchto prieskumov sa vydávajú 

predpovede vývoja v odvetviach, zamestnanosti, teda predpovede o budúcich požiadavkách trhu 

práce.  

Výraznými pozitívami na národnej úrovni sú: 

▪ uskutočnená analýza stavu a uvedomenie si zaostávania vzdelávania v medzinárodnom 

porovnávaní, 

▪ spolupráca so štatistickými úradmi, ktoré poskytujú predpoklady vývoja trhu práce, tvorby 

pracovných miest a požiadavky na tieto pozície, 
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▪ angažovanosť súkromného sektora, ktorý si taktiež uvedomuje potrebu vyjadriť svoje 

požiadavky, ale aj podať pomocnú ruku formou spolupráce v vládnymi inštitúciami, lobingom 

a prípravou nových zákonov, 

▪ delegovanie právomoci na štáty alebo lokálne vlády, ktoré dokážu flexibilnejšie reagovať na 

vlastné potreby, 

▪ konkurencia v rámci systému je hnacím faktorom. 

5.3 Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách 

S cieľom komparácie vzdelávacích systémov analyzovaných krajín v jednoduchej a prehľadnej forme 

bola vytvorená matrica, obsahujúca šesť ukazovateľov, reprezentujúcich špecifiká jednotlivých 

systémov. Jedná sa o nasledovné ukazovatele: 

▪ počiatočný vek povinnej školskej dochádzky, 

▪ dĺžka trvania povinnej školskej dochádzky, 

▪ počet VŠ nachádzajúcich sa medzi 500 najlepšími vo vybranom medzinárodnom rebríčku, 

▪ legislatívna podpora CŽV (existencia zákona/zákonov zabezpečujúcich implementáciu princípov 

CŽV vo vzdelávaní), 

▪ podiel obyvateľstva vo vekovom rozpätí 25-64 rokov s vysokoškolským vzdelaním (podľa OECD), 

▪ celkové verejné výdavky na vzdelávanie - od základného po vysokoškolské (podľa OECD). 

Vybrané ukazovatele budú v priebehu trvania projektu aktualizované a zámerom realizačného tímu je 

aj ich rozšírenie o ďalšie zaujímavé indikátory. Ukazovatele budú do matrice dopĺňané postupne za 

jednotlivé krajiny. Po skompletizovaní matrice budú údaje analyzované a výsledky analýzy poslúžia ako 

inšpirácia pre Slovenskú republiku na implementáciu prvkov dobrej praxe do národného systému 

monitorovania a prepájania potrieb trhu práce so systémom celoživotného vzdelávania. 
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Tabuľka č. 34 Vybrané ukazovatele v analyzovaných krajinách 

 

Pozn.: p.š.d. - povinná školská dochádzka 
* Vek na vstup do základnej školy v USA sa líši v závislosti od štátu, zvyčajne medzi 5 a 7 rokom, 6 rokov je 
najviac vyskytujúci sa vek. Vek, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka sa pohybuje medzi 16 a 18 rokom - 
najčastejšie 16. 
** TOP 500 univerzít bolo sledované podľa rebríčka QS World University Ranking 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
*** Celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské) sú vyjadrené ako percento 
všetkých vládnych výdavkov. 
Zdroj: vlastné spracovanie OECD 
 

5.4 Podpora spolupráce a mobility  

Spolupráca medzi krajinami, vzdelávacími, výskumnými inštitúciami, sociálnymi partnermi, 

zamestnávateľmi, zástupcami verejnej a štátnej správy a ďalšími aktérmi, zapojenými do vzdelávania 

a prípravy pre trh práce, je nevyhnutnou súčasťou pre získavanie a výmenu informácií.  

V spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., ktorá je expertom v analýze dát a prognózovaní nových 

zručností, sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zamerané na spoluprácu riešiteľov NP SRI s inovačnými 

diplomatmi, pôsobiacim v USA, Fínsku, Izraeli a Číne, ktorí budú nápomocní pri spracovávaní 

problematiky vzdelávania, prenosu požiadaviek zamestnávateľov, výsledkov vedy, výskumu a inovácií 

do systému vzdelávania, ako i hodnotenia kvalitatívnej úrovne vzdelávania. Zástupca Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako i zástupca IT Asociácie Slovenska vyjadrili spoločný 

záujem, spočívajúci v podpore prípravy absolventov s požadovanými zručnosťami, úspešne 

uplatniteľnými na trhu práce. V tomto kontexte boli diskutované krajiny, analýzami ktorých sa 

Vlajka Krajina
počiatočný 

vek p.š.d.

dĺžka trvania  

p. š. d.

počet VŠ v  

TOP 500** 

legislatívna podpora 

CŽV

Podiel obyvateľstva vo 

veku 25-64 rokov s VŠ 

vzdelaním

Celkové verejné 

výdavky na 

vzdelávanie***

Česká republika 6 rokov 9 rokov 3 áno

24,3%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 33,3%)

7,80%

Estónska republika 7 rokov 9 rokov 1 Áno

41,1%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 43,6%) 

10,50%

Francúzska republika 6 rokov 12 rokov 17 Áno

36,9%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 46,9%)

8,40%

Maďarsko 6 rokov 12 rokov 0 Áno

25,1%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 30,6%)

7,90%

Nový Zéland 6 rokov 10 rokov 8 Nie

39,3%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 45,8%)

13,60%

Spojené štáty americké 6 rokov 10 rokov* 89 Nie

47,4%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 49,4%)

11,40%

Švédske kráľovstvo 7 rokov 9 rokov 8 Áno

43,3%

(z toho mladých vo veku 

25-34 rokov: 47,5%)

11,70%

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
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zaoberajú členovia projektového tímu. Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR odporučil Izrael, ako ďalší príklad pre získanie poznatkov o dobrej praxi.  

V rámci mobility dochádza k výmene skúseností. Učíme sa prijímať informácie z rôznych prostredí, 

pochopiť ich a aplikovať v našom priestore. Vzdelávanie a odborná príprava sa musia dramaticky 

zmeniť. Pracovníci sa obávajú, že s príchodom umelej inteligencie, ktorá sa dostáva čoraz viac do 

popredia, sú ich pracovné miesta ohrozené. Niektoré pracovné miesta skutočne zaniknú, avšak budú 

vznikať i nové. Aby sme zabezpečili zamestnanie pre ľudí, musí sa zabezpečiť celoživotné vzdelávanie 

s neustálou aktualizáciou zručností, ktoré dnes „starnú“ rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ľudia sa 

musia sústrediť na zručnosti, ktoré sú ťažko nahraditeľné umelou inteligenciou. To je veľká príležitosť 

pre všetkých, ktorí sa naučili neustále učiť sa. Je dôležité porozumieť nášmu meniacemu sa vzťahu so 

strojmi na pracovisku a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vzdelávanie. Vzdelávanie nielen 

v škole, ale i v praxi, kedy je kladený čoraz väčší dôraz na reálny svet skúseností. To znamená aj prijatie 

zamestnania v zahraničí, prípadne dlhodobej stáže počas štúdia. 

V týchto intenciách získavania skúseností v zahraničí pracujú i zamestnanci spoločnosti TREXIMA 

Bratislava, spol. s r. o., ktorí aktívne zlepšujú svoje životné zručnosti, dôležité pre zamestnávateľa. 

Členovia realizačného tímu NP SRI z medzinárodných konferencií a workshopov prinášajú nové 

podnety a skúsenosti, využiteľné i pre definovanie záverov a odporúčaní v rámci projektového zámeru 

- definovať sektorové inovácie v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ. 

Členovia realizačného tímu SRI sa zúčastnili v ostatnom období nasledovných konferencií a pracovných 

stretnutí s tematickým zameraním: 

▪ zástupkyňa spoločnosti TREXIMA, ktorá je členom Správnej rady EVTA (Európske združenie 

odborného vzdelávania), sa zúčastnila pracovného rokovania v Bruseli, zameraného na: 

- definovanie vízie organizácie - Uľahčiť vzťahy medzi zainteresovanými stranami v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy za účelom výmeny vedomostí a postupov týkajúcich sa 

formovania VZDELÁVANIA PRE BUDÚCNOSŤ, 

- definovanie poslania organizácie - Vytvoriť ekosystém pre nové zručnosti, nové pracovné 

miesta, nové odborné vzdelávanie a prípravu, 

- definovanie pridanej hodnoty - tri marketingové prístupy, ktoré určujú rôzne priority: 

• Vedenie produktu (najlepší produkt); 

• Prevádzková dokonalosť (najlepšie celkové náklady); 
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• Intimita zákazníka (najlepšie celkové riešenie). 

▪ zástupca spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. sa zúčastnil medzinárodnej konferencie 

v Helsinkách „Digital Excellence Forum“: 

 

Toto podujatie poskytlo vynikajúcu príležitosť na predstavenie a diskusiu o hlavných hnacích prvkoch 

digitálnej transformácie európskeho priemyslu a spoločnosti a o tom, ako môže program EÚ v oblasti 

výskumu a inovácií čo najlepšie prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov. Na konferencii bol predstavený aj 

pracovný program Horizont 2020 a zároveň konferencia slúžila hlavne ako sieťová platforma pre 

pracovníkov a odborníkov v oblasti IKT. 

V rámci panelových diskusií sa rozoberali riziká, resp. príležitosti, ktoré treba využiť, aby sa prínosy 

z digitálnej transformácie Európy mohli prejaviť. Tieto sa prejavia iba vtedy, ak bude k dispozícii 

dostatok kvalifikovaných pracovných síl, ktoré budú schopné využívať a rozvíjať „top-tech“ digitálne 

technológie. 

V rámci panelu boli predstavené zámery a plánované akcie zamerané na pokročilé digitálne zručnosti:  
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▪ magisterské (master) programy v oblasti špičkových digitálnych technológií vyvinuté v spolupráci 

s centrami excelentnosti EÚ v oblasti umelej inteligencie, počítačovej techniky a 

vysokovýkonných počítačov, 

▪ krátkodobé špecializované kurzy odbornej prípravy v oblasti moderných digitálnych technológií 

pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnaných ľudí, 

▪ vytváranie pracovných miest v spoločnostiach alebo výskumných strediskách, kde sa vyvíjajú 

alebo používajú moderné digitálne technológie. 

 

V rámci panelových diskusií boli predstavené aj ďalšie aktivity a výzvy pre IKT:  

▪ Kurátorstvo digitálnych aktív a pokročilá digitalizácia sú dôležitými výzvami v oblasti využívania 

IKT, nakoľko dedičstvo je hmatateľné aj nehmotné. Je potrebné navrhnúť riešenia na vytvorenie 

komplexného obrazu skúmaného majetku, na zachytenie a opätovné vytvorenie nielen 

vizuálnych a štrukturálnych informácií, ale aj príbehov a skúseností spolu s ich kultúrnym, 

historickým a sociálnym kontextom a ich vývoj v čase. 

▪ Európske kompetenčné centrum pre ochranu a zachovanie pamiatok a lokalít, ktorého cieľom  

bude podpora a pomoc inštitúciám starajúcim sa o kultúrne dedičstvo pri adaptovaní a používaní 

inovatívneho prístupu využívania digitálnych technológií v oblasti kultúrneho dedičstva. 

▪ Schéma mentorstva pre školy spočíva v budovaní, koordinovaní a úsilí o rozšírenie inkluzívnej 

celo-európskej siete škôl, v ktorej si riaditelia škôl a učitelia, majúci záujem o pedagogické 

využitie IKT, môžu zvyšovať svoje know-how učením sa od svojich pokročilejších kolegov 

prostredníctvom demonštrácií príkladov najlepšej pedagogicky vhodnej praxe. 

▪ Digital Europe Programme - Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability: 

Language Technologies,Cloud Federation, Blockchain (Program Digitálna Európa - Nasadenie, 

najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperability: Jazykové technológie, Cloudová 

federácia, Blockchain) - v rámci tejto panelovej diskusie boli predstavené spôsoby využitia 

digitálnych technológií a prepájania systémov a to v rámci jazykových technológií, bola 

predstavená Cloudová federácia a európske blockchain riešenia. 

▪ Jazykové technológie budú pomáhať znižovať jazykové bariéry pre občanov a európske malé 

a stredné podniky v prístupe na jednotný digitálny trh a podporovať rozvoj služieb spracovania 

jazyka (napr. hlasové služby, preklad, sémantika a textová analýza zavedením jazykových 

technológií, ktoré poskytnú lepší prístup k informáciám, výrobkom a službám pre európskych 

občanov). 
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▪ Cloudová federácia vzniká ako iniciatíva kvôli potrebe voľného pohybu údajov a dát v rámci celej 

Európy, má strategický význam pre podporu konkurencieschopnosti EÚ a pre dobre fungujúci 

jednotný trh s údajmi. V tomto politickom kontexte bude cieľom vybudovať federáciu - Európske 

cloudové služby, ktoré umožnia poskytovanie strategických služieb všeobecného záujmu v celej 

EÚ. 

▪ Blockchain technológie a technológie distribuovanej knihy by sa mali vnímať ako prierezové 

technológie, ktoré môžu podporovať validáciu transakcií, rozvoj dátových priestorov EÚ a zvýšia 

možnosť občanov, verejných služieb a podnikov vyššej kontroly a zdieľania prístupu k údajom. 

▪ AI for manufacturing - pre využitie potenciálu vo výrobnom a spracovateľskom priemysle, je 

potrebné integrovať najmodernejšie technológie umelej inteligencie s pokročilými výrobnými 

technológiami. 

▪ Výskumné a inovačné akcie, zamerané na integráciu technológií AI do výrobnej oblasti v 

prospech výrobných spoločností. Toto sa dá dosiahnuť napríklad v agilných výrobných procesoch 

a kvalite predvídania, pričom je potrebné zohľadniť požiadavky špecifické pre danú oblasť.. 

▪ I4MS (fáza 4) –  snaha o zmenu digitálnej šachovnice sveta; výzvou je urýchlenie návrhu, vývoja 

a zavádzania vyspelých digitálnych technológií európskym priemyslom, najmä v odvetviach, v 

ktorých sú digitálne technológie nedostatočne využívané. 
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▪ Inovačné akcie (IA) - digitálne inovačné centrá, ktoré by mali pomôcť povzbudiť európske 

a väčšie korporácie, a to experimentovaním a testovaním v jednej alebo vo viacerých oblastiach. 

Návrhy by sa mali vzťahovať na celé výrobné odvetvie vrátane oddelenej výroby, nepretržitej 

výroby a výstavby. Experimenty a testy sa predpokladajú v oblastiach: 

- Inteligentné modelovanie, simulácia a optimalizácia pre digitálne dvojčatá; 

- Laserové zariadenia v pokročilej a doplnkovej výrobe;  

- Inovatívna umelá inteligencia vo výrobe; 

- Kognitívne autonómne systémy a interakcia človek-robot; 

- Rozšírenie digitálnych inovačných centier. 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 3 A JEJ PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

PaedDr. Hana 
Blažíčková 

17. 10. 2019 

Str. 99 Identifikácia kľúčových trendov a zmien 
ovplyvňujúcich sektor 
Doplniť - Informatizácia, digitalizácia a súvisiaca 
potreba rozvoja digitálnej a informačnej 
gramotnosti 

Akceptované 

17. 10. 2019 

Str. 101 b) Sektorovo špecifické 
ukazovatele  

Dopracovať ukazovateľ sledovania 
nových autorov alebo aktérov (tanec, 
hudba, výtvarné umenie, remeselné 
práce a pod.)  
 

Akceptované 

17. 10. 2019 

Str. 314 časť 2.2.20 
Doplniť za text: ,,Rozdiel priemernej mesačnej 
hrubej mzdy medzi týmito skupinami 
predstavuje 548 EUR, resp. 49,3 percentuálneho 
bodu z hľadiska ich podielu na celkovej 
priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.“ 
text: ,,Keďže sektor kultúry ma komplikované 
podmienky zamestnávania sa( zmluva o dielo 
podľa autorského zákona, slobodný umelec, 
SZČO, sro...) je potrebné zaoberať sa 
vypracovaním špecifických ukazovateľov pre 
zisťovanie uplatnenia sa na trhu práce.“ 

Akceptované, zapracované v detailnom znení:  
Keďže v sektore kultúra a vydavateľstvo sú často uplatňované 
špecifické podmienky zamestnávania sa (napr. zmluva o dielo 
podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov, slobodný umelec, samostatne zárobkovo 
činná osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným, a i.), bude 
predmetom ďalšieho rozvoja sektorových charakteristík taktiež 
vypracovanie špecifických ukazovateľov pre zisťovanie 
uplatnenia sa na trhu práce. 
 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 

17. 10. 2019 

Str. 284 časť 2.2.17 Sektor informačné 
technológie a telekomunikácie  
Spresniť znenie úvodnej vety v štvrtom odseku 
nasledovne: „V rámci divízie 61 Telekomunikácie 

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

a jej skupiny 61.1 Služby drôtových 
telekomunikácií sú typické produkty: prenos 
údajov („a dát“ vypustiť, ide o synonymum), 
internetové služby („hlavné“ vypustiť), 
distribúcia rozhlasových a televíznych 
programov (doplniť „rozhlasové a televízne“) 
drôtovou infraštruktúrou („do domácností“ 
vypustiť, distribúcia sa nezabezpečuje len do 
domácností)“.     
 

17. 10. 2019 

Príloha č. 16 v časti Zoznam strategických 
dokumentov (Príloha č. 4)  
Nahradiť text popisu dokumentu Aktuálne 
zmeny v oblasti územného rozvoja SR 
nasledujúcim textom: „Dokument nadväzuje na 
pripravovanú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska 
do roku 2030. Analytická časť sa venuje najmä 
zhodnoteniu výsledkov materiálov týkajúcich sa 
územného rozvoja Európy, analýze územných 
prejavov rozvoja spoločnosti SR a zhodnoteniu 
postavenia územného plánovania v SR. 
Návrhová etapa je zameraná najmä na súvislosti 
územného plánovania so sektorovými politikami 
a regionálnym rozvojom a na popis trendov 
územného rozvoja SR.“      

Akceptované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

17. 10. 2019 

Príloha č. 18 v časti 1.2 Aktuálne inštitucionálne 
a personálne zloženie sektorovej rady  
Doplniť informáciu o predkladateľovi návrhu na 
prijatie experta, Ing. Andreja Janša, PhD., do 
pracovnej skupiny.  

Akceptované – doplnené do Prílohy č. 18 v podkapitole 1.2  
 

Ing. Miloslava 
Kováčová, MPH 

18. 10. 2019 

Str. 88 podkapitola 1.3  
Aj keď v tabuľke č. 5 (str. 93) sú uvedené 
informácie o 1. rokovaní sektorovej rady pre 
zdravotníctvo, sociálne služby, v tabuľke č. 3 (na 
str. 88) táto informácia uvedená nie je. 
 

Akceptované – doplnené do Tabuľky č. 3, str. 88 

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 3 a jej príloh  na posúdenie členom RV SRI: 16.10.2019 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 3 a jej prílohám: 18.10.2019  
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ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

Podľa STN ISO 690:2012 je v celom dokumente aplikovaná technika priebežných poznámok 

prostredníctvom uvádzania celých bibliografických odkazov bez požiadavky na samostatný zoznam 

bibliografických odkazov. 




