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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK
3D

trojrozmerný

ACVT

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie

AI

Artificial Intelligence (Umelá inteligencia)

Akčný plán

Akčný plán k Národnému programu reforiem Slovensko 2020

Aliancia

Aliancia sektorových rád

angl.

po anglicky

APS

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

APZ

Asociácia priemyselných zväzov

AZZZ SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

BIBB

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie

BIM

informačné modelovanie budov (angl. Building Information
Modeling)

BMBF

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu SRN

BOZP

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CAD

počítačom podporovaný dizajn (angl. Computer assisted design)

CAD/CAM

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

CAHAI

Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu

CEDEFOP

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

CIP

Centrálny informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie

CNC

počítačom riadený stroj (angl. Computer Numerical Control)

COVID-19

infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom izolovaným v roku 2019

CPPPaP

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CRM

riadenie vzťahov so zákazníkmi (angl. Customer relationship
management)

CRNS

Štátne centrum pre vedecký výskum (Centre national de la recherche
scientifique)

CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

CSR

spoločenská zodpovednosť firiem (angl. Corporate Social
Responsibility)

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR
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CŽV

celoživotné vzdelávanie

ČESMAD

Združenie cestných dopravcov

ČR

Česká republika

DCOM

Dátové centrum obcí a miest

DevOps

vývoj a prevádzka (angl. Development and Operations)

DGVT

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie

DMS

Systém na správu dokumentov (angl. Document management
system)

DOD

Deň otvorených dverí

ECOFIN

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

EDU TV

Portál Učíme na diaľku

EHP

Európsky hospodársky priestor

EIMRK

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

EIF

Európsky investičný fond

EK

Európska komisia

EKR

Európsky kvalifikačný rámec

EP

Európsky parlament

ERA

Európsky výskumný priestor

EQF

Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification
Framework)

EPALE

Elektronická platfoma vzdelávania dospelých v Európe

ESCO

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

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

ETFP

Externý tím finálnych posudzovateľov

EÚ

Európska únia

EVTA

Európske združenie odborného vzdelávania

Fa BERG

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

FCHPT

Fakulta chémie a potravinárskej technológie

FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
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GLOBAL GAP

Program zaistenia farmy, ktorý premieňa požiadavky spotrebiteľov
na správnu poľnohospodársku prax

HAVO

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

HBO

vyššie odborné vzdelávanie (hol. Hoger Beroepsonderwijs)

HDP

hrubý domáci produkt

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia na aktualizáciu SK ISCO-08

HPP

hrubý prevádzkový prebytok

HR

ľudské zdroje (angl. Human Resources)

HSR SR

Hospodárska a sociálna rada SR

i. n.

inde neuvedený/inde nezaradený

IKT

informačno – komunikačné technológie

ILO

Medzinárodná organizácie práce

INTRO

Introduction to digital learning

IOZ

Integrovaný odborový zväz

IR CAI

Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie

IS NSP/SRI

Informačný systém NSP/SRI

IS

informačný systém

ISCED

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

ISCO-08

Klasifikácia zamestnaní

ISCP

Informačný systém o cene práce

ISTP

Integrovaný systém typových pozícií

IT

informačné technológie

ITAS

IT asociácia Slovenska

KMK

stála konferencia ministrov školstva a kultúry

KOZ

Konfederácia odborových zväzov

MBO

odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs)

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií SR

MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
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MKCH

Medzinárodná klasifikácia chorôb

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRK

Marginalizovaná rómska komunita

MSP

malé a stredné podniky

MŠMT

Ministerstvo školstva, mládeže športu Českej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NGEU

Nástroj pre budúce generácie EÚ

NHF EU

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity

NIP

Národný inšpektorát práce

NP SRI

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu
práce v Slovenskej republike

NSF

Národná vedecká nadácia (National Sanitation Foundation
International)

NSK

Národná sústava kvalifikácií

NSP

Národná sústava povolaní

NSSC

Národné superpočítačové centrum

NŠZ

Národný štandard zamestnania

NWO

Holandská rada pre výskum

OECD

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

OLA

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

OSN

Organizácia spojených národov

OV

odborná vedomosť

OVP

odborné vzdelávanie a príprava

OZ

odborná zručnosť

OŽP

ochrana životného prostredia

PC

osobný počítač (angl. Personal Computer)
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PDF

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

PES

Public employment service (Verejná služba zamestnanosti)

PIAAC

Program hodnotenia kompetencií dospelých

PISA

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

PVV

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

QFD

zabezpečenie kvalitných funkcií (angl. Quality funkction deployment)

ReferNet

Európska sieť referenčných a odborných informácií

ROME

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois - Adresár
pracovných pozícií a zamestnaní

RPÚ

Registrovaný pracovný úraz

RRF

Recovery and resilience facility – Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov

RV

Riadiaci výbor

RVC

Regionálne vzdelávacie centrum

RV SRI

Riadiaci výbor SRI

SAAVŠ

Slovenská akreditačná agentúra vysokého školstva

SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAV

Slovenská akadémia vied

SCAMPER

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

SCM

riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply chain mangement)

SDV

systém duálneho vzdelávania

Sektorové rady

Sector Skills Councils

SIH

Slovak Investment Holding

SK ISCO-08

Národná klasifikácia zamestnaní

SK NACE Rev. 2

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SLA

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

Systém overovania kvalifikácií

SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora

SOŠ

stredná odborná škola

SOU

stredné odborné učilište

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskum a vývoj (Slovak Organization for
Research and Development activities)

SPK

Slovenská poľovnícka komora

SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

SPÚ

smrteľný pracovný úraz

SR

Slovenská republika

SRK

Slovenská rektorská konferencia

SRI

Sektorovo riadené inovácie

SRN

Spolková republika Nemecko

SSRĽZ

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

STEM

Science, Technology, Engineering, Mathematics

STU

Slovenská technická univerzita

SZČ

samostatná zárobková činnosť

SZČO

samostatne zárobkovo činné osoby

SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka

SWOT

Analýza silných stránok (strengths), slabých stránok (weaknesses),
príležitostí (opportunities) a hrozieb (threats)

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVP 42,45

Štátny vzdelávací program pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel

ŠVP 33

Štátny vzdelávací program zameraný na drevársky a nábytkársky
priemysel, výrobu stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb

TQM

totálne riadenie kvality (angl. Total quality management)

TRIZ

tvorba a riešenie inovačných zadaní

ŤUZ

ťažká ujma na zdraví

UI

umelá inteligencia

UoZ

uchádzači o zamestnanie

UMET

Ústav metalurgie
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UNESCO

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline

Ústredie PSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚV

ústredný výbor

UX

užívateľské skúsenosti (angl. User Experience)

V4

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

VAVO

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

VFR

Viacročný finančný rámec

VKK

všeobecné kľúčové kompetencie

VMBO

prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs)

VOŠ

vyššia odborná škola

VPM

voľné pracovné miesto

VŠ

vysoká škola

VÚC

Vyšší územný celok

VÚSAPL

Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok

VÚTCH

Výskumný ústav textilnej chémie

VWO

prípravné vedecké vzdelávanie (hol. Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs)

WBL

Work based learning (učenie sa prácou)

WBSO

daňový úver na výskum a vývoj

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WO

vedecké vzdelávanie (hol. Wetenschappelijk Onderwijs)

Z.z.

Zbierka zákonov

ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu SR

Zb.

Zbierka

ZCHFP

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

ZCPP SR

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZSD SR

Zväz spracovateľov dreva SR

ZŠ

základná škola

ZZ MHD SR

Zväz zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR
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ŽP

životné prostredie

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj
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ÚVOD
Priebežná správa č. 9 dokumentuje úspešne vykonané práce Realizačného tímu SRI a ďalších
odborných tímov v desiatej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu
trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Zachytáva realizačné obdobie od 17. januára 2021
do 17. marca 2021.
Aj počas druhej vlny pandémie COVID_19 naďalej pokračuje realizácia aktivít v Národnom projekte SRI
podľa určeného vecného a časového harmonogramu. Mimoriadne opatrenia nemajú vplyv na plnenie
projektových cieľov, úloh a produkciu kvalifikovaných výstupov. Realizované aktivity prebiehajú
prevažne online formou a prostredníctvom technických riešení v Informačnom systéme NSP/SRI.
V sledovanom období patrili medzi kľúčové aktivity odborných tímov projektu najmä príprava
metodiky na aktualizáciu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“), realizácia
24 školení sektorových rád a ich pracovných skupín k metodickým postupom v rámci aktualizácie
SSRĽZ, začatie realizácie hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania tzv. Ranking, tvorba a revízia
národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a vývoj nových funkcionalít Informačného
systému NSP/SRI.
Aktivita č. 1 dokumentuje realizované aktivity súvisiace najmä s organizačno-technickým a
metodickým vedením Aliancie sektorových rád (ďalej len „Aliancia“), Riadiaceho výboru SRI (ďalej len
„RV SRI“), sektorových rád a ich pracovných skupín. Mapuje udalosti, ktoré v sledovanom období
nastali v Európskej komisii (ďalej „EK“), Európskom parlamente (ďalej „EP“), Európskej rade (ďalej
„ER“) a v ďalších inštitúciách, ktoré ovplyvňujú kroky vlády SR v prijímaní opatrení na zabezpečenie
konkurencieschopnosti, udržateľnosti a odolnosti slovenskej ekonomiky najmä aktuálne, v čase, keď
pandemická situácia dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje životné a pracovné podmienky občanov priamo
sa odvíjajúce od vývoja slovenského trhu práce.
Hlasovanie v EP potvrdilo politickú dohodu o nariadení, ktoré sa týka Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti (RRF) z decembra 2020. Po nadobudnutí účinnosti RRF členské štáty môžu do konca apríla
2021 predkladať národné plány podpory a obnovy EK. Slovensko očakáva z RRF 6,150 mld. EUR.
Ministerstvo financií SR pripravilo plán obnovy a odolnosti pre Slovensko, ktorý sa skladá z piatich častí.
Sú to: Zelená ekonomika (2,170 mld. EUR); Zdravie (1,450 mld. EUR); Efektívna verejná správa (1,030
mil. EUR); Školstvo (800 mil. EUR) a Veda, výskum, inovácie (700 mil. EUR).
Vzhľadom na zameranie činnosti sektorových rád a pripravované aktivity v rámci aktualizácie SSRĽZ
bolo z národného pohľadu v tomto období kľúčové sledovať predloženie Návrhu Vízie a stratégie
rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky –
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Slovensko 2030 a predloženie návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“, ktorý dňa
24. 2. 2021 schválila vláda SR. Zákon by mal byť platný od začiatku budúceho roka a musí ešte prejsť
schválením v parlamente.
V sledovanom období Aliancia posúdila a schválila 156 NŠZ. V nastávajúcom období bude patriť medzi
najnáročnejšie úlohy aktualizácia SSRĽZ, ktoré vytvorili sektorové rady v predchádzajúcich realizačných
etapách 2019—2020. Aj to bolo dôvodom, že Realizačný tím SRI začal s hodnotením kvality v oblasti
činnosti sektorových rád. Medzi pripomienky externých hodnotiteľov k nultej verzii SSRĽZ patrilo aj
upozornenie na potrebu spojiť skúsenosti zamestnávateľov s odborným pohľadom zástupcov vedy
a výskumu. Z tohto dôvodu sa venovala aj mimoriadna pozornosť prehodnoteniu zloženia sektorových
rád a získavaniu výskumníkov s relevantným odborným zázemím a analytickou kapacitou. Realizačný
tím SRI pristúpil s plnou zodpovednosťou k začatiu procesu aktualizácie SSRĽZ. V súvislosti
s aktualizáciou SSRĽZ bolo potrebné zo strany Realizačného tímu SRI vytvoriť Metodický manuál na
aktualizáciu SSRĽZ do roku 2030, prerokovať dokument s tajomníkmi sektorových rád a externými
hodnotiteľmi, zabezpečiť vytvorenie 24 pracovných skupín sektorových rád na aktualizáciu SSRĽZ a
zorganizovať pre ne odborné školenia. Ďalšou dôležitou aktivitou sektorových rád dokumentovanou v
Aktivite č. 1 bolo začatie príprav na vyhodnocovanie uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl
v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva v rámci Rankingu poskytovateľov vzdelávania v SR.
Pre otvorenú ekonomiku, akou je SR, je nevyhnutné využívať všetky konkurenčné výhody, ktoré sú
k dispozícii. Medzi tieto výhody patria aj inovácie, na ktoré sa exaktne zameriava aj NP SRI. Inovácie sú
výrazne naviazané na investície, preto sa Aktivita č. 1 zaoberá aj výškou výdavkov na inovácie
v jednotlivých sektoroch. Vývoj výšky investícií do inovácií poukazuje na životaschopnosť jednotlivých
odvetví. Významná je analýza štruktúry existujúcich výdavkov na inovácie z hľadiska úrovne
technológií, keďže práve „high-tech“ inovácie majú najvyšší potenciál priniesť želané know-how
a konkurenčnú výhodu. V tejto časti sa tiež uvádza umiestnenie SR z hľadiska inovácií v rámci EÚ, čo
poskytuje pohľad na SR v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.

Aktivita č. 2 je analytická a prináša sektorovo relevantné informácie z 24 sektorov z viacerých aspektov.
Prvým sledovaným aspektom sú očakávané disparity, ktoré môžu nastať z hľadiska vývoja
ekonomiky, vývoja dopytu po pracovnej sile a ponuke prichádzajúcich absolventov do roku 2025 na trh
práce. Medzi sledované premenné, v rámci očakávaných disparít, patrí aj uplatniteľnosť absolventov.
V tejto správe sa sledujú identifikované najvýraznejšie disparity v sektoroch. Aktivita č. 2 ďalej sleduje
ako rástli v sektoroch tržby za vlastné výrobky a tovar, pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
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a podiel osobných nákladov na tržbách medzi rokmi 2008 a 2018. Tieto zistenia umožňujú posúdiť
perspektívu uplatnenia sa absolventov na trhu práce v jednotlivých sektoroch do roku 2025.
Aktivita č. 3 štandardne dokumentuje všetky kontinuálne aktivity súvisiace s inováciou
kompetenčného modelu, tvorbou a revíziou NŠZ. Zmena požiadaviek na odborné vedomosti a odborné
zručnosti vo vybraných zamestnaniach, ale aj vznik nových zamestnaní súvisí so súčasnou pandémiou
COVID-19 a potrebou zmien v organizácii práce v súvislosti s nevyhnutnosťou práce doma/na diaľku
a tiež v oblasti rozširujúceho sa vplyvu elektronického obchodu. V súvislosti s aktualizáciou
kompetenčného modelu sa Realizačný tím SRI v sledovanom období zameral najmä na oblasť
všeobecných kľúčových kompetencií. V sledovanom období sa tiež realizovali školenia pre nových
autorov NŠZ. Tajomníci 24-och sektorových rád v spolupráci s členmi sektorových rád, identifikovali
NŠZ, ktoré môžu súvisieť s výkonom znaleckých, prekladateľských a tlmočníckych činností a taktiež
viazaných živností. Stránka www.sustavapovolaní.sk obsahuje v tomto období už 370 zverejnených
NŠZ, ktoré prešli revíziou alebo ide o novovytvorené štandardy. Bola zrealizovaná analýza, ktorá sa
zamerala aj na porovnanie zaniknutých a vzniknutých akreditovaných vzdelávacích programov medzi
rokmi 2020 a 2021, so zreteľom na ich členenie podľa jednotlivých sektorov. Cieľom analýzy bolo
bližšie preskúmať medziročnú zmenu v štruktúre ponuky, ktorá v tomto období nastala.
Odborné práce v rámci Aktivity č. 4 súviseli s vývojom a aktualizáciou údajov a informácií na webovej
stránke portálu www.sustavapovolani.sk. V sekcii SRI Novinky a médiá boli v sledovanom období
doplnené články o zmene klasifikácie SK ISCO-08, iné odborné články a on-line konferencie. V časti IS
NSP/SRI boli implementované do produkčného prostredia zmeny a úpravy, ktoré sa týkali inovácií,
tvorby a revízie NŠZ, zverejňovania nových NŠZ, stavu registrácie používateľov a štatistík. Pozornosť
bola venovaná aj analýzam a návrhu riešení nových funkcionalít súvisiacich s aktualizáciou SSRĽZ.
Ďalšie úpravy IS NSP/SRI sa týkali implementácie revidovanej klasifikácie SK ISCO-08 (2020),
prebiehajúcich revízií a tvorby NŠZ.
Kľúčovou témou Aktivity č. 5 je okrem čerpania inšpirácií na implementáciu prvkov dobrej praxe
v oblasti zvyšovania efektivity trhu práce a prípravy kvalifikovanej pracovnej sily, sledovať aj
medzinárodné trendy zvládania pandemickej situácie v porovnaní s medzinárodným prostredím.
Aktivita mapuje vybrané COVID-19 opatrenia a potenciálne dopady pandémie. Pandémia COVID-19,
mení nielen hospodársky profil krajiny, ale má silný dosah aj na vzdelávanie. Zmena z prezenčného na
dištančné vzdelávanie poukázala na viaceré limity, či už nedostatočné vybavenie pedagógov v oblasti
využívania digitálnych technológií, ale aj v oblasti inklúzie. Vzdelanostná priepasť medzi deťmi z
marginalizovaných komunít sa kvôli dištančnému vzdelávaniu opäť prehlbuje. Riešenie na nápravu
ponúka Plán obnovy a odolnosti v oblasti vzdelávania, ktorý sa zameria na Dostupnosť, rozvoj a kvalitu
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inkluzívneho vzdelávania, Vzdelávanie pre 21.storočie a Zvýšenie výkonnosti vysokých škôl. Aktivita 5
približuje aj prístup krajín V4 k tvorbe národných plánov obnovy a odolnosti. V dokumente sú
zmapované aj odborné konferencie, pojednávajúce o význame podpory celoživotného vzdelávania a
tzv. mikrokreditov (resp. mikrocertifikátov). Realizačný tím SRI opäť pokračoval v rámci Aktivity č. 5 aj
v monitorovaní potrieb zamestnávateľov v zahraničí (Ukrajina, Singapurská republika, Spojené štáty
americké). Pojednáva o význame celoživotného vzdelávania a význame investícií do vedy, výskumu a
inovácií, ktoré podporujú ekonomický rast a uvádza osvedčené príklady z krajín Francúzsko, Holandské
kráľovstvo, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Poľsko, Švédske kráľovstvo, Izrael. Realizačný tím
SRI aj naďalej rozvíja a vytvára medzinárodné partnerstvá, čo v predmetnej správe dokumentuje.
V sledovanom období zástupcovia sociálnych partnerov, expertných tímov, sektorových rád a ich
pracovných skupín výraznejšie signalizovali záujem o spoluprácu s vládou SR, zástupcami jednotlivých
rezortov pri nastavovaní priorít strategického smerovania Slovenska práve v súvislosti s aktualizáciou
SSRĽZ na sektorovej úrovni. Ponuka spolupráce bude členmi Realizačného tímu SRI prezentovaná na
relevantných podujatiach a rokovaniach.
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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
Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do
systému

celoživotného

vzdelávania

s

osobitným

zreteľom

na

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva
1.1.1

Udalosti a dokumenty EK, ďalších vrcholných inštitúcií EÚ a nadnárodných inštitúcií
zaväzujúce Slovenskú republiku na aktivity v kľúčových oblastiach hospodárstva

Stredobodom pozornosti Realizačného tímu SRI vo vzťahu k vrcholným subjektom EÚ sú v každej
realizačnej etape projektu dokumenty a udalosti z uplynulého obdobia, ktoré nastali na pôde Európskej
komisie (ďalej len “EK“), Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“), Európskej rady (ďalej len “Rada”)
a ďalších významných inštitúcií. Informácie a výzvy týchto subjektov priamo a významne ovplyvňujú
kroky vlády SR v prijímaní opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti, udržateľnosti a odolnosti
slovenskej ekonomiky najmä aktuálne, v čase, keď pandemická situácia dlhodobo nepriaznivo
ovplyvňuje životné podmienky občanov priamo sa odvíjajúce od vývoja slovenského trhu práce.
Stručná rekapitulácia najvýznamnejších udalostí, súvisiacich s rozhodnutím európskych inštitúcií o
zabezpečení pomoci členským štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v zložitej ekonomickej situácii:
▪

Máj 2018 – EK predložila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, návrh 37 sektorových programov
v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva, programov Erasmus+, Horizont Európa a pod.;

▪

2018–2020 – rad rokovaní EK s rotujúcimi predsedníctvami Rady a s EP;

▪

Máj 2020 – EK navrhla adresné smerovanie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021–2027
a dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU (750 miliárd EUR) v súvislosti s krízou spôsobenou
koronavírusom COVID-19;
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▪

Júl 2020 – dosiahla sa politická dohoda hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ, boli prijaté závery
o pláne obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021–20271;

▪

November 2020 – EP a Rada uzavreli finančnú dohodu (viď predchádzajúci bod);

▪

December 2020 – na zasadnutí Rady 10. decembra 2020 sa členské štáty EÚ dohodli o prijatí
nariadenia o viacročnom finančnom rámci a rozhodnutiach o vlastných zdrojoch2;

▪

December 2020 – Rada dňa 17. decembra 2020 rozhodla o prijatí budúceho dlhodobého
rozpočtu EÚ na roky 2021–2027 (nadväznosť na hlasovanie v EP 16. decembra 2020, kedy bolo
schválené veľkou väčšinou hlasov nariadenie o viacročnom finančnom rámci);

▪

December 2020 – EP a Rada prijali 18. decembra 2020 dohodu o Mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti, ktorý je podstatou nástroja NextGenerationEU;

▪

Február 2021 – EK uvítala schválenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Recovery
and resilience facility – RRF) EP.

Ako uviedla EK, hlasovanie v EP potvrdilo politickú dohodu o nariadení, ktoré sa týka Mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti (RRF) z decembra 2020. Na základe súhlasu EP, po nadobudnutí účinnosti
RRF členské štáty môžu predkladať národné plány podpory a obnovy na posúdenie EK a schválenie
Rade. EK už v tomto období vedie intenzívny dialóg so všetkými členskými štátmi o príprave
národných plánov. Forma predbežného financovania, vo výške 13 % z celkovej sumy pridelenej
členským štátom, bude sprístupnená členským štátom po schválení plánov obnovy a odolnosti.
Proces tvorby národných dokumentov by mal byť (po ukončení konzultácií s EK) ukončený v apríli 2021.

1

EURÓPSKA RADA. Osobitné rokovanie Európskej rady (17., 18., 19., 20. a 21. júl 2020) EUCO 10/20) [online] [cit.
2021-16-02]. Dostupné na internete: www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusionsen.pdf

2

EURÓPSKA RADA. Rokovanie Európskej rady (10. a 11. december 2020) EUCO 22/20) [online] [cit. 2021-1602]. Dostupné na internete: www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

48

Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na 15. februára 2021 pripadlo 30. výročie založenia vyšehradskej spolupráce. Pred 30-imi rokmi
vtedajší československý prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda
vlády József Antall prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zaviazali k spolupráci na ceste európskej
integrácie. Stalo sa tak vo februári 1991 v maďarskom Vyšehrade.
Po rozdelení Československa sa vyšehradská spolupráca začala rozvíjať na formáte súčasnej V4. Formy
spolupráce tiež prebiehali vývojom, a to od vzájomnej podpory pri spoločnom „návrate do Európy“,
zapojenia sa do ekonomického, politického, bezpečnostného a právneho systému cez regionálnu
spoluprácu a napĺňanie európskych a euroatlantických integračných cieľov vo viacerých oblastiach.
Vláda SR vyjadrila svoj postoj k V4 vo svojom Programovom vyhlásení, keď uznala dôležitosť
regionálnej spolupráce formou V4 a uviedla, že jej hlavným kritériom pre pôsobenie vo V4 zostane
podpora presadzovania záujmov SR a to, aby V4 prispievala k spoločným riešeniam v rámci EÚ.
Do tohto rámca, v období pripomenutia si 30. výročia V4, zapadá aj výzva EK k príprave komplexných
reformných dokumentov, pretože krajiny V4 majú obdobné problémy s praktickým riešením
transparentnosti procesu obnovy a odolnosti.
Krajiny V4 sa viac sústreďujú na grantové financovanie, napr. Poľsko očakáva 23,1 mld. EUR, Maďarsko
4,3 mld. EUR, Česká republika 6,6 mld. EUR a SR 5,8 mld. EUR. Forma výhodných pôžičiek nie je pre
uvedené krajiny lákavá – ČR a SR s nimi nepočítajú a Poľsko a Maďarsko s rozhodnutím stále váhajú.
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EK očakáva, že v členských štátoch sa budú z RRF financovať reformy a investície s potenciálom
dlhodobej štrukturálnej zmeny pre ekonomiky členských štátov, pričom 37 % z celkového objemu má
byť povinne nasmerované na environmentálne opatrenia a 20 % na digitalizáciu.
Prístup krajín V4 k tvorbe národných plánov obnovy a odolnosti3
Česká republika
Vláda ČR už v polovici októbra 2020 odovzdala EK pilotnú verziu národného plánu obnovy, bez
predchádzajúceho schválenia vládou. Dokument bol vrátený s oznámením, že neprináša spôsob na
modernizáciu krajiny.
Pred októbrom 2020 nebola v ČR diskusia o tomto pláne, s čím súvisela kritika aj zo strany sociálnych
demokratov (ČSSD), ktorí sú s ANO v koaličnej rade.
Od októbra 2020 sa však do tvorby zapojili významné inštitúcie a organizácie a plán sa upravuje.
Prebiehajú aj rokovania medzi českými a európskymi zástupcami, a to dvakrát týždenne.
Vláda ČR v prvom pláne počítala aj s výstavbou protihlukových zábran, cestných obchvatov
a s investíciami do tepelných zariadení, avšak na základe argumentov EK od toho upustila.
Hospodárskej komore ČR chýbali pravidlá implementácie a rozdelenie fondov medzi podnikateľský
a verejný sektor. Ako zanedbanú označila tému regionálneho rozvoja a chýbalo jej posilnenie sektorov,
ktorých sa koronakríza dotkla najviac.
Podľa aktuálnych informácií bude druhá verzia plánu obnovy predložená na schválenie vláde ČR na
schválenie a s čerpaním prvých finančných prostriedkov sa počíta v lete 2021.
Poľsko
Celková situácia okolo predloženia poľského plánu obnovy nie je celkom jasná. Plánovaný termín na
predloženie plánu obnovy do konca roku 2020 sa nedodržal. Celý proces tvorby plánu nemá jasne
stanovené ciele a kritické sú postoje k transparentnosti tohto procesu.

3

Príprava národných plánov obnovy v krajinách V4: Neľahké cvičenie – euractiv.sk
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Významnú úlohu v procese tvorby zohráva Ministerstvo rozvojových fondov a regionálnych politík,
ktoré vyberalo do plánu projekty jednotlivých vojvodstiev, celkový zoznam návrhov nie je verejný,
výberové kritériá nie sú verejnosti dostupné. Podľa vyjadrenia ministerky uvedeného ministerstva však
mal byť národný plán predložený na verejnú diskusiu.
Miestne samosprávy uvádzajú ako priority národného plánu zatepľovanie budov, modernizáciu
vykurovania, elektromobilitu a podporu verejnej dopravy. Vláda sa hodlá zamerať na ochranu pred
povodňami, prechod na obehovú ekonomiku, rozvoj obnoviteľnej energie a zlepšenie energetickej
efektívnosti.
Naliehavým problémom, ktorý presadzuje poľská vláda je kvalita vzduchu, pretože tá je v krajine
najhoršia na celom kontinente a bez podpory z plánu obnovy sa ciele vládneho programu o čistom
vzduchu nedosiahnu.
Maďarsko
V Maďarsku prebieha k národnému plánu obnovy verejná diskusia, aj keď problematika nie je
stredobodom záujmu verejnosti. Kritické pripomienky sú k nezverejneniu priorít operačných
programov a finančných tabuliek, čo sa považuje za rozpor s princípmi transparentnosti
a predvídateľnosti. Absentujú diskusie v parlamente, podujatia a kampane pre verejnosť. Úrad vlády
však uvádza, že v priebehu roka 2020 zorganizoval viac ako 150 online konzultácií ohľadom nového
programového obdobia a chce v akciách pokračovať.
Do štruktúry maďarského plánu obnovy patrí deväť častí – demografia, vzdelávanie, zelené opatrenia,
cirkulárna ekonomika a digitalizácia, zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,
kvalita a dostupnosť výskumu a inovácií. V oblasti vzdelávania je snaha o zlepšenie základného
vyššieho vzdelania a o výkonnosť vedy. Ako jedna z hlavných priorít je digitalizácia.
Úrad premiéra signalizuje, že rokuje s EK o všetkých zložkách plánu obnovy a ak EK upozorní na nesúlad
s cieľmi Nástroja EÚ pre budúce generácie, bude táto časť presunutá do plánov iných nástrojov
financovania.
Berúc do úvahy vládne stratégie a kritériá EÚ bude Maďarsko smerovať európske dotácie do oblasti
výskumu, inovácií a vzdelania, namiesto projektov na vylepšenie infraštruktúry, s čím pôvodne
počítalo.
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Slovensko
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) v októbri 2020 zverejnilo dokument Moderné a úspešné
Slovensko, vypracovaný expertmi, ktorý bol neskôr označovaný ako „reformné menu“. Zoznam
reforiem z ôsmich oblastí vyžadoval 15 mld. EUR, teda omnoho viac ako 5,8 mld. EUR, ktoré Slovensku
pripadne z RRF. Ukázal sa nesúlad návrhov v tom, že vznikli tri rôzne verzie národného plánu obnovy –
od koaličných strán SAS, Sme Rodina a Za ľudí. Zároveň však, v súvislosti so zdrojmi RRF, sa vynárala
otázka, či Slovensko bude schopné prostriedky reálne vyčerpať. Koordinátor prípravy slovenského
plánu obnovy (hlavný analytik MF SR) tiež potvrdil obavu zo schopnosti Slovenska vyčerpať finančné
prostriedky.
Tím analytikov vypracoval realistickejšiu verziu plánu obnovy, ktorú Slovensko zaslalo EK koncom
decembra 2020. Zo 400 – stranového dokumentu bol napokon zverejnený 14 - stranový sumár.
Uvedená verzia plánu obnovy mala päť častí. Sú to:
▪

Zelené Slovensko – zníženie emisií (1,9 mld. EUR);

▪

Zdravotníctvo (1,4 mld. EUR);

▪

Verejná správa a digitalizácia (945 mil. EUR);

▪

Školstvo (850 mil. EUR);

▪

Inovácie a zvýšenie konkurencieschopnosti (700 mil. EUR).

Mimovládne organizácie upozorňujú na absenciu opatrení na zmenu klímy alebo ochranu biodiverzity.
Je otázne, či to nie je v dôsledku usmernení EK, ktorá dáva do popredia opatrenia na zníženie emisií.
Predmetom kritiky je aj skutočnosť, že medzi oblasti podpory sa nedostalo agropotravinárstvo. Nie je
však dôvod, aby vláda nemohla nasmerovať viac finančných prostriedkov na podporu farmárov a
potravinárov. Minister financií uviedol, že sa tak môže stať zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a
Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka.
Vláda plánovala predložiť dokument na medzirezortné pripomienkové konanie, zorganizovať niekoľko
okrúhlych stolov, so zapojením stakeholderov, samosprávy a regiónov, zamestnávateľov, odborov a
zástupcov ministerstiev, do pôsobnosti ktorých spadá príprava jednotlivých častí plánu obnovy
(predpoklady sa stali realitou – viď nižšie tlačovú správu z 8. 3. 2021).
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Podpredseda vlády SR a minister financií Eduard Heger predstavil slovenský plán obnovy a odolnosti
dňa 15.2.2021 na rokovaní Rady ECOFIN4. Rovnako tak postupovali ministri financií Fínska a Poľska.
Slovenský minister financií prezentoval priority plánu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, zelenej
ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií. Práve opatreniami
zacielenými na tieto oblasti chce Slovensko zabezpečiť dorovnávanie životnej úrovne obyvateľstva s
vyspelými štátmi EÚ.
Kriticky poukázal na relatívne krátky čas vyhradený na prípravu plánov obnovy, keďže súvisiaca
európska legislatíva bola sfinanalizovaná až vo februári tohto roku, pritom termín na odovzdanie
plánov bol určený na koniec apríla 2021.
V súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR je aktuálna tlačová správa z 8.3.2021, v ktorej sa uvádza,
že MF SR predložilo tento dokument do medzirezortného pripomienkového konania5. Tým sa
poskytuje príležitosť vyjadriť sa k jednotlivým reformám a investíciám účastníkom pripomienkového
konania vrátane verejnosti. V správe sa taktiež uvádza, že MF SR zabezpečí sériu okrúhlych tematických
stolov so širokým zastúpením odborníkov, vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov,
mimovládnych organizácií a aj zástupcov ministerstiev zodpovedných za prípravu jednotlivých častí
dokumentu. MF SR zároveň potvrdilo, že o tejto problematike naďalej rokuje s EK.
Európske, ale aj svetové trhy práce a vzdelávacie systémy v čoraz väčšej miere ovplyvňujú nové
technológie, ale aj starnutie obyvateľstva. Z oboch týchto trendov vyplýva dôrazná potreba
intenzívnejšej diferenciácie vzdelávacích ponúk a celoživotného vzdelávania, čo sa najviac dotýka
dospelých pracovných síl. Ide o skupinu vyžadujúcu zabezpečenie kurzov so špecifickými požiadavkami
– moduly, špecifický obsah, možnosti doučovania, priebežné hodnotenie, certifikácia. Týmto
požiadavkám vo veľkej miere zodpovedajú, ako flexibilná vzdelávacia ponuka, tzv. mikrokredity (resp.
mikrocertifikáty), prostredníctvom ktorých môžu študujúci dosiahnuť špecifické zručnosti.

4

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) zodpovedá za politiku EÚ v troch hlavných oblastiach:
hospodárska politika, daňové otázky a regulácia finančných služieb. Tvoria ju ministri hospodárstva a ministri
financií všetkých členských štátov. Na osobitných rokovaniach sa zúčastňujú národní ministri zodpovední za
rozpočet a európsky komisár pre finančné plánovanie a rozpočet, aby pripravili ročný rozpočet EÚ. Zasadania
Rady ECOFIN sa konajú raz za mesiac.
5
www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/plan-obnovy-putuje-do-pripomienkoveho-konania.html
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Ako uvádza Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe6 (ďalej len „EPALE“) sú
mikrokredity „osvedčenia, certifikáty, ktoré získavajú účastníci kurzov, ktoré sú určitou skrátenou
alebo upravenou verziou bežných kurzov, predmetov, či študijných odborov“. Na to, aby účastník
online alebo prezenčných kurzov získal mikrokredit má splniť určené úlohy, zúčastniť sa seminárov,
konferencií, prezentovať svoje portfólio, absolvovať testy, prezentovať svoje vedomosti, zručnosti
a pod. Čas na získanie mikrokreditu záleží od náročnosti kompetencií, rozvinutých v kurze.
Problematike mikrokreditov/mikrocertifikátov v januári tohto roku venoval osobitnú pozornosť
Poradný výbor pre odborné vzdelávanie (Advisory Commitee on Vocational Training – ACVT). ACVT
tvoria zástupcovia vlád, odborov a zamestnávateľských organizácií z každého členského štátu. Jeho
úlohou je pomáhať EK pri vykonávaní politiky spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania, platných
právnych predpisov, programov a politík EÚ. Išlo o webinár na tému Európsky prístup
k mikrocertifikátom. Členovia ACVT na webinári diskutovali na tému využívania a významu
mikrocertifikátov (ďalej len „MC“) v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len “OVP”),
zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.
V úvodnej časti webináru boli členom ACVT prezentované perspektívy MC. Išlo o francúzsky prístupu k
modularizácii obsahu OVP v tzv. blokoch kompetencií, ako spôsobu na zosúladenie odborných
kvalifikácií so sociálnymi a ekonomickými potrebami.
Zástupkyňa Google predstavila kariérne certifikáty, ktoré boli vyvinuté pre nové zručnosti v doméne
IT, kde sú veľmi potrebné.
Zástupkyňa spoločnosti Hanne Shapiro Futures ako možné oblasti na rozvoj MC uviedla:
▪

ako doplnok kvalifikácií OVP s obchodne neutrálnymi priemyselnými certifikátmi,

▪

ako vstupná brána pre študentov so špeciálnymi potrebami,

▪

na uznávanie predchádzajúceho vzdelávania pre dospelých študentov so skúsenosťami z trhu
práce,

▪

ako cesta k vysokoškolskému vzdelávaniu,

▪

na ďalší profesionálny rozvoj učiteľov, školiteľov OVP, napr. v oblasti udržateľnosti, digitálneho
vzdelávania alebo Industry 4.0.

6

Mikrokredity? Zoznámte sa, prosím! | EPALE (europa.eu) https://epale.ec.europa.eu/sk/resourcecentre/content/mikrokredity-zoznamte-sa-prosim
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Zástupkyňa Taste 4 Success Skillnet uviedla príklad využitia MC a digitálnych certifikátov v írskom
potravinárskom a agropotravinárskom sektore. Ako ich výhody uviedla:
▪

flexibilný spôsob na riešenie medzier v zručnostiach,

▪

použiteľné pri prechode na systém prijímania zamestnancov založený na zručnostiach,

▪

nápomocné spoločnostiam v zameraní sa na rozvoj kľúčových zručností v špecializovaných
oblastiach a v prispôsobení tréningu a osobného rozvoja zamestnancov podľa ich konkrétnych
potrieb v konkrétnom čase.

Názory členov ACVT na relevantnosť MC pre horeuvedené oblasti možno zhrnúť nasledovne:
▪

možno ich považovať za flexibilnú vzdelávaciu cestu, uľahčujúcu prechod od vyššieho
sekundárneho OVP po vysokoškolské vzdelávanie,

▪

v systéme ďalšieho vzdelávania sú neregulované a preto rýchlo poskytujú odpovede na
vznikajúce potreby v oblasti zručností, dôležité je zachovanie flexibility vzdelávania,

▪

možno ich považovať za nástroj pomoci tým, ktorí nedokončia OVP, môžu hrať úlohu pri
doplňovaní nových zručností k počiatočnej kvalifikácii, avšak nikdy by nemali nahradiť formálnu
úplnú kvalifikáciu,

▪

sú príležitosťou na rozvoj vzdelávacích programov, ktoré rýchlo reagujú na potreby trhu práce,

▪

zástupcovia zamestnávateľov upozornili na potrebu zohľadnenia rozdielov v dôležitosti medzi
formálnym a neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa a na to, že pridaná hodnota
by mohla spočívať v zabezpečení spoločných štandardov, prenositeľnosti a zvýšenej
transparentnosti ponuky MC,

▪

Cedefop zdôraznil dôležitosť väzieb medzi MC a ďalšími nástrojmi vyvíjanými v oblasti
zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie (napr. individuálne vzdelávacie účty),

▪

majú najväčší potenciál pri zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácie dospelých, pretože rýchlo
reagujú na meniace sa a vznikajúce medzery v zručnostiach a ako nástroj na doplnenie
počiatočných kvalifikácií v OVP,

▪

aj keď by sa MC nemali zameriavať na náhradu počiatočných odborných kvalifikácií, sú možnosti
na ich prepojenie s počiatočným OVP (zvýšenie flexibility/modulovania OVP, poskytnutie
riešenia pri voliteľných častiach počiatočných učebných osnov OVP, pomoc študentom so
špeciálnymi potrebami, pri nedokončení štúdia a pod.).

V marci 2021 má začať 12-týždňová otvorená verejná diskusia o MC.
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1.1.2 Národný rozmer v zmysle aktuálnych rokovaní vlády SR v sledovanom období,
záväzných právnych aktov EK a ďalších európskych a nadnárodných inštitúcií
Vláda SR dňa 20. 1.2021 prerokovala Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá
stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie7. Ide o dokument,
ktorý je aktualizáciou Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.
Materiál na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (ďalej len „MIRRI SR”) na základe uznesenia vlády SR č. 273 z 13. júna 2018 k Národným prioritám
implementácie Agendy 2030 a úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 576 z 23. septembra 2020 k Správe o
dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030. Citované uznesenie
podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uložilo v
spolupráci s členmi vlády a vedúcim Úradu vlády SR predložiť vláde SR návrh dlhodobej stratégie
udržateľného rozvoja SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe „materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do
roku 2030. Vzhľadom na novú situáciu, ktorá vznikla na európskej úrovni – prijatie Európskej zelenej
dohody, vzhľadom na zmenenú vnútroštátnu situáciu – politická zmena po voľbách vo februári 2020,
ako aj vzhľadom na dopady pandémie koronavírusu na všetky oblasti spoločnosti, bolo nevyhnutné
pristúpiť k revízii pôvodného návrhu a vypracovať aktualizovaný návrh dlhodobej stratégie
udržateľného rozvoja SR”.
Je potrebné uviesť, že v dokumente sa akceptovali východiská Národnej stratégie regionálneho a
územného rozvoja SR do roku 2030 vypracované za účasti zástupcov územných samospráv a
predkladaná dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja bude plniť aj úlohu Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR. Za pozitívum možno považovať skutočnosť, že materiál integruje sektorové
priority a priority regionálneho a územného rozvoja, čím sa prepája práca celej verejnej správy, t. j.
ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov.

7

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Návrh vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovenskej republiky – nové znenie. Rokovanie dňa 20. januára 2021.
č. mat. UV- 819/2021[online]. [cit. 2021-06-02]. Dostupné na internete: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
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Dokument 2030 je založený na štyroch kľúčových princípoch:
▪

udržateľnosti, t. j. rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím,

▪

prednosti kvality života pred hospodárskym rastom,

▪

efektívnosti založenej na synergii a

▪

integrácii politík a ich nástrojov.

Prierezová spolupráca má mobilizovať orgány verejnej správy pri harmonizácii medziodvetvových
politík a implementácii európskych programov. Preto sa obsah dokumentu má premietnuť do
dokumentov pre programové obdobie 2021–2027 EÚ.
Z časového aspektu je Agenda 2030 orientovaná na rok 2030, avšak vzhľadom na to, že boj proti zmene
klímy si vyžaduje dlhšie obdobie, prijaté uznesenie vlády č. 41/2021 ukladá vypracovať a predložiť na
rokovanie vlády návrh dlhodobej vízie a stratégie udržateľného rozvoja do roku 2050. Z ďalších úloh
citované uznesenie, okrem iného, ukladá:
Podpredsedníčke vlády a ministerke pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu:
▪

zohľadniť Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobú stratégiu udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 v Partnerskej dohode a Operačnom programe
Slovensko na roky 2021–2027 do 30. júna 2021,

▪

v spolupráci s členmi vlády predložiť na rokovanie vlády návrh dlhodobej vízie a stratégie
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2050 do 31. decembra 2023.

Členom vlády a vedúcemu Úradu vlády SR

▪

pri príprave a aktualizácii odvetvových strategických dokumentov postupovať v súlade s Víziou
a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja
Slovenskej republiky – Slovensko 2030

▪

poskytnúť súčinnosť samosprávnym krajom pri tvorbe ich integrovaných územných stratégií
a pri ich implementácii, vrátane implementácie cieľov Agendy 2030 s využitím inšpiratívnych
návrhov medzinárodných organizácií na regionálnej úrovni do 31. decembra 2021.

Predsedom samosprávnych krajov sa v citovanom uznesení odporúča:
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▪

vypracovať kľúčové investičné zámery pre potreby integrovaných územných stratégií a
predložiť ich vecne príslušným rezortom ako podklad pre vypracovanie investičných plánov a
harmonogram investícií projektov investičného charakteru (uznesenie vlády SR č. 649/2020) do
31. marca 2021.

Z citovaného uznesenia je zrejmé úsilie vlády SR poskytovať samosprávnym krajom súčinnosť pri
vypracovaní ich územných stratégií, ako podkladov pre tvorbu a aktualizáciu odvetvových
strategických dokumentov, v súlade s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030. V tomto
celonárodnom procese majú nezastupiteľné miesto sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov do
roku 2030 vytvorené sektorovými radami NP SRI. Kľúčové výstupy sektorových rád sú považované
ako potenciálne strešné (národné) pre regionálne rozvojové stratégie. Dokumentuje to napr. Verejná
stratégia vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja. Ide
o Projekt LearnIT.ke (Operačný program Efektívna verejná správa) realizovaný vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu. Na tvorbe uvedenej stratégie sa podieľali aj experti pôsobiaci v
Sektorovej rade pre informačné technológie a telekomunikácie.
Cieľom projektu je:
▪

zefektívnenie verejnej správy,

▪

riešenie problému absencie strategického prístupu inštitúcií verejného sektora k zabezpečeniu
kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja,

▪

prepojenie všetkých cieľových skupín participujúcich v oblasti celoživotného IT vzdelávania
v regióne (verejná správa, zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie).

Stratégia obsahuje analytickú časť skúmanú v rámci štyroch problémových oblastí:
▪

Oblasť vzdelávania;

▪

Oblasť zamestnávateľov;

▪

Oblasť trhu práce;

▪

Oblasť existujúcich verejných politík a stratégií (verejná správa).

Tvorcovia stratégie považujú za zásadné prvky navrhovanej stratégie strategické scenáre ako cieľovú
predstavu o možnom vývoji regiónu východného Slovenska vzhľadom na IT sektor, a to pri kombinácii
vplyvu technologických, sociologických a geopolitických trendov. Na účely vypracovania scenárov
využili analýzu NP Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu v SR, ktorý identifikuje pre
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oblasť IKT šesť základných trendov – premís (Cloud, Softvér, Kybernetická bezpečnosť, Digitálna
ekonomika, Umelá inteligencia a Internet vecí).
Záujem skvalitniť prípravu podnikov na digitálnu transformáciu potvrdzuje aj platforma Industry 4UM.
Táto platforma vznikla ako iniciatíva zástupcov priemyslu pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“) , a jej ambíciou je, okrem iného:
▪

zvyšovať informovanosť a odborné znalosti podnikov v oblasti Industry 4.0, digitálnej
transformácie a rozvoja inovácií,

▪

vzdelávať a zvyšovať povedomie verejnosti o téme Industry 4.0,

▪

spájať odborníkov a vytvoriť im priestor na výmenu a zdieľanie odborných názorov,

▪

podporovať rozvoj mladých výskumno-vývojových pracovníkov a začínajúcich firiem zameraných
na digitalizáciu a inovácie,

▪

byť partnerom pre štátne inštitúcie pri usmerňovaní rozvoja digitalizácie priemyslu a inovácií na
Slovensku.

Industry4UM je otvoreným diskusným fórom s cieľom prinášať odpovede na témy Industry 4.0 formou
moderovanej diskusie.
Industry4UM spolu so spoločnosťou Trexima Bratislava zorganizovali dňa 11. februára 2021 diskusné
fórum na tému: Akých absolventov vysokých škôl potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?
Zúčastnili sa ho zástupcovia zamestnávateľov a vysokých škôl, ktorí hľadali možnosti spolupráce v
oblasti adekvátnej prípravy absolventov vzhľadom na potreby Industry 4.0.
Cieľ programu: Reálne zlepšenie kvality absolventov VŠ pre potreby priemyslu v oblasti automatizácie,
robotizácie a digitalizácie
Cieľ prvého diskusného stretnutia: Nájdenie spoločných riešení a spôsobov, ktorými sa bude spoločne
postupovať pri napĺňaní cieľa programu.
Zámer diskusného stretnutia prezentoval Martin Morháč zo združenia Industry4UM, ktorý uviedol, že
hlas priemyslu vyzývajúci na prípravu absolventov pre Industry 4.0 v súlade s inováciami je čoraz
naliehavejší a je najvyšší čas začať robiť reálne opatrenia na uskutočnenie zmien.
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Diskusné fórum je považované za začiatok realizácie dlhodobého programu Industry4UM s cieľom
zvýšiť kvalitu absolventov v oblasti automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Jeho ambíciou je spojiť
vplyvných odborníkov a inštitúcie so záujmom spolupracovať na riešeniach na prípravu kvalitných
absolventov vysokých škôl v študijných odboroch potrebných pre Industry 4.0. Očakáva sa, že vysoké
školy a zamestnávatelia nájdu spoločnú reč aj vzhľadom na pripravovanú zmenu vysokoškolského
zákona a prípravu komplexnej akreditácie vysokých škôl.
Prezentáciu o aktuálnej situácii na trhu práce a prognózach vývoja, o uplatnení absolventov VŠ, dopyte
a ponuke, ako aj o zručnostiach, ktoré vyžaduje budúca prax a súčasných profiloch absolventov
predstavila Lucia Lednárová Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti
Trexima Bratislava a tajomníčka Aliancie sektorových rád. Prezentácia vychádzala z najnovších
prieskumov Treximy – focus na výrobný priemysel a profil budúceho “absolventa 4.0”. Uviedla aj údaje
o tom, že zo všetkých absolventov pripravovaných na priemyselný trh len 54 % skončí na pracovných
pozíciách v priemysle. Z analýz ďalej vyplynulo, že tretina vysokoškolských absolventov sa uplatní na
stredoškolských pozíciách a 9 % po doštudovaní odchádza do zahraničia.
Nasledoval monitoring postojov účastníkov k otázke, kde vidia nevyužité možnosti v príprave
absolventov VŠ. Zástupcovia VŠ sa vyjadrovali k príležitostiam na spoluprácu s priemyslom na príprave
absolventov a zástupcovia zväzov k otázke, či majú zamestnávatelia dostatočne silný mandát prenášať
potreby priemyslu do vzdelávacieho systému VŠ.
Zamestnávatelia poukazujú na absenciu dostatočnej úrovne odborných vedomostí absolventov,
schopnosti využiť ich v praxi, kritického a analytického myslenia, zručností na prácu v tíme,
samostatnosť v práci, ale aj na neschopnosť riešiť problémy a prispôsobovať sa zmenám a nedostatok
praxe.
A v čom vidia zamestnávatelia systémové riešenie? V nastavení študijných odborov, ktoré budú
dlhodobo reflektovať ich potreby a inovačné zmeny na trhu práce. Vyjadrili sa, že niektoré vysoké školy
produkujú absolventov, o ktorých nikto nemá záujem. Jedným z riešení prípravy mladých je začať
s cielenými opatreniami už od materských škôl.
V záujme dosiahnutia adekvátnej, systémovej a koordinovanej zmeny vo vzdelávacom systéme
zamestnávatelia zhodne konštatovali potrebu začať intenzívne rokovania s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).
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Ako ideálne platformy spolupráce označili zamestnávatelia sektorové rady, ktoré majú príležitosť na
navrhovanie a presadzovanie zmien vo vzdelávaní. V procese aktualizácie sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len “SSRĽZ”) možno vytvoriť platformu predstáv zamestnávateľov o
pracovnej sile potrebnej do roku 2030.
Zástupcovia vysokých škôl (ďalej len „VŠ“) považujú akreditačné procesy za komplikované a
neefektívne a považujú za potrebné ich zjednodušiť. Tajomníčka Aliancie sektorových rád zas
upozornila na neuspokojivú účasť zástupcov zamestnávateľov v akreditačných tímoch a apelovala na
profesijné organizácie a zamestnávateľov, aby sa prihlasovali do tímov posudzovateľov pre akreditačný
proces.
V závere diskusného fóra bolo hlavnou témou hľadanie riešení na prípravu ďalších krokov, na vzájomnú
spoluprácu v oblasti pripravovaných zmien. Účastníci spoločne konštatovali potrebu širokého
konsenzu na úspešné zmeny vo vzdelávaní. Zamestnávatelia v súvislosti s presadzovaním zmien
považujú za potrebné, aby priemysel našiel silného moderátora na komunikáciu s MŠVVaŠ SR a VŠ na
presadzovanie potrieb zamestnávateľov v rámci celospoločenskej objednávky. Tlačová správa
z diskusného fóra je uvedená v Prílohe č.1.
Konferencia EPALE 2021
Konferencia nadväzuje na Európsky pilier sociálnych práv „Každý má právo na kvalitné a inkluzívne
vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu
umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce“.
Medzi najvýznamnejšie oblasti v rámci celoživotného vzdelávania patrí vzdelávanie dospelých.
Potvrdila to aj Konferencia EPALE 2021, ktorá sa uskutočnila dňa 11. februára 2021. Jej hlavnou témou
boli Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020.
Zástupkyne Národnej podpornej služby EPALE Slovensko (Ľubica Gállová a Monika Drinková) uviedli,
že na rok 2021 sú ako hlavné tematické okruhy EPALE zaradené:
▪

Zručnosti potrebné pre život a prácu, posilnenie a podpora účasti dospelých vo vzdelávaní;

▪

Prechod k digitalizácii a možnosti kombinovaného učenia;

▪

Inkluzívne sociálne zmeny pre udržateľnosť a spravodlivosť.
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Program konferencie zaujal najmä nasledujúcimi, nižšie prístupnými prezentáciami:
▪

01 Aktivity Národnej podpornej služby EPALE Slovensko(link is external)

▪

02 Vzdelávanie dospelých v SR - základné fakty, dáta a zistenia(link is external)

▪

03 Základné zručnosti u dospelých - výstupy projektu BLUESS/1. časť(link is external)

▪

04 Základné zručnosti u dospelých - výstupy projektu BLUESS/2. časť(link is external)

▪

05 Digitálne zručnosti v poňatí DigiKatalogu.cz(link is external)

▪

06 Mediálna gramotnosť ako nástroj proti hoaxom a dezinformáciam(link is external)

▪

07 EPALE Online Akadémia Česká republika(link is external)

▪

08 Jazykové centrum The Bridge(link is external)

▪

09 Aj ty v IT - Aby si každé dievča a žena našla v IT svoje miesto(link is external)

▪

10 BBSK - Dobrý kraj(link is external)

▪

11 Agentúra práce BBSK, n. o.(link is external)

▪

12 Stredná odborná škola Zlaté Moravce (link is external)

Horeuvedené zdroje: rečníci na konferencii EPALE 20218

V systéme prípravy kvalifikovanej pracovnej sily podľa požiadaviek trhu práce má osobitný význam
výchovné a kariérové poradenstvo. Dôležité zmeny v tejto oblasti nastali v systéme regionálneho
školstva novelizáciou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, platnej od 1. septembra 2019.
Cieľom kariérového poradenstva je predovšetkým zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho
individuálnymi predpokladmi a záujmami, ale aj potrebami trhu práce. Na splnenie tohto cieľa sa má
činnosť kariérového poradenstva v rámci škôl a školských zariadení zameriavať na výchovnú,
poradenskú a informačnú činnosť, s dôrazom na informácie o trhu práce.
Koordinačná činnosť (predovšetkým výmena informácií o trhu práce) je v pôsobnosti centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“), ktoré majú metodicky
usmerňovať výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach v ich územnej
pôsobnosti. CPPPaP v sídle kraja má koncepčne, metodicky a koordinačne usmerňovať kariérové
poradenstvo v centrách v jeho územnej pôsobnosti.

8

Prezentácie z Konferencie EPALE 2021 | EPALE (europa.eu)
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Príkladom dobrej praxe bol online seminár pre výchovných poradcov, ktorý sa konal dňa 16.2.2021 o
13.00 hod. pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej pod názvom
„MOJA STREDNÁ”. Cieľom seminára bolo metodické usmernenie kariérových a výchovných poradcov
ZŠ a SŠ, predstavenie stránky „mojastredna.sk“, brožúry SŠ, ako aj predstavenie možností
stredoškolského štúdia v Žilinskom kraji a trendov trhu práce.
Ing. Martina Gajdárová z odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“)
predstavila novú online informačnú a komunikačnú platformu mojastredna.sk, ktorej poslaním je
priblížiť možnosti štúdia a život na SŠ v ŽSK. Stránka predstavuje 59 SŠ a jednu jazykovú školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Stránka obsahuje zoznam škôl, internáty, granty a kalendár
aktivít (informácie o realizovaných a pripravovaných podujatiach v roku 2021), ako aj Brožúru
stredných škôl v ŽSK v pdf. formáte.
Stránka rôznymi formami predstavuje SŠ v danom kraji – základné kontaktné údaje, výhody, zoznam
odborov, krúžky, odkaz od študentov a slovo učiteľa. Okrem predstavenia jednotlivých škôl a
internátov stránka ďalej umožňuje prepojenie na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Žiline (ďalej len „CPPPaP Žilina“) a ich Online kariérové poradenstvo, ako aj odpovede na
otázky.
V ďalšej časti Mgr. Ivan Moravčík z CPPPaP Žilina predstavil online kariérové poradenstvo. Pred
pandémiou poskytovalo CPPPaP Žilina poradenstvo len v prezenčnej forme, ale počas roka vyvinulo
spôsob, ktorý umožňuje online formu a táto je momentálne pripravená na spustenie.
Ing. Dušan Haluška, regionálny koordinátor pre Žilinský región ŠIOV predstavil aktuálny stav a
možnosti duálneho vzdelávania v regióne. Celkovo je v súčasnosti v systéme duálneho vzdelávania
(SDV) v ŽSK zapojených 1315 žiakov. So zamestnávateľmi, ktorí sú zapojení do systému duálneho
vzdelávania organizuje ŠIOV v súčasnosti online exkurzie pre žiakov ZŠ. V ŽSK prevláda v SDV strojársky
priemysel (66 %), nasleduje elektrotechnický (14 %), služby (10 %), stavebný (3 %) a ostatné trhové
segmenty (7 %) – v SDV nie je zapojený sektor zdravotníctvo, z objektívnych dôvodov, ktoré sa riešia
na národnej úrovni. 50 % z praktickej časti výučby žiak strávi u zamestnávateľa. Zamestnávatelia
zapojení v SDV sú certifikovaní a vykonávajú sa u nich školské inšpekcie. Viac informácií o SDV
a zapojených školách je prístupných na stránke dualnysystem.sk.
Ing. Michal Rostás z Realizačného tímu SRI informoval o tom, aké je uplatnenie absolventov na trhu
práce a predstavil špecifiká, ktoré priniesla pandémia. Prezentácia obsahovala prehľad vývoja v
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celkovej zamestnanosti v SR v roku 2020, najviac zasiahnuté odvetvia vrátane súvisiacich povolaní a
počty dotknutých zamestnancov. Ďalej prezentujúci informoval o miere nezamestnanosti absolventov
od roku 2014, o trendoch vo vzdelávaní podľa odborov vzdelania. S nástupom pandémie sa ako veľký
problém ukázala práve zamestnanosť nových absolventov (predovšetkým absolventov SŠ). Pozitívnym
trendom vo vzdelávaní je ale zvyšujúci sa záujem o štúdium technických a zdravotníckych odborov
a pokles záujmu o štúdium spoločenských vied a služieb. Pozitívny je aj trend zvyšujúcej sa
zodpovednosti pri výbere budúceho povolania (žiaci berú v rovnakej miere do úvahy záujem o danú
oblasť štúdia, ako aj následnú možnosť dobrého uplatnenia sa a zárobku). Pre ucelenejší prehľad a
konkrétnejšie informácie odporučil prezentujúci účastníkom seminára stránky www.trendyprace.sk
a www.uplatnenie.sk.
V diskusii prezentujúci odpovedali na otázky, ktoré boli počas seminára položené prostredníctvom
chatu. Podujatie bolo predovšetkým predstavením novovytvorenej informačnej a metodickej podpory
v Žilinskom kraji. Seminár priniesol nové informácie, impulzy a inšpirácie pre prácu výchovných
a kariérových poradcov, aby lepšie pomohli žiakom zorientovať sa a nájsť správnu cestu pri výbere
povolania.
Dňa 3. marca 2021 organizoval ŠIOV, Odbor európskych politík a Národné centrum Europass
Slovensko – Národné podujatie Europass.
Zámerom podujatia bolo prezentovať význam a možnosti inovovanej platformy Europass, ako aj
oboznámiť verejnosť s aktivitami Národného centra Europass Slovensko a prezentovať politiky
a priority EK v oblasti celoživotného vzdelávania, ako sú napríklad elektronické doklady o vzdelaní
(Europass Digital Credentials). V rámci konferencie boli prezentované aj príklady dobrej praxe.
Europass je od roku 2004 nástrojom na zaznamenávanie zručností jednotlivcov a ich prezentovanie na
trhu práce. Z pomerne jednoduchého nástroja na vytváranie životopisu prešiel Europass v uplynulom
období a predovšetkým v roku 2020 výraznou transformáciou. Pridaním nových funkcionalít sa
výrazne zvyšuje jeho interaktivita a potenciál využitia. Dnes tento nástroj pomáha v seba riadení
kariéry a celoživotného vzdelávania v kontexte súčasných výziev na trhu práce.
Legislatívnym rámcom na vytvorenie novej platformy bolo Rozhodnutie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti
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zručností a kvalifikácií (Europass)9, ktoré nahradilo rozhodnutie č. 2241/2004/ES Európskeho
parlamentu a Rady z roku 2004 (pôvodný Europass). Dôležitým dokumentom pre vznik novej platformy
Europass bol tiež Európsky program zručností10 pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu
spravodlivosť a odolnosť z roku 2020. Tento program, okrem iného, reaguje aj na pandémiu Covid-19
a stanovuje úlohy previazané s trhom práce, aby sa jednotlivci čo najskôr zamestnali a postupne tak
prispeli k znovu naštartovaniu ekonomík. Medzi priority EK a EÚ patrí podpora zamestnanosti.
S tým súvisí zvyšovanie kvalifikácií, rekvalifikácie a podpora celoživotného vzdelávania. Tieto ďalej
úzko súvisia s rozvojom zručností, transparentnosťou pri nábore, validáciou a uznávaním kvalifikácií a
zručností nadobudnutých v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania, dobrovoľníckou činnosťou
ako aj zručnosťami, schopnosťami a kompetenciami nadobudnutými mobilitou v rámci EÚ. Online
nástroj Europass reaguje na spomenuté priority a implementuje ich do praxe.
Ústrednou témou Národného podujatia Europass bolo predstavenie európskej online platformy
s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov, ktorá
je používateľom prístupná od 1. júla 2020 v 29-tich jazykoch, ako aj predstavenie stránky europass.sk,
sprístupnenej 1. mája 2020. Na podujatí boli predstavené potrebné zručnosti, ktoré reagujú na
meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, špecifické dokumenty umožňujúce uznávanie získaných
zručností aj mimo formálneho systému vzdelávania. Zástupcovia EK vysvetlili aktuálnu tému
elektronických dokladov o vzdelaní (Europass Digital Credentials). Elektronicky verifikovaný doklad
o vzdelaní Europass popisuje úroveň zručností alebo vzdelania, ktoré jeho držiteľ dosiahol v rámci
vzdelávania, neformálneho učenia sa alebo nadobudol počas praxe. Pôvod a bezpečnosť tohto
dokladu zaručuje elektronická pečať v súlade s nariadením eIDAS11. Ide o štandardizovaný formát,
ktorý uľahčuje tretím stranám (zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie a úrady) proces overovania
a uznávania týchto dokladov.
Martin le Vrang z Generálneho riaditeľstva pre Zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu EK upozornil na
platformu Europass ako prioritu európskych politík v oblasti zamestnanosti. V krátkosti predstavil
Európsky program zručností a jeho 12 aktivít, z ktorých prvou zrealizovanou je práve nový Europass,
9

Úradný vestník Európskej únie. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018
o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení
rozhodnutia č. 2241/2004/ES (Text s významom pre EHP). L112/42. [online]. EUR-Lex, 2018. Dostupné na
internete: L_2018112SK.01004201.xml (europa.eu)
10
EURÓPSKA KOMISIA. European Skills Agenda – Employment, Social Skills & Inclusion. [online]. Dostupné na
internete: European Skills Agenda - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)
11
Úradný vestník Európskej únie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 910/2014 z 23. júla 2014
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zrušení smernice 1999/93/ES. L257/73. [online]. EUR-Lex, 2014. Dostupné na internete: EUR-Lex 32014R0910 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
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pričom ďalšie aktivity sa zameriavajú na vytváranie partnerstiev a podporu na získavanie kvalifikácií
a zručností. Nová platforma

kladie

dôraz

na

proces

umožňujúci

zaznamenávať

vlastné skúsenosti a zručnosti používateľov, ako aj vytvárať si elektronické portfólio. Súčasťou tohto
procesu je aj sebahodnotenie, ktoré prispeje k uvedomeniu si zručností a silných stránok, ako
aj potreby ďalšieho vzdelávania sa. Nový Europass ponúka nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom uvažovať
o svojich záujmoch, kariérnych a študijných cieľoch, ako aj o tom, aké vedomosti a zručnosti potrebujú
získať pre svoj kariérny rozvoj. Na druhej strane je platforma zároveň nástrojom, ktorý dokáže
poskytnúť jednotlivcom personalizované informácie – t.j. relevantné pracovné príležitosti, ponuku
kurzov alebo informácie v oblasti zručností pre ich vlastný kariérny rast.
Ľubica Gállová (ŠIOV) sa v prezentácii venovala téme európskych nástrojov podporujúcich mobilitu,
transparentnosť a uznávanie dokladov. V ďalšej časti podujatia bolo predstavené Národné centrum
Europass Slovensko a webová stránka europass.sk, jej štruktúra a funkcionality.
Zástupkyne Národného centra Europass Slovensko informovali o tom, aké podujatia pripravujú do
budúcnosti (nové webináre v menšom formáte, predstavujúce po častiach jednotlivé funkcionality
platformy europass.eu) a ako sa bude ďalej vyvíjať platforma Europass (prepojenie na ďalšie nástroje,
portály a služby). V tejto súvislosti prezentovali aj potvrdenie o mobilite a dodatky k vysvedčeniu a
osvedčeniu. Informovali o vytvorení slovenskej databázy dodatkov v spolupráci so ŠIOV a MŠVVaŠ
SR. Databáza v súčasnosti obsahuje 115 dodatkov v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré informujú
o obsahu vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.
Ľuba Habodászová z MŠVVaŠ SR sa v prezentácii venovala zručnostiam potrebným na trhu práce
v blízkej budúcnosti. V rámci prezentácie sa zamerala aj na nástroj OECD, ktorý ponúka prehľad o
nedostatkových

zručností

v

jednotlivých

(https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/). Tento

krajinách
nástroj

–

aplikácii

umožňuje

Skills
získať

for
prehľad

job
o

nedostatkových a nadbytočných povolaniach v jednotlivých krajinách (možné je aj porovnanie krajín)
a následne zobrazenie zručností potrebných na ich vykonávanie (podľa americkej klasifikácie
zručností). Týmto spôsobom nástroj umožňuje uvažovať o nedostatku povolaní na trhu práce v
kontexte zručností a takto nahliadať a cez zručnosti flexibilnejšie reagovať aj na dynamiku na trhu
práce.
V rámci podujatia sa predstavila aj organizácia Future Generation Europe, ktorá od roku 2015 pomocou
rôznych programov a nástrojov neformálneho vzdelávania pomáha mladým ľuďom nielen určiť si
kariérnu cestu, ale tiež identifikovať a následne aj nadobudnúť zručnosti, ktoré sú pre túto cestu
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potrebné. Matúš Jarolín v prezentácii zdôraznil nielen prednosti neformálneho vzdelávania, ktorými
sú predovšetkým flexibilita a autenticita, ale aj význam motivácie jednotlivca na získavanie kvalifikácií,
zručností a následné uplatnenie sa na trhu práce.
V záverečnej prezentácii podujatia sa p. Ildikó Mázár, Europass koordinátorka DZC z EVERIS Belgicko,
venovala téme pripravovaných, elektronicky podpísaných dokladov o vzdelávaní. Infraštruktúra na
vydávanie elektronických dokladov o vzdelávaní je jednou zo súčastí platformy služieb Europass,
pričom novú platformu vníma ako vzájomné prepojenie vzdelávacích príležitostí, kvalifikácií a dokladov
v Európe, ktorá prispieva k transparentnosti údajov, znižovaniu administratívnej záťaže a podvodov.
V hľadaní riešení celospoločenských problémov plní nezastupiteľnú úlohu vláda SR a príslušné
ústredné orgány štátnej správy. Je to najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len
„MPSVR SR“), ktoré prijíma v období pandémie viaceré vnútroštátne opatrenia na zmiernenie rizík
nezamestnanosti a na podporu udržania pracovných miest. Patrí k nim nová právna úprava – návrh
zákona o podpore v čase skrátenej práce. Uvedený návrh zákona vychádza z Koncepcie zavedenia
režimu skrátenej práce “Kurzarbeit”, ktorú vláda SR schválila uznesením č. 673 z 21. októbra 2020.
MPSVR SR predložilo horeuvedený návrh zákona na rokovanie vlády SR dňa 24. februára 202112. Ako
dôvod uvádza, že v súvislosti s priebehom ekonomickej krízy v dôsledku pandémie COVID – 19 a so
skúsenosťou z tzv. Prvej pomoci, poskytovanej ako aktívne opatrenie trhu práce je potrebné v
slovenskom právnom poriadku uviesť stabilný a zákonom stanovený nástroj pasívnej politiky trhu
práce. Má ísť o poskytovanie právne nárokovej podpory, účelovo určenej na vyplácanie náhrady mzdy
zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideliť prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a
tým dochádza k tzv. “skrátenej práci”. Bližšie sú rozsah, podmienky poskytovania, výška podpory a iné
podrobnosti identifikované v návrhu zákona.
Ide o systémové opatrenie v prípade mimoriadnych a neočakávaných situácií, ktoré zamestnávatelia
nemôžu ovplyvniť, čo má negatívny dopad na pracovné miesta na trhu práce a ich ohrozenie,
prípadne aj zánik.

12

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – nové znenie. Rokovanie dňa 24. februára 2021. č. mat. UV- 3510/2021[online]. [cit. 202125-02]. Dostupné na internete: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
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Okrem zabezpečenia časti náhrady mzdy zamestnanca je účelom aj udržanie pracovných miest a
konkurencieschopnosti zamestnávateľov.
V rámci legislatívneho procesu bol návrh zákona predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady
SR dňa 22. februára 2021 a dňa 23. februára 2021 bol predložený Legislatívnej rade vlády SR. Vláda SR
na svojom rokovaní 24. februára 2021 návrh zákona schválila uznesením č. 107/2021.
Aj priemyselné zväzy a komory veľmi pozorne sledujú vývoj slovenskej a svetovej ekonomiky,
prognózy, ale tiež očakávania slovenských firiem. Patrí k nim aj Slovenská obchodná a priemyselná
komora (ďalej len „SOPK“). Táto významná inštitúcia dňa 11. februára 2021 zorganizovala
videokonferenciu na tému Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 202113. Informácie o oblasti
slovenskej a svetovej ekonomiky, ďalšom vývoji a dopadoch pandémie COVID-19 prezentovali členovia
vlády SR (MH SR, MF SR, MIRRI SR) a zástupcovia ďalších významných inštitúcií (Národná banka
Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).
Analýza ekonomického prieskumu SOPK 2020–2021 vyústila do dvoch kľúčových kapitol
makroekonomickej publikácie, a to:
▪

Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2021;

▪

Očakávania podnikateľskej sféry.

Z ekonomických analýz vyplýva, že svetová ekonomika v roku 2020 zaznamenala od druhej svetovej
vojny najhlbšiu recesiu a reálny HDP sa globálne znížil o 4 až 5 %. Najhlbšia recesia poznačila práve
európske ekonomiky.
Fakt, že pandémia mala najtvrdší dopad v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve možno z hľadiska
slovenskej ekonomiky a jej väzieb na európske spoločenstvá považovať za nepriaznivý. Optimistickým
scenárom je postupné ekonomické oživenie a dosiahnutie predkrízovej úrovne ekonomickej stability v
roku 2022. Predpokladom však je úspešné potlačenie pandémie, a to už v prvom polroku 2021.
Analytici považujú za pravdepodobné, že negatívne dopady koronakrízy sa zatiaľ ešte neprejavili na
slovenskom trhu práce, a preto možno očakávať ďalší pokles celkovej zamestnanosti, aj keď pomalší
ako v roku 2020. Aj keď vývoj na trhu práce bol nepriaznivý vo všetkých regiónoch, najväčší pokles
13

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA.Videokonferencia Očakávaný vývoj slovenskej
ekonomiky.[online]. [cit. 2021-15-02]. Dostupné na internete: Slovenská obchodná a priemyselná komora
(sopk.sk)
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zamestnanosti sa zaznamenal v Nitrianskom kraji (o 3,3 %) a v Prešovskom kraji (o 2,9 %). V absolútnom
vyjadrení to v medziročnom vyjadrení predstavuje pokles o viac ako 10 tis. osôb.
V roku 2020 boli recesiou najviac postihnuté pracovné miesta v doprave a skladovaní, odborných a
vedeckých činnostiach, v ubytovaní a stravovaní, ako aj v poľnohospodárstve. Špecifická situácia
vznikla v IT sektore, kde zamestnanosť prudko vzrástla, k čomu prispel výrazný nárast po online
službách vplyvom karanténnych opatrení.
Údaje analýzy poukazujú na zaujímavé porovnania údajov o miere nezamestnanosti v SR za 3. štvrťrok
2020 oproti 2. štvrťroku 2020. Z porovnania je zrejmé, že po sezónnom očistení vzrástla
nezamestnanosť o viac ako 10 tis. osôb. Vzrástla najmä krátkodobá nezamestnanosť.
V roku 2020 sa celkový nepriaznivý ekonomický vývoj prejavil aj v oblasti odmeňovania. Prvýkrát v
období samostatnej SR sa v 2.štvrťroku 2020 zaznamenal medziročný pokles priemernej nominálnej
mesačnej mzdy, a to o 1,2 % na 1 088 EUR. V nadväznosti na uvoľnenie protipandemických opatrení
však v 3. štvrťroku 2020 došlo k opätovnému rastu priemerných miezd, nominálnych aj reálnych.
Analytici predpokladajú, že aj v prípade útlmu pandémie a obnovy ekonomického rastu, v roku 2021
sa nezaznamená zásadný obrat na trhu práce. K obnoveniu rastu zamestnanosti by mohlo dôjsť na
prelome rokov 2021/2022.
Autori na základe štúdií poukazujú, že budúca konkurencieschopnosť krajín je závislá od dvoch
faktorov, a to:
▪

od technologickej pripravenosti príslušnej krajiny a

▪

úrovne vzdelania a kvalifikácie pracovnej sily.

Práve tieto dva aspekty by mali byť prioritou národného záujmu politikov. Napr. v USA sa to realizuje
prostredníctvom Rady konkurencieschopnosti, v ktorej majú zastúpenie nositelia inovácií, technického
pokroku a jeho transferu do výroby – ide hlavne o vedecké osobnosti, popredných technológov,
personálnych manažérov, predstaviteľov univerzít, výskumu a jeho aplikácií. V partnerstve s verejným
sektorom a s podporou verejných politík vznikajú iniciatívy, ktoré smerujú k rastu technologického
predstihu USA.
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Činnosť Aliancie sektorových rád
Udržateľnosť riešenia Národnej sústavy povolaní prostredníctvom Aliancie sektorových rád
Slovenska
Významnými aktivitami Realizačného tímu SRI boli organizačno-technické zabezpečenie a obsahové
formovanie záujmového združenia právnických osôb s názvom Aliancia sektorových rád Slovenska.
V tejto súvislosti boli oslovení zakladatelia so žiadosťou o potvrdenie, resp. renomináciu členov do
kľúčových orgánov záujmového združenia. Zakladateľskú zmluvu podpísali štatutárni zástupcovia
MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, AZZZ SR, RÚZ, APZ a KOZ SR. Žiadosť o registráciu bola podaná dňa 4. marca
2020. Združenie vzniklo právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii
Bratislava II.). Tento akt bol považovaný za významný prvok nastavenia trvalej udržateľnosti nielen NSP
a NSK, ale aj ďalších systémových riešení, ako napr. duálny systém vzdelávania, reforma terciárneho
vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Realizačný tím SRI eviduje v súčasnosti nasledovné zloženie
orgánov:
Členská schôdza:
▪

MPSVR SR – PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

▪

MŠVVaŠ SR – bez nominácie

▪

AZZZ SR – RNDr. Oto Nevický, MBA

▪

RÚZ – Ing. Mário Lelovský

▪

APZ – Ing. Alexej Beljajev

▪

KOZ SR – PhDr. Monika Uhlerová

Správna rada:
▪

MPSVR SR – PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

▪

MŠVVaŠ SR – bez nominácie

▪

AZZZ SR – RNDr. Oto Nevický, MBA

▪

RÚZ – Ing. Mário Lelovský

▪

APZ – Mgr. Andrej Lasz

▪

KOZ SR – PhDr. Monika Uhlerová
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Dozorná rada:
▪

MPSVR SR – Mgr. Boris Sloboda

▪

MŠVVaŠ SR – bez nominácie

▪

AZZZ SR – JUDr. Daniel Širhal

▪

RÚZ – PhDr. Martin Hošták, PhD.

▪

APZ – Ing. Lucia Priesolová

▪

KOZ SR – Ing. Pavol Ondek

Inštitucionálne a personálne zmeny v Aliancii sektorových rád (projektové riešenie). V sledovanom
období boli vytvorené a distribuované nominačné listy na nižšie uvedené inštitúcie:
▪

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dňa 11. 2. 2021 bol mailom oslovený Mgr. Stanislav Hronček, vedúci oddelenia rezortného vzdelávania,
vedy a výskumu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so žiadosťou o spoluprácu v rámci
Aliancie sektorových rád na základe odporúčania vedenia Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo, rybolov. Pán Hronček potvrdil záujem o spoluprácu telefonicky (18.2. 2021). Dňa 18.2.
2021 odišla mailom žiadosť na generálnu tajomníčku služobného úradu pani Ing. Vladimíru
Fabriciusovú a Mgr. Vladimíra Winklera riaditeľa kancelárie GTS o opätovné spracovanie nominácie
zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Následne bol Realizačný tím SRI vyzvaný
zástupcami MPRV SR so žiadosťou o doplnenie informácií. Pani Mgr. Daniele Hovorkovej z kancelárie
GTS bol zaslaný e-mail so scanom listu (Príloha č.2) - požiadavka na nomináciu nového zástupcu za Ing.
Juraja Gudábu. Zároveň bol pripravený menovací dekrét uvedený v Prílohe č. 3.
Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou
V predchádzajúcich výstupoch bolo celkovo deklarovaných už päť fáz v prípade posudzovania
a schvaľovania NŠZ Alianciou. Aj v desiatej realizačnej etape sa členovia Aliancie zaoberali vytvorenými
a revidovanými NŠZ. V súčasnom období sa ich aktivita zameriava najmä na posudzovanie prenosu
inovácií do štandardov v súlade s očakávanými novými odbornými vedomosťami a zručnosťami.
Nápomocným v tomto procese je Informačný systém NSP/SRI, kde členovia sektorových rád vytvárajú
databázu inovácií ovplyvňujúcich ľudské zdroje v jednotlivých sektoroch s priraďovaním inovácií
k štandardom, ich charakteristikám a tiež k odborným vedomostiam a odborným zručnostiam.
V Informačnom systéme NSP/SRI majú na základe týchto aktivít sektorových rád členovia Aliancie
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prehľadný nástroj na posudzovanie finálneho obsahu NŠZ. Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ vyplýva z
čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní
vytvorených alebo revidovaných sektorovými radami. Ide o stálu úlohu, ktorá je náročná tak na
odborné posúdenie, ako aj z časového hľadiska. V sledovanom období sa realizovalo posudzovanie
celkovo 156 NŠZ celkovo v troch etapách, a to nasledovne:
▪

VI. etapa od 7. 1. 2021 do 21. 1. 2021 – 59 NŠZ;

▪

VII. etapa od 29. 1. 2021 do 12. 2. 2021 – 47 NŠZ;

▪

VIII. etapa od 22.2.2021 do 12.3.201 – 50 NŠZ.

VI. etapa – 7. 1. 2021
Dňa 7. januára 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 59 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými

radami

v období

decembra

2020.

Na

tomto

linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHSLSqMYWt-4pdyBgmZ_kI1aNT0QebwFkYcxvcgX8Q87VZw/viewform sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných
štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom Aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale
jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú
dostupné

na

tomto

linku:

https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/01/20210701-

schvalovanie_asr_6.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 21. januára 2021.
Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
1. Fytoinšpektor
2. Kombajnista
3. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
4. Technik v akvakultúre
5. Úradný veterinárny asistent
6. Úradný veterinárny lekár
7. Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
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Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
8. Baník, strojník
9. Tunelár
10. Technik geológ
Sektorová rada pre potravinárstvo
11. Inšpektor kontroly potravín vo výrobe
12. Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
13. Špecialista technológ v textilnej výrobe
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
14. Lakovač a natierač dreva
15. Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
16. Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
17. Fyzikálny chemik
18. Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
19. Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
20. Peciar
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Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
21. Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
22. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
23. Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
24. Špecialista riadenia sklárskej výroby
25. Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
26. Výrobca technickej a stavebnej keramiky
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
27. Autolakovník
28. Inžinier zvárania
29. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
30. Mechanik pneuservisu
31. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič
32. Strojársky špecialista automatizácie
Sektorová rada pre elektrotechniku
33. Elektronik
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
34. Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
35. Stavebný dozor
36. Stavebný rozpočtár, kalkulant
37. Stavebný stolár
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Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
38. Predavač
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
39. Operátor v železničnej doprave
40. Prepravný pracovník v železničnej doprave
41. Vozmajster
42. Špecialista pre integrovanú dopravu
43. Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
44. Kustód
45. Publicista
46. Spravodajca
47. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
48. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
Sektorová rada pre verejné služby a správu
49. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
50. Psovod
51. Špecialista kontroly fondov EÚ
52. Špecialista pre protokolárne záležitosti
53. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
54. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
55. Pracovník podateľne
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56. Všeobecný administratívny pracovník
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
57. Pediatrický nefrológ
58. Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
59. Riaditeľ zariadenia pre seniorov
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 21 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v VI. etape posudzovania
a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré
boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 4
tejto správy.
VII. etapa – 29. 1. 2021
Dňa 29. januára 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 47 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými

radami

v období

október

2020.

Na

tomto

linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSbjvMhaYXWZAoQK_K
LnMtu5UN1VVM0xCWUtJUzMzWkhSWVZINjZDWjdLQiQlQCN0PWcu sa nachádza dotazník na per
rollam schvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom Aliancie k dispozícii
v Informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu
cestu

k ich

obsahu.

Tie

sú

dostupné

na

tomto

linku:

https://www.trexima.sk/wp-

content/uploads/2021/01/20210129_schvalovanie_7.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol
stanovený na 12. februára 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
1. Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
2. Strojník briketárne
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
3. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
4. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
5. Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
6. Apretovač
7. Morič
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
8. Mechanik motocyklov
Sektorová rada pre elektrotechniku
9. Technik robotiky
Sektorová rada pre energetiku
10. Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
11. Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
12. Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
13. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni
14. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
15. Technik likvidácie jadrového odpadu
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Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
16. Triedič odpadov
17. Technik správy a údržby GIS
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
18. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
19. Špecialista geografického informačného systému
20. Stavebný prípravár
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
21. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
22. Horský vodca
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
23. Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
24. Technik, kontrolór v železničnej doprave
25. Špecialista cestovných poriadkov
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
26. Dátový expert
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
27. Bibliograf špecialista
28. Dramaturg
29. Knihovník špecialista
30. Knihovník
31. Scénický a kostýmový výtvarník

78

32. Maskér, vlásenkár
Sektorová rada pre verejné služby a správu
33. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
34. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
35. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
36. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
37. Špecialista v oblasti úrazového poistenia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
38. Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
39. Recepčný (okrem hotelového)
40. Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
41. Gynekológ a pôrodník
42. Pediatrický urológ
43. Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
44. Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
45. Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
46. Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
47. Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 22 z 29 členov. Pri dvoch členoch sa očakávala
nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva
životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v VII. etape posudzovania
a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré
boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 5
tejto správy.
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VIII. etapa – 22. 2. 2021
Dňa 22. februára 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 50 revidovaných
a vytvorených

NŠZ

sektorovými

radami

v období

februára

2021.

Na

tomto

linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrhhoMp
_rtQhUQ0hMOUpIRURBSE5WNDRYMkg3RVlDVFlFMS4u sa nachádza dotazník na per rollam
schvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom Aliancie k dispozícii
v Informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu
cestu

k ich

obsahu.

Tie

sú

dostupné

na

tomto

linku:

https://www.trexima.sk/wp-

content/uploads/2021/02/20210222-schvalovanie_alianciou_8.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska
bol stanovený na 12. marca 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo a rybolov
1. Špecialista agrochemickej kontroly
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
2. Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Sektorová rada pre potravinárstvo
3. Cukrár
4. Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
5. Porážač, vykosťovač
6. Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
7. Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
8. Vyšívačka
9. Špecialista technológ v odevnej výrobe
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
10. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
11. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
12. Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
13. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
14. Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
15. Galvanizér
16. Operátor pokovovania
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
17. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
18. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
19. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
20. Úpravár žiaruvzdorných materiálov
Sektorová rada pre elektrotechniku
21. Elektrotechnik
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
22. Stavbyvedúci
23. Strechár
24. Technik geodet
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Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
25. Barman
26. Čašník, servírka
27. Obchodný sprostredkovateľ
28. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
29. Barista
30. Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
31. Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)
32. Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)
33. Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
34. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)
35. Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
36. Odborný asistent vysokej školy
37. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
38. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
39. Sociológ
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
40. Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
41. Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
42. Odborný pracovník v oblasti štatistiky
43. Špecialista riadenia systému kvality
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Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
44. Epidemiológ
45. Gastroenterologický chirurg
46. Pediater urgentnej medicíny
47. Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
48. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
49. Inštruktor sociálnej rehabilitácie
50. Riadiaci zdravotnícky pracovník - pôrodná asistentka
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 18 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z MPRV SR, MŽP SR. Z výsledkov hlasovania členov
Aliancie v VIII. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým
NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami.
Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 6 tejto správy, avšak keďže pripomienkovanie bolo ukončené
k 12.3. 2021 tento prehľad ešte neobsahuje stav zapracovania autorom.
Tabuľka č. 1

Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou v roku 2021

Prehľad počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
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VI.
etapa

2021
VII.
VIII.
etapa
etapa

7.1.
2021

29.1.
2021

SPOLU

22.2.
2021

7

0

1

8

3
2

2
0

1
4

6
6

1

0

3

4

2

2

4

8

Prehľad počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel

VI.
etapa

2021
VII.
VIII.
etapa
etapa

7.1.
2021

29.1.
2021

SPOLU

22.2.
2021

1

0

1

2

2

1

0

3

2

2

2

6

6

0

4

10

6
1

1
1

0
1

7
3

0

6

0

6

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné
prostredie

1

2

0

3

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu

3

3

3

9

1

2

6

9

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby

5

3

5

13

Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie

0

1

0

1

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo

0

0

0

0

5

6

0

11

0

0

4

4

6

5

0

11

2

3

4

9

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

Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment
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Prehľad počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

SPOLU

VI.
etapa

2021
VII.
VIII.
etapa
etapa

7.1.
2021

29.1.
2021

SPOLU

22.2.
2021

3

7

7

17

0
59

0
47

0

0

50

156

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že už štandardne najaktívnejšou sektorovou radou v oblasti
predkladania návrhov na revíziu a tvorbu národných štandardov zamestnaní je Sektorová rada pre
zdravotníctvo a sociálne služby. Na druhú priečku v aktivite sa dostala Sektorová rada pre dopravu,
logistiku, poštové služby. Pomyselné tretie miesto si rozdelili Sektorová rada pre verejnú správu
a služby a Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. V oblasti tvorby a realizácie NŠZ tieto štyri
sektorové rady tvoria najaktívnejšie odborné tímy. Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú Sektorová
rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby
a poisťovníctvo a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté
práce na tvorbe a revízii NŠZ do 12.3. 2021 (ukončenie VIII. etapy) schválila Aliancia 370 NŠZ.
Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených Alianciou v období január – marec 2021 sa
nachádza v Prílohe č. 7 tejto správy.

Činnosť Riadiaceho výboru SRI
Na základe odsúhlaseného harmonogramu predkladania výstupov v roku 2021 v predchádzajúcej
etape projektu SRI sa aj v sledovanom období zaoberal RV SRI posúdením, pripomienkovaním
a schválením výstupov za deviatu realizačnú etapu. Ide o stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo
schváleného štatútu. Doteraz (apríl 2019 – marec 2021) RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil
celkovo 9 správ, a to Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 8.
V sledovanom období išlo najmä o práce, ktoré sa týkali posúdenia výstupu za deviatu realizačnú
etapu, a to:

85

▪

15.1.2021 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 8 na pripomienky členom RV SRI,

▪

20.1.2021 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 8 členmi RV SRI,

▪

20.1.2021 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 8 a spracovanie prehľadu
pripomienkového konania, ktorý je súčasťou finálnej verzie správy, zaslanie finálnej verzie
Priebežnej správy č. 8 členom RV SRI na per rollam schválenie,

▪

21.10.2020 schválenie Priebežnej správy č. 8 per rollam jednomyseľne a jej odovzdanie MPSVR SR,
ako objednávateľovi výstupu.

K priebežnej správe č. 8 bolo celkovo predložených 6 pripomienok a všetky boli Realizačným tímom SRI
akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia:
▪

Úradu vlády SR,

▪

MDaV SR,

▪

MZ SR.

Tak ako už bolo vyššie uvedené, členovia RV SRI schválili na rok 2021 detailný harmonogram úloh RV
SRI a do roku 2022 predpokladaný harmonogram. Odsúhlasené termíny sú uvedené v nasledovnej
tabuľke.
Tabuľka č. 2

Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022

Typ výstupu

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

Schvaľovanie výstupov NP SRI

osobne
na rokovaní
RV SRI

schválenie
výstupu per
rollam

Úvodná správa

17.05.2019

20.05.2019

20.05.2019

Priebežná správa č. 1

17.06.2019

19.06.2019

x

20.06.2019

Priebežná správa č. 2

17.07.2019

19.07.2019

x

22.07.2019

Priebežná správa č. 3

16.10.2019

18.10.2019

21.10.2019

Priebežná správa č. 4

18.01.2020

21.01.2020

Priebežná správa č. 5

16.03.2020

18.03.2020

x
19.03.2020

Priebežná správa č. 6

16.06.2020

18.06.2020

Priebežná správa č. 7

16.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

(zrušené
rokovanie - Covid 19)

21.06.2020

Priebežná správa č. 8

15.01.2021

20.01.2021

x

21.01.2021

Priebežná správa č. 9

17.03.2021

19.03.2021

x

22.03.2021

Priebežná správa č. 10 16.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

21.06.2021
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(zrušené
rokovanie - Covid 19)

22.01.2020
19.3.2020
19.06.2020

Typ výstupu

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

Schvaľovanie výstupov NP SRI

osobne
na rokovaní
RV SRI

schválenie
výstupu per
rollam

Priebežná správa č. 11 17.09.2021

20.09.2021

x

21.06.2021

Priebežná správa č. 12 13.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

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

Činnosť sektorových rád
Sektorové rady, ako odborné výkonné tímy NP SRI, majú v rámci zastupovaných sektorov ako základnú
a trvalú úlohu zosúlaďovať systém celoživotného vzdelávania v SR s potrebami trhu práce. Je to v
súlade s kontextom dokumentov a výziev vrcholných inštitúcií EÚ, ako aj národných záujmov
Slovenska. Ide o záujem zabezpečiť trvalo udržateľnú ekonomickú konkurencieschopnosť SR, aj v čase,
keď je spoločenská situácia negatívne ovplyvnená dôsledkami pandemickej situácie s COVID-19.
Sektorové rady zabezpečovali v mesiacoch január – marec 2021 množstvo významných aktivít, aj keď
dĺžka sledovaného obdobia bola oproti iným realizačným etapám podstatne kratšia.
V nastávajúcom období bude patriť medzi najnáročnejšie úlohy aktualizácia sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Aj to bolo dôvodom, že Realizačný tím SRI začal
s hodnotením kvality v oblasti činnosti sektorových rád, a to aktivity a angažovanosti jednotlivých
členov na plnení úloh projektu z viacerých aspektov (napr. účasť na rokovaniach, prínos pri plnení úloh
sektorovej rady, odborná a metodická podpora Realizačnému tímu SRI, účasť na tvorbe a aktualizácii
SSRĽZ, pripomienkovanie koncepčných, strategických a analytických dokumentov, identifikácia
inovácií, účasť na tvorbe a revízii NŠZ a pod.). Cieľom takéhoto postupu je zabezpečiť prehľad
o funkčnosti a efektívnosti členských základní jednotlivých sektorových rád, resp. prijať opatrenia na
ich optimalizáciu. Výsledky procesu hodnotenia kvality v tejto oblasti budú zverejnené v Priebežnej
správe č. 10.
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Prehľad o aktuálnom počte členov sektorových rád v čase predkladania Priebežnej správy č. 9
a o zmenách, ktoré nastali v priebehu sledovaného obdobia (1.1.2021 – 1.3.2021) je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 3

P. č.

Aktualizácia počtu členov sektorových rád v sledovanom období
Aktuálny počet
V priebehu
členov sektorovej
sledovaného
rady v čase
obdobia sa počet
predkladania PS9 členov zmenil (+-)

Názov sektorovej rady

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov
2 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
1

22

0

21

+2

23

3 Sektorová rada pre potravinárstvo

+1–1

4 Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
5
priemysel
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický
6
priemysel
7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
9
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

21

+2

19

-2

21

0

14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

28

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová
rada
pre
informačné
technológie
a telekomunikácie
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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26

-2

28

+1

18

0

19

-1

19

-1

24

-1

21

0
-1

24

+2

27

0

27

0

24

0

23

-1

30

0

32

-2

21
27
28

-2
-1
+1–1

Priemerne na jednu sektorovú radu pripadá takmer 24 členov. Z tabuľky ďalej vyplýva, že z 24-och
sektorových rád nedošlo k zmene v členskej základni len v siedmich z nich. Pri zmenách počtu členov
v sektorových radách prevažujú v ukončení členstva odchody súvisiace s ukončením pracovného
pomeru v príslušnej inštitúcii, resp. z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
V záujme efektívneho plnenia aktuálnych úloh NP SRI je nevyhnutnosťou zabezpečenie stabilnej
členskej základne v sektorových radách s dôrazom na také zloženie, aké je stanovené v Štatúte
sektorovej rady, článok 4, odsek 1. Veľmi dôležitú úlohu v tomto smere majú garant a predseda
sektorovej rady a štruktúra členskej základne je spravidla výsledkom realizácie ich návrhov na
nomináciu inštitúcií a zastupujúcich osôb. V tomto procese majú nezastupiteľné miesto tajomníci
sektorových rád, ako jeho koordinátori.
Ako pozitívny fakt, vyplývajúci z informácií tajomníkov sektorových rád predkladaných o činnosti
týchto odborných tímov možno označiť uvádzané, najvyššie podielové zastúpenie zamestnávateľských
organizácií v členských základniach sektorových rád. Práve zástupcovia tejto skupiny inštitúcií majú
najlepšie predpoklady formulovať objektívne požiadavky na také zmeny vzdelávacieho systému, ktoré
z aspektu moderných technológií a inovačných trendov zabezpečia pre sektory hospodárstva SR
primerane kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu, aj v horizonte 2030, či 2050. Aj ďalšie
skupiny subjektov majú v sektorových radách primerané a špecifické postavenie.
V posledných realizačných etapách SRI úspešne rozvinuli s Realizačným tímom SRI spoluprácu externí
spolupracovníci z radov vysokoškolských pedagógov, ktorí vo forme hodnotiacich posudkov vyjadrovali
svoje stanoviská a návrhy najmä k vypracovaným sektorovým stratégiám rozvoja ľudských zdrojov.
Posúdili obsah všetkých 24–och stratégií. Medzi ich pripomienky patrilo aj upozornenie na potrebu
spojiť skúsenosti zamestnávateľov s odborným pohľadom zástupcov vedy a výskumu, analytikov
a akademického sektora. S tým súviselo aj odporúčanie venovať mimoriadnu pozornosť
prehodnoteniu zloženia sektorových rád a získavaniu výskumníkov s relevantným odborným zázemím
a analytickou kapacitou.
Tajomníci sektorových rád aj v nadväznosti na odporúčania externých hodnotiteľov vykonali
predovšetkým monitoring organizácií, ktoré sa zaoberajú inovačnými a vývojovými trendami
v príslušných sektoroch a odosielali im oslovovacie listy, ktoré tvoria prílohy k informáciám tajomníkov.
Tajomníčka Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sústredila pozornosť napr.na nasledovné vedecké
a inovačné inštitúcie v sektore chémia a farmácia:
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▪

Výskumný ústav chemických vlákien a.s. Svit;

▪

SAV – jednotlivé ústavy;

▪

Slovnaft Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny (ÚRUP) a.s., Bratislava;

▪

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) – Chemitex s.r.o., Žilina;

▪

Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok (VÚSAPL a.s., Nitra.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o spolupráci SAV, resp. jej ústavov so sektorovým radami
na základe výzvy zo strany tajomníkov sektorových rád.
Tabuľka č. 4

P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8

Prehľad o spolupráci SAV, resp. jej ústavov na realizácii NP SRI so sektorovými radami

Slovenská akadémia vied (SAV)
Ústav SAV (názov ústavu)

Názov sektorovej rady

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín,
Ústav geotechniky SAV Košice
geológiu
Chemický ústav SAV
Sektorová rada pre potravinárstvo
Chemický ústav SAV
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, Ústav materiálového výskumu SAV Košice
kováčstvo
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne
Ústav anorganickej chémie SAV
výrobky, nekovové materiály
Sektorová rada pre automobilový priemysel Kancelária pre transfer technológií SAV; Ústav
a strojárstvo
materiálov a mechaniky strojov SAV
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné
Ústav krajinnej ekológie SAV
prostredie
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
a kartografiu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vedeckí pracovníci a zástupcovia vysokoškolských výskumných pracovísk sa zúčastňujú na realizácii
úloh NP SRI ako členovia sektorových rád, resp. pracovných skupín vytvorených na plnenie špecifických
úloh, napr. v procese tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), v oblasti
monitoringu strategických, koncepčných a iných odborných dokumentov súvisiacich s príslušným
sektorom, na aktualizácii SSRĽZ. Niektorí sú prizývaní na spoluprácu ad hoc pri riešení problému, ktorý
spadá do ich profesionálnej činnosti.
Tak ako v predchádzajúcom období, tak aj v desiatej realizačnej etape, je za každú sektorovú radu
spracovaná komplexná informácia tajomníka o činnosti sektorovej rady. V týchto informáciách sa
detailne opisuje stav inštitucionálneho a personálneho zloženia, činnosť sektorovej rady a jej
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pracovných skupín, práce na tvorbe a revízii NŠZ v sledovanom období. Informácie za 24 sektorových
rád sa nachádzajú v Prílohách č. 8 – 31.

1.4.1 Aktivity sektorových rád v procese aktualizácie sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov v nadväznosti na metodické usmernenia Realizačného tímu SRI
Medzi najvýznamnejšie úlohy odborných tímov SRI patrí aktualizácia SSRĽZ. Tie nadväzujú na
dokumenty – sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktoré vytvorili sektorové rady
v predchádzajúcich realizačných etapách 2019—2020. Predložené boli ako samostatné prílohy
Priebežnej správy č. 6 v júni 2020.
Na tvorbe sektorových stratégií sa podieľali tímy expertov sektorových rád, prevažne zo
zamestnávateľského prostredia, a to v nadväznosti na identifikované inovačné prvky v odvetviach,
ktoré zastupujú. Aktivity navrhnuté odborníkmi boli formulované v rámci jednotlivých oblastí
strategických opatrení, medzi ktoré patria okrem oblastí celoživotného vzdelávania aj spoločensky
významné procesné a systémové zmeny. Sektorové rady adresovali svoje požiadavky vo forme
opatrení zodpovedným subjektom spolu s termínmi na plnenie úloh a monitoringu plnenia. Sektorové
stratégie tak vyústili do strategických zámerov – akčných plánov jednotlivých sektorov.
Sektorové stratégie boli následne prezentované predstaviteľom ústredných orgánov štátnej správy ako
jedinečné dokumenty s konkrétnymi požiadavkami zamestnávateľov na zabezpečenie zmien vo
vzdelávacom systéme naprieč celoživotným vzdelávaním.
Pri nastavovaní metodických pravidiel na tvorbu SSRĽZ zohľadňoval Realizačný tím SRI odporúčania
Riadiaceho výboru SRI, a tiež externých renomovaných odborníkov. Významným zdrojom informácií
v procese tvorby boli identifikované strategické, koncepčné a ďalšie informačné dokumenty, najmä tie,
ktoré informovali o prebiehajúcich inovačných trendoch v národnom, ale aj medzinárodnom meradle
so zameraním na zabezpečenie konkurencieschopných ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch
hospodárstva. Monitoring strategických dokumentov a inovácií a ich zaznamenávanie do
Informačného systému SRI sa stali kontinuálnymi súčasťami procesu tvorby sektorových stratégií.
Už v pôvodnom metodickom dokumente na tvorbu SSRĽZ do roku 2030 bolo avizované, že sektorové
stratégie na základe vývoja v sektoroch, ale aj na základe zmien vonkajšieho prostredia budú na
základe monitoringu plnenia nastavených opatrení vystavené možnosti korekcie a aktualizácie, ako
otvorené dokumenty.
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V súvislosti so zmenami na trhu práce v procese zabezpečovania konkurenciechopnej pracovnej sily
a na základe rokovaní sektorových rád sa ukázala potreba aktualizovať pôvodné SSRĽZ. Ďalším
podnetom na začatie procesu boli posudky externých hodnotiteľov k strategickým dokumentom.
Tieto, okrem pozitívneho hodnotenia procesu tvorby stratégií zo strany pracovných skupín sektorových
stratégií, poukazovali aj na potrebu rozložiť návrhy strategických opatrení na dlhšie obdobie, nielen na
najbližšie roky 2020, 2021, 2022. Zo strany sektorových rád je nevyhnutné načrtnúť víziu sektora
do roku 2030.
Ukázala sa aj neuspokojivá prioritizácia určitých odvetví v rámci sektorov, a to tak z aspektu
analytického hodnotenia vývojových trendov, ako aj nastavenia opatrení na zabezpečenie adekvátnych
ľudských zdrojov pre budúce obdobie. Externí posudzovatelia upozorňovali na potrebu venovať
priestor každému odvetviu spadajúcemu pod daný sektor.
V posudkoch externých hodnotiteľov boli aj upozornenia na dôslednejšie uplatňovanie analytických
metód (PESTLE a SWOT analýzy), a tiež metód kĺzavého plánovania.
Realizačný tím SRI pristúpil s plnou zodpovednosťou k začatiu procesu aktualizácie SSRĽZ. Základom
jeho uvedenia v praxi sektorových rád bolo vypracovanie Metodického manuálu na aktualizáciu
sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 vo februári 2021. Dokument tvorí Prílohu
č.32 tejto priebežnej správy.
Sektorové stratégie sa v zmysle metodického manuálu členia na dve časti:
▪

analytická – hodnotiaca aktuálny stav na základe dát, konkurencieschopnosť a prognózu sektora
hospodárstva a jeho ľudských zdrojov,

▪

aplikačná - so zoznamom navrhovaných opatrení na zabezpečenie/prípravu ľudských zdrojov
a vzdelávania na základe podnetov sektorových rád (členov, pracovných skupín, externých
spolupracovníkov sektorových rád).

O rozložení aktivít odborných tímov SRI v procese aktualizácie SSRĽZ v roku 2021 informuje nasledovný
harmonogram:
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Obrázok č. 1

Harmonogram rozloženia aktivít odborných tímov SRI

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V sledovanom období, do času predkladania tejto priebežnej správy RV SRI, bolo v súvislosti
s aktualizáciou SSRĽZ potrebné zo strany Realizačného tímu SRI zabezpečiť najmä nasledovné úvodné
aktivity:
▪

vytvoriť návrh Metodického manuálu na aktualizáciu SSRĽZ do roku 2030 (ďalej len „metodický
manuál“),

▪

prerokovať návrh metodického manuálu s tajomníkmi sektorových rád a externými
hodnotiteľmi,

▪

zorganizovať školenie tajomníkov sektorových rád k obsahu a úlohám vyplývajúcim
z metodického manuálu v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri jeho uplatňovaní,

▪

osloviť vedecko-výskumné inštitúcie na nomináciu ich zástupcov do pracovných skupín na
aktualizáciu SSRĽZ,

▪

zabezpečiť vytvorenie pracovných skupín sektorových rád na aktualizáciu SSRĽZ,

▪

zorganizovať školenia pracovných skupín na aktualizáciu SSRĽZ.
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1.4.1.1 Formovanie pracovných skupín zameraných na aktualizáciu sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov
Aktualizáciu SSRĽZ možno považovať za jednu z najnáročnejších prác sektorových rád. Vyžadovala si
dôsledné zváženie postupnosti krokov a úzku súčinnosť tajomníkov s predsedami sektorových rád,
napríklad aj v procese formovania pracovných skupín na aktualizáciu SSRĽZ.
Medzi prvé aktivity tajomníkov v tomto procese patrilo dôsledné prehodnotenie aktivít členov
sektorových rád z priebehu tvorby pôvodnej, tzv. nultej verzie sektorových stratégií, aby do zloženia
pracovných skupín na aktualizáciu SSRĽZ boli navrhnutí najmä zástupcovia zamestnávateľov, ktorí majú
predpoklady objektívne identifikovať vývojové trendy v sektore a kvantitatívne a kvalitatívne
požiadavky na potrebu/prípravu ľudských zdrojov. Išlo aj o zváženie časových možností a aktuálneho
pracovného vyťaženia adeptov na členstvo v pracovnej skupine v záujme zabezpečenia kvalitného
spracovania strategických dokumentov a dodržiavania nastavených termínov. Tajomníci tiež brali do
úvahy požiadavku na kvalifikované zastúpenie odborníkov zo všetkých odvetví v príslušných sektoroch.
Takýto prístup k formovaniu pracovných skupín zameraných na aktualizáciu SSRĽZ vyžadoval časovo
náročnú komunikáciu, najmä zo strany vedenia sektorových rád.
V sledovanom období boli vytvárané pracovné skupiny na aktualizáciu SSRĽZ zložené z:
▪

členov sektorových rád a

▪

odborníkov z oslovených vedeckých inštitúcií.

Napr. v rámci Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo bola zostavená pracovná
skupina v zložení:
▪

Ing. Zuzana Hanusková – Matador Industries, a.s.;

▪

Lenka Hmireková – Danfoss Power Solutions a.s.;

▪

Ing. Mgr. Ondrej Holienčík – Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto;

▪

Mgr. Martin Holub – Kia Motors Slovakia s.r.o.;

▪

Ing. Andrej Lukačovič – PCA Slovakia s.r.o.;

▪

Mgr. Milan Kuzma – Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania;

▪

Ing. Vladimír Kollár – thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
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Vytváranie pracovnej skupiny z odborníkov z vedeckých inštitúcií prebiehalo v uvedenej sektorovej
rade na základe vytvorenej databázy inštitúcií. Tajomníčka a predsedníčka sektorovej rady prerokovali
zoznam inštitúcií a následne vybrali 12 inštitúcií na oslovenie. Boli identifikovaní ich poprední
predstavitelia, ktorých tajomníčka oslovila emailom. Ten v prílohe obsahoval adresný list podpísaný
predsedníčkou, základnú informáciu o projekte SRI a žiadosť o nomináciu zástupcu inštitúcie, ktorý sa
na aktivite bude podieľať.
V sledovanom období sa do aktivity zapojilo šesť z 12-tich oslovených inštitúcií, ktoré nominovali
svojho zástupcu. Zoznam inštitúcií a ich nominantov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 5

Zoznam nominantov oslovených inštitúcií

P.č. Názov inštitúcie
1 Kancelária pre transfer technológií SAV
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové
2
aktivity, o.z.
3 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
4 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
5 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
6 Výskumný ústav zváračský z. z. p. o.

Nominant
Ing. Tomáš Andrej Murajda
Mgr. Daniel Straka
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
Ing. Karol Iždinský, CSc.
Ing. Beáta Machová

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na spoluprácu v rámci pracovnej skupiny Sektorovej rady k aktualizácii SSRĽZ bol oslovený aj dekan
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a
– Ing. Juraj Majtán – riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory.
Členom vyprofilovaných pracovných skupín odosielali tajomníci sektorových rád podkladové materiály,
vrátane pôvodnej, aktuálne ešte platnej verzie SSRĽZ, ako aj metodický manuál na jej aktualizáciu na
oboznámenie sa so štruktúrou SSRĽZ a úlohami v rámci aktualizácie. Členovia pracovných skupín sú
tajomníkmi sektorových rád zároveň vyzývaní na zaslanie spätnej väzby, pokiaľ ide o ich preferencie, v
ktorých častiach/oblastiach aktualizácie by mohli byť nápomocní, resp. na aktualizácii ktorých
podkapitol SSRĽZ chcú participovať vzhľadom na ich odborné zameranie a know-how. V súvislosti
s obsahovou náplňou účasti na aktualizácii SSRĽZ sú informovaní o kontinuálnom monitoringu
inovačných trendov, strategických a koncepčných dokumentov súvisiacich so sektorom a o ich
implementácii v procese aktualizácie SSRĽZ.
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Oblasť identifikácie kľúčových inovačných zmien v sektore, ktoré majú priamy dopad na ľudské zdroje,
má mimoriadne závažné miesto pri realizácii NP SRI, čo potvrdzuje aj jeho názov „Sektorovo riadenými
inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“. Výkonné tímy NP SRI sú metodicky vedené k tomu, aby
inovácie súvisiace s poslaním a úlohami sektorov priebežne monitorovali a zaznamenávali v IS SRI.
Aj za týmto účelom boli doplnené členské základne sektorových rád o expertov, ktorí v rámci svojej
odbornej činnosti reflektujú inovácie v sektoroch. Viacerým z týchto členov bolo uložené rozšíriť
zoznam inovácií, ktoré sa premietnu aj do nových požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily.
Tajomníci sektorových rád priebežne vyzývajú na pracovných rokovaniach členov k aktívnemu
zapájaniu sa do týchto prác. Napr. členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo
v období január – marec 2021 identifikovali a zaznamenali v IS SRI tri inovácie spolu s ich
charakteristikami. Išlo o nasledovné inovácie:
Virtuálny podnik: Súbor technológií, ktoré pomáhajú vytvárať digitálne modely všetkých prvkov
podniku na všetkých úrovniach procesov. Jedná sa teda o komplexný virtuálny obraz skutočného
podnikania, ktorý umožňuje namodelovať zmeny a ich dopady pred ich implementáciou. Cieľom tohto
procesu je preskúmanie dopadov zmien, ktoré by v reálnom prostredí boli veľmi nákladné, nebezpečné
alebo dokonca nemožné. Virtuálny podnik je základom pre moderné výrobné systémy v zmysle
Priemyslu 4.0. Využitie virtuálneho podniku je možné napríklad pri návrhoch výrobných a logistických
systémov a ich simulácie a optimalizácie vo virtuálnom prostredí (napr. virtuálny podnik – layouty,
virtuálny proces – materiálové toky, virtuálny produkt – simulácie funkčnosti, telematika, virtuálne
tréningy – rozšírená realita, napr. pre nových zamestnancov, rekvalifikácie a pod.).
Automatizovaná logistika: Automatizovaná logistika predstavuje spojenie počítačového softvéru a
automatizovaných strojov na zvýšenie efektívnosti logistických operácií. Automatizovaná logistika sa
vykonáva prostredníctvom automatizovaných prepravných systémov – automaticky riadenými
pozemnými transportnými vozíkmi s vlastným pohonom a bezkontaktným navádzaním. Hlavnou
úlohou týchto systémov je interná preprava materiálu v rámci závodu. V sektore automobilový
priemysel & strojárstvo sa automatizovaná logistika využíva predovšetkým v prostredí procesu
skladovania, procesu medzioperačnej manipulácie s materiálom (automatizované paletové vozíky) či
procesu zásobovania výrobných a montážnych liniek.
Realizácia opatrení v prípade krízovej situácie – mentálne zdravie: V súvislosti s pandémiou Covid-19
a zmenami, ktorými prechádza väčšina zamestnancov na všetkých úrovniach v rámci podniku sa do
popredia dostáva nová potreba zamestnávateľa – zaoberať sa mentálnym zdravím svojich
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zamestnancov. Na jednej strane sa jedná o mentálne zdravie zamestnancov vykonávajúcich prácu
prostredníctvom home office (nedostatok sociálneho kontaktu, nesprávne pracovné návyky, a pod.),
na druhej strane zdravie zamestnancov, ktorí naďalej vykonávajú prácu na pracovisku v novom –
prísnejšom režime (bezpečnostné opatrenia, pravidelné testovanie a pod.). V oboch prípadoch sa jedná
o veľké zmeny a tlak na psychiku jedinca, s ktorými sa musí vyrovnať. Ako prevenciu vyhorenia svojich
zamestnancov tak zamestnávatelia zavádzajú nové metódy na ochranu ich mentálneho zdravia –
napríklad podpornými online sedeniami so psychológom, online jogou, či ďalšími aktivitami.
Aktuálne má táto sektorová rada identifikovaných 12 inovácií, z ktorých je 11 zaradených do
jednotlivých kategórií. Bez zaradenia do kategórie zostáva jedna inovácia, ktorá bude kategorizovaná
na základe vytvorenia charakteristiky v marci 2021.
V čase predkladania tejto priebežnej správy boli v IS SRI sektorovými radami identifikované nasledovné
kategórie inovácií s príslušnou kvantifikáciou.
Tabuľka č. 6

Prehľad o kategóriách inovácií a počte inovácií identifikovaných sektorovými radami
k 10.3.2021

3D technológie a materiály

8

5G siete

3

AI (umelá inteligencia)

23

Alternatívne palivá a pohony

13

AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita

8

Automatizácia

13

Big Data

10

Biodegradovateľné materiály s pridanými vlastnosťami

4

Blockchain

7

Digitalizácia

31

Digitálna bezpečnosť

12

Drony

3

Gamifikácia

2

Inovácie ako reakcia na pandémiu

4

Internet vecí (IoT)

13

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie

3
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Nezaradené

59

Nové materiály

9

Nové metódy

22

Potraviny budúcnosti

4

Robotizácia

16

Rozvoj informačných technológií

20

Smart technológie

15

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Otázkam prenosu inovačných trendov do procesu tvorby a revízie NŠZ, ako aj do štruktúry NŠZ sa
podrobnejšie venuje pozornosť v Aktivite č. 3 tejto priebežnej správy.

1.4.1.2 Organizácia školení pracovných skupín sektorových rád v zmysle stanoveného
harmonogramu
Po vytvorení metodického manuálu a preškolení tajomníkov sektorových rád začali tajomníci
organizovať školenia pracovných skupín. Školenia boli realizované prostredníctvom aplikácie MS
Teams.
Už pred školením tajomníci zaslali členom pracovných skupín metodický manuál, a to v záujme ich
oboznámenia sa s novými pravidlami.
Školení sa zúčastnili aj viacerí externí posudzovatelia pôvodných, nultých verzií stratégií. V prípade, že
sa školení nemohli zúčastniť všetci členovia pracovných skupín, organizovali tajomníci aj individuálne
školiace akcie.
V prípade oslovených vedeckých a výskumných inštitúcií, ktoré ešte neuzavreli nominačné postupy do
času konania školiacich akcií budú tajomníci následne organizovať ďalšie školenia. Okrem témy
aktualizácie SSRĽZ sa zamerajú tiež na predstavenie NP SRI v záujme zabezpečenia ich informovanosti
o aktivitách, úlohách a výzvach projektu.
Prezentujúci tajomníci objasnili na školeniach zúčastneným odborníkom ciele aktualizácie SSRĽZ, úlohy
v nadväznosti na stanovené metodické pravidlá, upozorňovali na rozdiely oproti pôvodným verziám

98

stratégií, avizovali potrebu zabezpečenia jednotného postupu v zmysle určeného harmonogramu prác
v roku 2021.
V rámci diskusie boli riešené najmä témy, ktoré aktualizácia prináša ako nové výzvy, napr. otázku
komunikácie so subjektmi, ktoré budú navrhované ako zodpovedné za plnenie jednotlivých aktivít,
otázku navrhovania termínov plnenia aktivít, monitorovania plnenia úloh a pod. Zazneli aj podnety zo
strany účastníkov školení, napr. upozornenia na aktivity vyšších územných celkov SR, pripravujúcich
strategické dokumenty v oblasti ľudských zdrojov (školenie pracovnej skupiny pri Sektorovej rade pre
dopravu, logistiku, poštové služby).
V nadväznosti na realizované školenia tajomníci odosielali členom pracovných skupín dokumentáciu
k odprezentovaným informáciám, t. j. Metodický manuál na aktualizáciu SSRĽZ do roku 2030,
prezentáciu zo školenia a audionahrávku slúžiacu výhradne členom sektorových rád.
O organizácii školení pracovných skupín jednotlivých sektorových rád dáva informácie nasledujúci
prehľad:
Tabuľka č. 7
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prehľad školení pracovných skupín sektorových rád k aktualizácii SSRĽZ
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
ťažba a úprava surovín, geológiu
potravinárstvo
textil, odevy, obuv a spracovanie kože
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
chémiu a farmáciu
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové
materiály
automobilový priemysel a strojárstvo
elektrotechniku
energetiku, plyn a elektrinu
vodu, odpad a životné prostredie
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
dopravu, logistiku, poštové služby
informačné technológie a telekomunikácie
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
kultúru a vydavateľstvo
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Termín
školenia
4.3.2021
25.2.2021
26.2.2021
26.2.2021
23.2.2021
23.2.2021
1.3.2021
26.2.2021

13:00
09:30
13:00
14:00
13:00
09:00
10:00
09:30

2.3.2021

09:00

2.3.2021
2.3.2021
1.3.2021
26.2.2021
25.2.2021
2.3.2021
24.2.2021
2.3.2021
24.2.2021
24.2.2021

13:00
11:00
11:30
10:00
13:00
14:00
10:00
13:00
12:00
14:30

Čas

P. č.
20
21
22
23
24

Sektorová rada pre
vzdelávanie, výchovu a šport
verejné služby a správu
administratívu, ekonomiku, manažment
zdravotníctvo, sociálne služby
remeslá a osobné služby

Termín
školenia
25.2.2021
25.2.2021
26.2.2021
1.3.2021
24.2.2021

Čas
14:00
13:00
11:00
13:00
14:00

1.4.2 Postup sektorových rád v procese prípravy na vyhodnocovanie uplatnenia
absolventov stredných a vysokých škôl – Ranking poskytovateľov vzdelávania v SR
Medzi dlhodobé úlohy sektorových rád patrí kreovanie kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania
na Slovensku. Iniciatíva vzišla z podnetov zamestnávateľov, ktorí majú záujem pracovať so systémom
hodnotenia kvality absolventov. Tento proces začal Realizačný tím SRI, ktorý vytvoril a realizoval
s pomocou tajomníkov sektorových rád dotazníkový prieskum medzi členmi sektorových rád. Dotazník
obsahoval tri otázky týkajúce sa formy hodnotenia, kritérií výberu (čo by zástupcovia zamestnávateľov
dokázali relevantne vyhodnotiť vo vzťahu k poskytovateľom vzdelávania) a predstáv zástupcov
sektorových rád o postupe pri hodnotení poskytovateľov z úrovne sektora, resp. centrálne/systémovo
na úrovni SR. Členovia sektorových rád pri formulovaní odpovedí vychádzali z vlastných poznatkov
a skúseností, ale zdrojom boli aj rôzne čiastkové hodnotenia alebo príklady dobrej praxe v okolitých
krajinách. Vyhodnotenie zosumarizovaných odpovedí bol jeden z bodov programu šiestych rokovaní
sektorových rád, kde sa členovia oboznámili s názormi respondentov naprieč všetkými sektorovými
radami. Toto vyhodnotenie bolo súčasťou Pribežnej správy č. 8, kapitola 1.4.5.
Vzhľadom na rôznorodosť názorov a preferencií v rámci dotazníkového prieskumu sa Realizačný tím
SRI rozhodol v sledovanom období vyhodnotiť najpreferovanejšie kritérium, ktorým je uplatniteľnosť
absolventov. V kontexte uplatniteľnosti absolventov sa zrealizuje hodnotenie na úrovni stredných
a vysokých škôl. Na hodnotenie kvality poskytovateľov vzdelávania bolo nevyhnutné identifikovať
kľúčové školy pripravujúcich absolventov pre jednotlivé sektory. Identifikácia prebiehala na základe
väzieb medzi:
1. sektorom a zamestnaním,
2. zamestnaním a odborom vzdelania,
3. odborom vzdelania a školou.
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V prvom kroku sa priradili ku každému sektoru kľúčové zamestnania. Následne boli identifikované
všetky „optimálne“ odbory vzdelania, ktoré pre tieto zamestnania pripravujú absolventov. Nakoniec
sa identifikovali školy, na ktorých sa tieto odbory vzdelania vyučujú. Keďže školy produkujú
absolventov rôznych odborov, jedna škola sa môže vyskytovať aj vo viacerých sektoroch. Výber
stredných a vysokých škôl bude prebiehať vo vnútri sektora a vzťahovať sa len na tie relevantné
odbory, ktoré pripravujú absolventov pre daný sektor. Tieto odbory sú pri každej škole a pre každý
sektor jasne identifikované, čo zamedzuje duplicitnému hodnoteniu rovnakých oblastí. Tento zoznam
obsahuje 6371 stredných a vysokých škôl Slovenska. Nižšie v grafe sa zobrazuje podiel identifikovaných
stredných a vysokých škôl v jednotlivých sektorových radách podľa väzby na zamestnanie.
Graf č. 1

Podiel stredných a vysokých škôl v sektorových radách vo väzbe na garantované
zamestnania

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššie zastúpenie škôl má Sektorová rada pre verejné služby a správu, čo predstavuje 12 %
z celkového počtu identifikovaných škôl. Druhý najvyšší, 8 %-ný podiel ma Sektorová rada pre remeslá
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a osobné služby. Najnižší podiel majú sektorové rady so špecifickým sektorovým zameraním, napr.
sektor chémie či hutníctva. Priemerný počet identifikovaných stredných a vysokých škôl je cca 265 škôl
na jednu sektorovú radu. Realizačný tím SRI poskytol tajomníkom zoznam identifikovaných stredných
a vysokých škôl, aby v spolupráci s členmi vybrali najrelevantnejšie školy pre ich sektor, ktoré sa
dostanú do finálneho hodnotenia poskytovateľov vzdelávania.
Rozpracovanosť tejto úlohy sa v sektorových radách v sledovanom období líši. Niektoré sektorové rady
vytvorili pracovné skupiny, ktoré sa prioritne zaoberajú témou hodnotenia poskytovateľov
vzdelávania. A tie sa zaoberajú úlohou identifikovať relevantný zoznam škôl pre sektor. V ostatných
sektorových radách prvotnú selekciu poskytnutého zoznamu spracuje tajomník v spolupráci
s predsedom sektorovej rady a prezentuje vybrané výsledky selekcie celej sektorovej rade. Následne
sa očakáva spätná väzba od všetkých členov, v rámci ktorej sa spoločne dospeje k optimálnemu výberu
konkrétnych stredných a vysokých škôl, ktoré budú prerokované na najbližších rokovaniach
sektorových rád. Aktuálny stav rozpracovanosti tejto úlohy za jednotlivé sektorové rady sa nachádza
v informáciách tajomníkov, ktoré tvoria prílohy tejto Priebežnej správy č. 9.

1.4.3 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami
Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby a revízie NŠZ
Tabuľka uvádzaná nižšie sumarizuje zmeny v počtoch garantovaných NŠZ v rámci 24-roch sektorových
rád ku dňu 10.3.2021. Úbytok, prírastok, resp. nezmenený počet garantovaných NŠZ za jednotlivé
sektorové rady ku koncu sledovaného obdobia je uvedený v predposlednom stĺpci. V poslednom stĺpci
sa následne uvádza aktuálny stav garantovaných NŠZ.
Za všetky sektorové rady je spolu v sledovanom období garantovaných 1967 NŠZ, čo predstavuje
pokles oproti minulému obdobiu o 2 NŠZ.
Najväčší nárast garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály (+2 NŠZ). O jeden NŠZ viac si odsúhlasila aj Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. V rámci Sektorovej rady pre dopravu, logistiku poštové služby
išlo o pokles o jeden garantovaný NŠZ, rovnako tomu bolo aj u Sektorovej rady pre kultúru
a vydavateľstvo. Najvýraznejší pokles (-3 NŠZ) bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre administratívu,
ekonomiku, manažment.
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V 19-tich sektorových radách nenastala v sledovanom období žiadna zmena v počte garancie NŠZ
(oproti predchádzajúcemu obdobiu), čo predstavuje 79,2 % zo všetkých sektorových rád.
Tabuľka č. 8

Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady
NSP II

P.č.
sektor
ovej
rady

1
2
3
4
5
6
7
8

Počet
garantov
aných
NŠZ

SRI

NSP III
Stav Stav k Stav
ku
10.
k 10.
Počet
15.
10.
1.
garantov
7. 201915 2020
16
aných
2019
14
NŠZ

71

71

47

48

52

52

73

59

58

67

30

30

Stav k 10. 3. 2021

0/71

+6/77

-1/76

-1/75

0/75

Stav
Zmena
Aktualizo
k 10.
v počte
vaný
1.
garantova
počet
2021 ných NŠZ garantov
20
za
aných
sektorovú NŠZ za
radu
sektorov
ú radu
0/75
0
75

1/47
0/52

+6/53 +3/56 -5/51

0/51

0/51

0/51

0

51

0/52

+1/53 0/53

0/53

0/53

0/53

0

53

3/56
+1/6
8
0/30

0/56

-1/55 -2/53

0/53

+1/54 0/54

0

54

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0

68

0/30

0/30

0/30

0/30

+2/32 0/32

0

32

0/27

-2/35 +10/4
5
0/50 0/50

0/45

0/45

0/45

0

45

0/77

Stav
Stav
Stav
k 10. k 10. k 10.
3.
6.
10.
2020 202018 2020
17

19

23

27

50

50

0/50

+10/3
7
0/50

0/50

0/50

0/50

0

50

0/53

0/53

0/53

+8/61

0/61

0/61

+2

63

-2/60

0/60

0/60

0

60

9

47

53

0/53

10

56

56

0/56

0/56

+6/62 0/62

11

26

35

0/35

0/35

0/35

-2/33 +2/35 -1/34

0/34

0

34

12

71

74

0/74

+2/76

0/76

+4/80 -1/79

0/78

0

78

13

53

53

0/53

+4/57

-2/55 -1/54 +1/55 +3/58 -1/57

0

57

14

64

69

0/69

+2/71

0/71

0/79

-1/78

+1

79

-2/88 -6/82 +5/87 -1/86

0/86

0

86

110

98

106

99

101

41

42

0

55

80

87

0/101 0/101 0/101 +6/10 0/107 0/10
7
7
+1/43 0/43 0/43 +12/5 0/55 0/55
5
0/87 0/87 0/87 +2/89 0/89 0/89

-1

16

6/92
0/10
1
0/42

-2/90

15

0

89

0

149

-1

158

0

75

0

142

+7/15 +4/16
+2/15
+3/15
6
0
4/156
8
2/156
9
-3/80 -5/75 +1/76 -1/75
29/11 30/83
3

17
18
19

20

0/87
0/14
9
0/14
2

0/71

14

+8/79

Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
16 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
17 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
18 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
19 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
20 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
15
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-1/78

NSP II
P.č.
sektor
ovej
rady

21
22

Počet
garantov
aných
NŠZ

SRI

NSP III
Stav Stav k Stav
ku
10.
k 10.
Počet
15.
10.
1.
garantov
7. 201915 2020
16
aných
2019
14
NŠZ

0

175

102

103

23
24

0

227

77

84

Spolu

1230

1952

0/17
5
0/10
3
0/22
7
0/84
921/1
943

Stav k 10. 3. 2021

Stav
Zmena
Aktualizo
k 10.
v počte
vaný
1.
garantova
počet
2021 ných NŠZ garantov
17
19
20
za
aných
sektorovú NŠZ za
radu
sektorov
ú radu
+2/17
+1/17 -2/170 +1/17 0/17
0
171
7
6/171
2
1
1
+1/10 0/104 0/104 +6/11 0/110 0/11
-3
107
4
0
0
+4/23 +2/23
+4/23 +3/23 0/23
0
238
1
3
2/231
5
8
8
0/84 +1/85 0/85 -2/83 0/83 0/83
0
83
+1422/
1957

Stav
Stav
Stav
k 10. k 10. k 10.
3.
6.
10.
2020 202018 2020

2623/1 1124/1
931
920

+4325/
1963

+626/1 027/19
969
69

-228

1967

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Analýza výdavkov na inovácie v odvetvovom členení a charakteristika
intenzity a zdrojov inovácií
Táto podkapitola poskytuje prehľad dát súvisiacich s inováciami v rôznych členeniach v nadväznosti na
Národnú stratégiu zamestnanosti, keďže konkurencieschopnosť SR závisí od schopnosti inovovať
a využívať nové technológie. Pre otvorenú ekonomiku, akou je SR, je nevyhnutné využívať všetky
konkurenčné výhody, ktoré sú k dispozícii. Medzi tieto výhody patria aj inovácie. Inovácie sú však
výrazne naviazané na investície, preto sú v prvej časti podkapitoly inovácie charakterizované z hľadiska
výšky výdavkov na inovácie. Vývoj výšky investícií do inovácií poukazuje na životaschopnosť

21

zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2
23 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3
24 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4
25 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5
26 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6
27 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7
28 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8
22
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jednotlivých odvetví. Znižovanie investícií do inovácií znamená útlm a stagnáciu odvetvia, naopak rast
výdavkov na inovácie svedčí o tom, že odvetvie je zdravé a konkurencieschopné.

Významná je analýza štruktúry existujúcich výdavkov na inovácie z hľadiska úrovne technológií, keďže
práve „high-tech“ inovácie majú najvyšší potenciál priniesť želané know-how a konkurenčnú výhodu.
Veľkostná štruktúra inovujúcich podnikov je dôležitá z dôvodu podpory inovácií, t. j. či je efektívnejšie
podporovať veľké podniky alebo malé progresívne podniky.

Jednou z charakteristík sú v rámci podkapitoly zdroje inovácií, ktoré identifikujú informačné toky, ako
aj intenzitu spolupráce medzi súkromným sektorom a univerzitami.

V závere kapitoly sa uvádza umiestnenie SR z hľadiska inovácií v rámci EÚ, čo poskytuje pohľad na SR
v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Prezentované údaje majú poskytnúť základný prehľad
o dostupných dátach o inováciách, rovnako predstavujú odrazový mostík na podrobnejšie skúmanie
vzťahov v rámci ďalších aktivít národného projektu SRI.
Na inovácie a ich vplyv na zamestnanosť je možné nahliadnuť viacerými spôsobmi. Výdavky na inováciu
výrobkov možno charakterizovať ako výdavky, ktoré na zamestnanosť vplývajú pozitívne a pomáhajú
generovať nové pracovné miesta. Na druhej strane priamy vplyv výdavkov, ktoré majú za následok
inováciu procesov možno charakterizovať ako výdavky, ktoré prácu zefektívňujú a tým spôsobujú
znižovanie zamestnanosti. Dôležitosť tejto témy narastá aj v súvislosti s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inovácie (EaSI).29 Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie je finančný
nástroj na úrovni EÚ, ktorého cieľom je presadzovať vysokú úroveň kvalitnej a udržateľnej
zamestnanosti, zaručovať primeranú a dôstojnú sociálnu ochranu, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu
a proti chudobe a zlepšovať pracovné podmienky.30 To by malo byť realizované pomocou programu
PROGRESS, ktorého ciele sú rozvíjanie a šírenie vysokokvalitných komparatívnych analytických
poznatkov. Súčasne by mal program umožňovať inkluzívnu a efektívnu výmenu informácií, ako aj
vzájomné vzdelávanie a dialóg. Medzi ďalšie ciele patrí poskytovanie finančnej podpory na testovanie

29

EURÓPSKA KOMISIA. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej
únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). [online]. EUR-Lex, 2013. [cit. 2021-29-01]. Dostupné na
internete: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:SK:PDF>.
30
EURÓPSKA KOMISIA. Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). [online]. [cit. 2021-2901]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=1081>.
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inovácií v sociálnej politike a politike trhu práce a poskytovanie finančnej pomoci organizáciám, čo sa
týka aj oblasti zvýšenia ich kapacity, rozvoja, propagácie a podpory.31

Tabuľka č. 9

Vývoj výdavkov na inovácie (v tis. EUR) podľa ekonomických činností SK NACE Rev. 2
v členení na divízie (resp. agregované divízie) v rokoch 2008 až 2018

Názov divízie ekonomickej činnosti

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Zmena 2008 a
2018
Abs.

%

05-09 Ťažba a dobývanie

14 378

3 972

2 681

2 204

7 971

803

-13 575

-94,4

10-12 Výroba potravín, nápojov a tabakových
výrobkov

95 726

39 981

62 031

20 130

67 469

46 937

-48 789

-51,0

1 091

5 131

4 100

4 908

8 829

7 188

6 097

558,8

13 Výroba textilu
14 Výroba odevov

271

1 297

1 428

6 824

663

2 196

1 925

710,3

15 Výroba kože a kožených výrobkov

2 458

7 685

374

3 782

1 542

5 692

3 234

131,6

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a
korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a
prúteného materiálu

3 115

2 874

1 116

632

6 397

4 360

1 245

40,0

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

38 488

34 097

11 751

12 731

1 167

7 034

-31 454

-81,7

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

2 343

2 791

19 143

549

4 283

18 877

16 534

705,7

44 240

34 102

54 011

13 913

99 931 151 214 106 974

241,8

13 071

12 564

10 810

5 323

5 515

1 835

-11 236

-86,0

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

31 139

23 444

96 086

84 003

34 219

88 369

57 230

183,8

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov

39 396

22 209

8 237

16 508

7 741

8 747

-30 649

-77,8

24 Výroba a spracovanie kovov

14 533

14 703

45 321

11 792

73 114

41 015

26 482

182,2

33 298

18 935

4 311

51 846

54 754

68 095

34 797

104,5

12 904

8 949

15 942

68 527

16 536

44 744

31 840

246,7

27 Výroba elektrických zariadení

22 741

54 035

91 066

76 839

51 284

79 011

56 270

247,4

28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených

68 140

34 859

42 382 133 700

90 474

77 591

9 451

13,9

109 741 229 468 546 469 132 914 367 326 519 133 409 392

373,1

19-20 Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov, chemikálií a chemických produktov
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení
26 Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov

2 137

8 052

10 204

13 913

7 305

11 180

9 043

423,2

31 Výroba nábytku

6 893

2 415

10 921

5 179

2 828

15 988

9 095

131,9

32 Iná výroba

6 630

11 612

9 211

2 330

857

2 197

-4 433

-66,9

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

13 337

14 770

22 719

5 975

16 273

22 535

9 198

69,0

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu

58 597

80 139

27 503

23 081

35 215

43 132

-15 465

-26,4

36 Zber, úprava a dodávka vody

11 917

3 814

13 625

0

8 377

6 562

-5 355

-44,9

1 306

0

1 691

0

74

742

-564

-43,2

3 017

2 213

12 355

16

1 781

1 649

-1 368

-45,3

208

226

10

0

20

230

22

10,6

41-43 Stavebníctvo

30 902

18 658

2 570

10 760

14 704

7 412

-23 490

-76,0

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov

28 863

25 674

27 425

26 173

61 742 115 353

86 490

299,7

37 Čistenie a odvod odpadových vôd
38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov
39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
s odpadom

31

EURÓPSKA KOMISIA. Os PROGRESS programu EaSI. [online]. [cit. 2021-29-01]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=sk>.
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Názov divízie ekonomickej činnosti

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Zmena 2008 a
2018
Abs.

49 Pozemná doprava a doprava potrubím
50-51 Vodná a letecká doprava
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

56 261

30 880

95 801

42 206

22 613

250

16

0

0

6 203

1 473

5 080

1 564

3 216

32 727

%

-23 534

-41,8

.

.

2 351

-3 852

-62,1

0 .

53 Poštové služby a služby kuriérov

746

0

3 215

5 589

16 697

6 338

5 592

749,6

58 Nakladateľské činnosti

146

4 770

1 821

293

346

2 054

1 908

1 306,8

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, príprava a zverejňovanie zvukových
nahrávok

.

.

0

30

1 023 .

.

.

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

.

.

820

0

60 .

.

.

61 Telekomunikácie

29 806

16 211

10 337

86 028

38 825

52 801

22 995

77,1

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby

6 083

11 352

36 438

32 950

60 621

82 039

75 956

1 248,7

63 Informačné služby

1 385

32 561

14 051

516

6 392

26 132

24 747

1 786,8

94 836

22 386

32 761

39 625

33 893

86 777

-8 059

-8,5

2 006

4 130

7 213

4 544

9 100

10 653

8 647

431,1

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

1 316

440

773

3 363

702

3 465

2 149

163,3

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy

7 794

8 850

4 621

7 860

3 906

27 594

19 800

254,0

72 Vedecký výskum a vývoj

2 355

1 590

4 160

3 790

43 840

27 767

25 412

1 079,1

1 966

849

3 248

11 033

.

.

1 374
963 760
553

1 292
871

1 774
854 093
161

92,8

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia
65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie
okrem povinného sociálneho poistenia

73 Reklama a prieskum trhu
SR spolu

.

.

920 068 853 329

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
. – bez údajov

Výdavky na inovácie v absolútnych číslach za rok 2018
V roku 2018 smerovalo najviac výdavkov na inovácie v absolútnom vyjadrení v rámci divízie 29 Výroba
motorových vozidiel, návesov a prívesov, a to 519,1 mil. EUR. Druhá priečka, z hľadiska objemu
výdavkov na inovácie, patrila v roku 2018 agregovaným divíziám 19-20 Výroba koksu a rafinovaných
ropných produktov, chemikálií a chemických produktov 151,2 mil. EUR. Na tretej priečke sa podľa výšky
výdavkov na inovácie nachádzala v roku 2018 divízia 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel
a motocyklov (115,4 mil. EUR). Výdavky na inovácie boli v roku 2018 vysoké aj v divíziách 22 Výroba
výrobkov z gumy a plastu (88,4 mil. EUR), 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia (86,8 mil. EUR) a v divízií 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
(82 mil. EUR).
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Divízie SK NACE Rev. 2

Graf č. 2

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyššou hodnotou výdavkov na inovácie v tis. EUR v roku
2018

62 POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A
SÚVISIACE SLUŽBY

82 039

64 FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A
DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

86 777

22 VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU

88 369

46 VEĽKOOBCHOD OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A
MOTOCYKLOV
19 - 20 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH
PRODUKTOV, CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV

115 353

151 214

29 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A
PRÍVESOV

519 133
Výdavky na inovácie v tis. EUR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Porovnanie výdavkov na inovácie v roku 2008 a v roku 2018 v absolútnych číslach
Z porovnania výdavkov na inovácie v roku 2008 a v roku 2018 vyplýva, že k ich najvyššiemu nárastu
v absolútnom vyjadrení došlo v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov. Tento nárast
predstavoval 409,4 mil. EUR. Na druhej priečke sa nachádzali agregované divízie 19-20 Výroba koksu a
rafinovaných ropných produktov, chemikálií a chemických produktov (nárast cca o 107 mil. EUR) a
divízia 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (nárast cca o 86 mil. EUR). Výdavky
na inovácie v absolútnom vyjadrení rástli aj v divíziách 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby (nárast o 76 mil. EUR), 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu (nárast o 57,2 mil. EUR) a
27 Výroba elektrických zariadení (nárast o 56,3 mil. EUR).
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Graf č. 3

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším absolútnym rastom výdavkov na inovácie v tis.
EUR v období 2008 až 2018

VÝDAVKY NA INOVÁCIE V TIS. EUR
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29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
19 - 20 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, chemikálií a chemických produktov
46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

27 Výroba elektrických zariadení

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvýraznejší pokles výdavkov na inovácie v absolútnych číslach bol v divíziách 10-12 Výroba potravín,
nápojov a tabakových výrobkov, kde v porovnaní roku 2008 s rokom 2018 dosiahol 48,8 mil. EUR. Na
druhom mieste sa nachádzala divízia 17 Výroba papiera a papierových výrobkov s poklesom výdavkov
na inovácie o 31,5 mil. EUR. Za ňou nasleduje divízia 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov, kde prišlo k poklesu výdavkov na inovácie o 30,6 mil. EUR.
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Graf č. 4

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším absolútnym poklesom výdavkov na inovácie v tis.
EUR v období 2008 až 2018

VÝDAVKY NA INOVÁCIE V TIS. EUR
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35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
41-43 Stavebníctvo
49 Pozemná doprava a doprava potrubím
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
10-12 Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Porovnanie výdavkov na inovácie v roku 2008 a v roku 2018 v percentách
V porovnaní roku 2008 s rokom 2018 bol najvyšší nárast výdavkov na inovácie v percentuálnom
vyjadrení v divízii 63 Informačné služby na úrovni 1 787 %, čo je v absolútnom vyjadrení nárast z cca
1,4 mil. EUR na cca 26,1 mil. EUR. Druhý najvyšší nárast výdavkov na inovácie o 1 249 % bol
zaznamenaný v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, čo
predstavuje nárast z cca 6,1 mil. EUR na 82 mil. EUR. Výrazne rástli výdavky na inovácie aj v divízii 72
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Vedecký výskum a vývoj, kde sa zvýšil objem výdavkov z cca 2,4 mil. EUR na 27,8 mil. EUR, čo
predstavovalo nárast o 1 079 %.
Graf č. 5

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším relatívnym nárastom výdavkov na inovácie medzi
rokmi 2008 až 2018
14 VÝROBA ODEVOV

710,33%

Divízie SK NACE Rev. 2

53 POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV

749,60%

72 VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ

1079,07%

62 POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A
SÚVISIACE SLUŽBY

1248,66%

58 NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI

1306,85%

63 INFORMAČNÉ SLUŽBY

1786,79%
Podiel výdavkov na inovácie v %

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší percentuálny pokles výdavkov na inovácie bol evidovaný v agregovaných divíziách 05-09
Ťažba a dobývanie o 94,4 %. Na druhom mieste sa z hľadiska percentuálneho poklesu nachádzala
divízia 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov. Tu pokles
výdavkov na inovácie predstavoval 86 % v porovnaní roku 2008 s rokom 2018. Na tretej pozícii bola
divízia 17 Výroba papiera a papierových výrobkov s poklesom výdavkov na inovácie na úrovni 81,7 %.
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Graf č. 6

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším relatívnym poklesom výdavkov na inovácie v
porovnaní roku 2008 s rokom 2018
05-09 ŤAŽBA A DOBÝVANIE

-94%

21 VÝROBA ZÁKLADNÝCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
A FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOV

Divízie SK NACE Rev. 2

-86%

17 VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV

-82%

23 VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH
VÝROBKOV

-78%

41-43 STAVEBNÍCTVO

-76%

32 INÁ VÝROBA

-67%
Pokles výdavkov na inovácie v %

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Dôležitými sú aj podiely výdavkov na inovácie z celkových výdavkov v rámci jednotlivých divízií, čo je
znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
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Tabuľka č. 10

Vývoj podielu výdavkov na inovácie (v %) na celkových výdavkoch podľa ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v členení na divízie (resp.
agregované divízie) v rokoch 2008 až 2018
Názov divízie ekonomickej činnosti

2008

2010

2012

2014

2016

Zmena 2008
a 2018 v p. b.

2018

05-09 Ťažba a dobývanie

0,42

2,08

1,29

0,81

1,18

2,91

2,49

10-12 Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

1,92

3,02

0,84

2,63

1,56

3,19

1,27

13 Výroba textilu

3,19

8,92

6,27

3,2

4,29

0,88

-2,31

14 Výroba odevov

1,96

0,71

5,19

1,99

0,94

0,32

-1,64

15 Výroba kože a kožených výrobkov

1,52

0,84

2,31

0,15

5,04

1,63

0,11

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

1,32

2,35

0,36

0,82

1,26

0,7

-0,62

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

0,82

0,15

2,54

0,91

3,18

3,25

2,43

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

15,15

3,21

0,3

13,93

2,1

1,38

-13,77

2,86

2,48

0,27

0,97

0,67

0,75

-2,11

1,4

4,05

2,92

3,69

4,34

5,38

3,98

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

2,83

1,29

3,57

3,9

2,06

1,62

-1,21

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

0,69

0,66

2,02

0,94

2,16

3,01

2,32

24 Výroba a spracovanie kovov

1,04

2,45

0,35

1,22

0,51

0,37

-0,67

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

3,15

4,16

2,78

0,28

1,79

2,11

-1,04

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

1,01

0,34

1,32

0,31

0,16

0,23

-0,78

27 Výroba elektrických zariadení

2,59

1,8

2,93

5,48

3,53

1,44

-1,15

28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených

2,41

3,15

5,23

1,67

1,91

3,04

0,63

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

2,67

1,66

0,76

3,17

2,08

0,96

-1,71

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov

2,8

2,77

4,16

3,32

2,8

0,59

-2,21

31 Výroba nábytku

3,2

0,55

0,97

3,3

0,63

1,25

-1,95

32 Iná výroba

0,76

4,59

2,33

5,02

8,75

2,34

1,58

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

9,33

4,04

1,75

7,83

4,17

1,9

-7,43

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

0,92

0,46

0,36

0,31

0,82

0,7

-0,22

19-20 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, chemikálií a
chemických produktov
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
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Názov divízie ekonomickej činnosti

2008

36 Zber, úprava a dodávka vody

2010

2012

2014

2016

Zmena 2008
a 2018 v p. b.

2018

3,13

2,91

0

4,07

1,15

4,05

0,92

24

0,87

0

25,24

0

26,87

2,87

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

3,97

1,05

0,02

9,3

2,33

1,59

-2,38

39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

8,93

2,42

0

0,65

15,66

5,84

-3,09

41-43 Stavebníctvo

0,42

1

1,02

0,16

0,85

0,86

0,44

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

1,49

0,67

0,42

0,31

0,34

0,36

-1,13

49 Pozemná doprava a doprava potrubím

1,93

1,19

2,41

5,74

1,87

2,62

0,69

0

0

0

0,79

0,24

.

37 Čistenie a odvod odpadových vôd

50-51 Vodná a letecká doprava

.

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

0,33

0,37

0,47

0,5

0,17

0,69

0,36

53 Poštové služby a služby kuriérov

1,76

4,56

1,73

0,93

0

0,2

-1,56

58 Nakladateľské činnosti

1,56

1,38

0,18

1,85

5,82

0,11

-1,45

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a
zverejňovanie zvukových nahrávok

.

0,72

0,52

0 .

.

.

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

.

1

0

1,16 .

.

.

61 Telekomunikácie

3,11

2,31

4,5

0,75

0,75

1,33

-1,78

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

5,33

4,32

3,55

5,26

1,45

1,13

-4,2

10,44

4,32

1,74

5,58

14,64

1,39

-9,05

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

2,93

1,59

1,18

1,14

0,51

1,98

-0,95

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného
sociálneho poistenia

0,51

0,46

0,21

0,3

0,22

0,12

-0,39

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

1,01

0,26

2,5

0,67

0,43

1,37

0,36

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

6,61

1,35

2,06

2,23

2,44

2,54

-4,07

72 Vedecký výskum a vývoj

32,29

78,65

11,68

11,86

19,62

5,65

-26,64

73 Reklama a prieskum trhu

3,21

1,13

0,61

0,67 .

SR spolu

2,23

1,6

1,33

1,76

63 Informačné služby

Zdroj: databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. – bez údajov
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.
1,21

.
1,19

-1,04

Percentuálny podiel výdavkov na inovácie na celkových výdavkoch v roku 2018
V roku 2018 bol najvyšší podiel výdavkov na inovácie na celkových výdavkoch v divízii 37 Čistenie a
odvod odpadových vôd, kde tento podiel dosiahol až 26,9 %. S výrazným odstupom sa na druhom
mieste nachádza divízia 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom, kde podiel
výdavkov na inovácie predstavoval 5,8 %. Divízia 72 Vedecký výskum a vývoj v roku 2018 investovala
do inovácií 5,7 % z celkového objemu výdavkov a v divízii 21 Výroba základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických prípravkov to bolo 5,4 % z celkových výdavkov.
Graf č. 7

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším podielom výdavkov na inovácie na celkových
výdavkoch v roku 2018

17 VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV

3%

Divízie SK NACE Rev. 2

36 ZBER, ÚPRAVA A DODÁVKA VODY

4%

21 VÝROBA ZÁKLADNÝCH FARMACEUTICKÝCH
VÝROBKOV A FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOV

5%

72 VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ

6%

39 OZDRAVOVACIE ČINNOSTI A OSTATNÉ ČINNOSTI
NAKLADANIA S ODPADOM

6%

37 ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD

27%
Podiel výdavkov na inovácie v %

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v roku 2018 najmenej investovali do inovácií v sektore 58 Nakladateľské činnosti, kde
to bolo len 0,1 % z celkových výdavkov a rovnako aj v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové
zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia. Mierne vyšší podiel výdavkov na inovácie na
úrovni cca 0,2 % bol v roku 2018 dosiahnutý až v troch divíziách, pričom išlo o divízie 53 Poštové služby
a služby kuriérov, 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a 50-51 Vodná a
letecká doprava.
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Graf č. 8

Divízie SK NACE Rev. 2 s najnižším podielom výdavkov na inovácie na celkových
výdavkoch v roku 2018
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53 POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV
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26 VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A
OPTICKÝCH VÝROBKOV

0,23

50 - 51 VODNÁ A LETECKÁ DOPRAVA

0,24

14 VÝROBA ODEVOV

0,32
Podiel výdavkov na inovácie v %

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Porovnanie percentuálneho podielu výdavkov na inovácie na celkových výdavkoch v roku 2008
a v roku 2018
Najvyšší nárast percentuálneho podielu výdavkov na inovácie vzhľadom k celkovým výdavkom bol v
porovnaní roku 2008 s rokom 2018 v divízii 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov, kde nárast predstavoval 4 percentuálne body. Za touto divíziou sa na
druhom mieste nachádza divízia 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, u ktorej prišlo k zvýšeniu podielu
výdavkov na inovácie o 2,9 percentuálneho bodu. O 2,5 percentuálneho bodu vzrástol počas
sledovaného obdobia podiel výdavkov na inovácie v divíziách 05-09 Ťažba a dobývanie a nárast o 2,4
percentuálneho bodu bol zaznamenaný v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov.
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Graf č. 9

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším nárastom percentuálneho podielu výdavkov na
inovácie na celkových výdavkoch v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší pokles percentuálneho podielu výdavkov na inovácie vzhľadom k celkovým výdavkom bol v
porovnaní roku 2008 s rokom 2018 v divízii 72 Vedecký výskum a vývoj, kde pokles predstavoval až
26,6 percentuálneho bodu. Druhý najvýraznejší pokles podielu výdavkov na inovácie bol v divízii 18
Tlač a reprodukcia záznamových médií, ktorý za toto časové obdobie predstavoval 13,8
percentuálneho bodu. Na tretej pozícii z hľadiska výšky poklesu výdavkov na inovácie sa nachádzala
divízia 63 Informačné služby, kde bol tento pokles vo výške 9,1 percentuálneho bodu.
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Graf č. 10

Divízie SK NACE Rev. 2 s najvyšším poklesom podielu výdavkov na inovácie na
celkových výdavkoch v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Priemerná výška podielu výdavkov na inovácie na celkových výdavkoch v rokoch 2008 až 2018
Zaujímavým ukazovateľom je aj aritmetický priemer podielu výdavkov na inovácie, keďže rozptyl
v určitých divíziách bol veľmi vysoký. Priemerný podiel výdavkov na inovácie bol najvyšší v divízii 72
Vedecký výskum a vývoj (26,6 % z celkového objemu výdavkov v divízii), ktorá bola nasledovaná
divíziou 37 Čistenie a odvod odpadových vôd (12,8 % z celkového objemu výdavkov v divízii) a divíziou
63 Informačné služby (6,4 % z celkového objemu výdavkov v divízii).
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Tabuľka č. 11

Vývoj intenzity inovácií (podiel výdavkov na inovácie z tržieb v inovujúcich
podnikoch) podľa technologických sektorov v % v rokoch 2001 až 2018
Technologické sektory

Spracovateľský priemysel

Služby

2001 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Spracovateľský
priemysel spolu

5,7

3,0

3,2

3,1

1,6

1,6

2,3

1,4

1,8

2,4

v tom: vysoká
technológia

6,6

4,7

3,6

1,2

3,5

0,4

0,5

1,4

0,5

1,0

stredne vysoká
technológia

9,8

1,7

2,4

3,9

1,5

2,3

3,3

1,5

1,8

2,5

stredne nízka
technológia

2,5

3,8

3,3

2,7

1,0

1,0

1,3

1,4

2,4

2,6

nízka technológia

4,3

4,8

4,8

3,8

3,2

2,0

2,3

1,3

2,2

2,2

Služby spolu

5,4

5,6

4,2

3,5

1,6

0,8

1,2

1,4

1,5

2,4

14,9

19,8

15,6

4,7

1,5

1,9

2,7

4,1

4,4

5,2

z toho: znalostne
intenzívne služby s
vysokou technológiou

Zdroj: ŠÚ SR, databáza STATdat, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas sledovaného obdobia vidieť trend poklesu intenzity inovácií v jednotlivých technologických
sektoroch. Ide o štatistiku inovácií, ktorá vychádza zo sektorového prístupu a definuje technologické
sektory na základe intenzity výskumu a vývoja.32 Intenzita inovácie v spracovateľskom priemysle
celkovo klesla z 5,7 % v roku 2001 na 2,4 % v roku 2018. Negatívom je, že po roku 2008 klesla hlavne
intenzita inovácií do vysokých technológií. Kým v roku 2001 bola na úrovni 6,6 %, v roku 2008 to bolo
ešte 2,5 %, tak už v roku 2010 bolo dosiahnuté minimum 0,4 % a posledný údaj z roku 2018 je 1 %.
Výrazne klesala aj intenzita inovácií do stredne vysokých technológií, kde prišlo počas celého
sledovaného obdobia k zníženiu z 9,8 % na 2,5 %. Stredne nízke technológie sú jedinou skupinou
inovácií, kde prišlo k miernemu nárastu z 2,5 % na 2,6 %. Pokles zaznamenala intenzita inovácií aj pri
nízkych technológiách, a to zo 4,3 % na 2,2 %.
Intenzita inovácií (podiel výdavkov na inovácie z tržieb v inovujúcich podnikoch) klesala aj v službách,
pričom možno identifikovať dve rôzne obdobia. Prvým je pomerne prudký pokles intenzity inovácií
medzi rokmi 2001 a 2010, kedy prišlo k poklesu z 5,4 % na 0,8 %. Následne bolo toto obdobie

32

FABOVÁ, Ľ. 2015. Inovačná činnosť podnikov v sektore IKT v SR. In Časopis znalostí spoločnosti. ISSN 23362561, 2015, roč. 3, č. 2, s. 10-19.
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vystriedané obdobím mierneho rastu, kedy intenzita inovácií vzrástla na konečných 2,4 % v roku 2018.
Negatívom je, že prepad intenzity inovácií sa výrazne týka znalostne intenzívnych služieb s vysokou
technológiou, kde bol zaznamenaný pokles zo 14,9 % v roku 2001 na 5,2 % v roku 2018.
Tabuľka č. 12

Veľkostné
skupiny
podnikov
Podniky spolu

Vývoj intenzity inovácií (podiel výdavkov na inovácie z tržieb v inovujúcich
podnikoch) podľa veľkostných skupín podnikov v % v rokoch 2008 až 2018
2008

2010

2012

2014

2016

2018

Priemysel Služby Priemysel Služby Priemysel Služby Priemysel Služby Priemysel Služby Priemysel Služby
1,2

1,1

1,4

0,8

2,0

1,2

1,3

1,4

1,7

1,5

2,2

2,4

Malé podniky

2,3

1,0

6,1

0,5

4,3

0,9

1,6

0,8

5,9

2,8

3,1

3,7

Stredné
podniky
Veľké podniky

2,8

1,1

2,4

1,8

2,8

0,8

4,5

1,1

2,9

0,9

2,0

2,5

1,0

1,1

1,1

0,6

1,8

1,6

0,9

1,9

1,3

1,4

2,2

1,8

Zdroj: ŠÚ SR, databáza STATdat, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V roku 2008 vykazovali najvyššiu intenzitu inovácií v stredných podnikoch, a to v priemysle (2,8 %) aj
v službách (1,1 %). V roku 2018 mali najvyššiu intenzitu inovácií malé podniky, čo sa týkalo taktiež
priemyslu (3,1 %) aj služieb (3,7 %, čo bola zároveň najvyššia hodnota intenzity inovácií v službách
počas celého sledovaného obdobia). Medzi rokmi 2008 až 2018 bola najvyššia intenzita inovácií
v malých podnikoch v priemysle v roku 2010, a to 6,1 %.
Tabuľka č. 13

Zdroje informácií na inovácie v % za rok 2016 v SR
Podniky
spolu

Zdroje informácií na inovácie

2016

Priemysel Služby

Vnútorné zdroje

V rámci podniku alebo skupiny podnikov

41,0

2016
43,1

Trhové zdroje

Dodávatelia zariadení, materiálov, komponentov
alebo softvéru

23,4

26,1

19,7

Klienti alebo zákazníci

28,8

27,3

30,9

Konkurenti alebo iné podniky v rovnakom odvetví

12,4

13,6

10,8

Konzultanti, komerčné laboratóriá alebo súkromné
VV inštitúcie

4,3

3,6

5,3

Univerzity alebo iné inštitúcie vyššieho vzdelávania

4,3

4,2

4,4

Vládne alebo verejné výskumné inštitúcie

2,0

2,5

1,2

Súkromné výskumné inštitúcie

1,9

1,8

2,2

10,5

11,5

9,0

Vedecké časopisy a obchodné/technické publikácie

4,8

6,0

3,2

Odborné a odvetvové združenia

3,2

2,7

3,9

Inštitucionálne
zdroje

Iné zdroje

Konferencie, veľtrhy, výstavy

Zdroj: ŠÚ SR, databáza STATdat, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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2016
38,0

Inovujúce podniky najčastejšie využívajú vnútorné zdroje v rámci podniku, resp. skupiny podnikov.
Tento zdroj inovácií využíva 41 % podnikov, pričom v priemysle je ich podiel 43,1 % a v službách 38 %.
Z trhových zdrojov sú najdôležitejším zdrojom informácií na inovácie klienti alebo zákazníci, a to až
28,8 %. Ich prínos je významný hlavne v službách, kde predstavujú zdroj inovácií až pre 30,9 % podnikov
oproti 27,3 % podnikov v priemysle.
V priemysle sú z hľadiska trhových zdrojov informácií o inováciách dôležitými dodávatelia zariadení,
materiálov, komponentov alebo softvéru, ktorých ako zdroj uvidelo 26,1 % podnikov v priemysle, avšak
len 19,7 % v službách.
Najdôležitejším inštitucionálnym zdrojom inovácií sú univerzity alebo iné inštitúcie vyššieho
vzdelávania, avšak ich zastúpenie ako informačného zdroja o inováciách medzi jednotlivými podnikmi
je relatívne nízke a celkovo predstavuje len 4,3 %.
Z iných zdrojov sú najvýznamnejšie konferencie, veľtrhy, výstavy, ktoré využíva 11,5 % priemyselných
podnikov a 9 % podnikov v službách. Z hľadiska priemyslu za zmienku ako zdroj stoja aj vedecké
časopisy a obchodné/technické publikácie, ktoré uvidelo 6 % podnikov.
Hodnotenie inovácií v rámci EÚ
Na základe Európskej hodnotiacej tabuľky inovácií33 (obrázok č.1) patrí Slovensko ku krajinám, ktoré
boli v rámci prieskumu zaradené medzi mierne inovatívne. Z hľadiska skóre získalo 66,6 bodu, čím sa
umiestnilo tesne pred Maďarskom. Oproti predošlému prieskumu z roku 2018 si Slovensko pohoršilo
o 2,5 bodu, čo je pomerne výrazný pokles. Najlepšie Slovensko dopadlo z hľadiska zamestnanosti v
rýchlorastúcich podnikoch, predaji nových firemných, resp. trhových inovácií a vývoze „high-tech“
produktov. Vysoké skóre bolo dosiahnuté aj za nových absolventov doktorandského štúdia a ich podiel
na celkovej populácii. Najhoršie na tom, naopak, bola podpora a financovanie vedy a výskumu, ako aj
patentové a dizajnové prihlášky.

33

EUROPEAN COMMISSION. 2020. European Innovation Scoreboard 2020: The EU’s increasing innovation vital
for sustainable and inclusive recovery. [online]. [cit. 2021-29-01]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/growth/content/european-innovation-scoreboard-2020-eu%E2%80%99s-increasinginnovation-vital-sustainable-and_en>.
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Obrázok č. 2

Kartogram krajín EÚ z hľadiska inovácií na základe European Innovation Scoreboard
za rok 2019

Zdroj: Európska komisia

Záver
Záverom možno konštatovať, že z hľadiska výdavkov na inovácie najrýchlejšie rastú investície v divízii
63 Informačné služby (nárast v porovnaní roku 2008 s rokom 2018 o 1 787 %). Výrazné investície do
inovácií v porovnaní roku 2008 s rokom 2018 smerovali aj do divízií: 29 Výroba motorových vozidiel,
návesov a prívesov (cca 409 mil. EUR), agregovaných divízií 19-20 Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov, chemikálií a chemických produktov (cca 107 mil. EUR) a divízie 46 Veľkoobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov (cca 86 mil. EUR).

Na druhej strane tradičná divízia 05-09 Ťažba a dobývanie zaznamenala pokles výdavkov na inovácie
o 94,4 %. Agregované divízie 10-12 Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov počas
sledovaného obdobia zaznamenali pokles výdavkov na inovácie v hodnote 48,8 mil. EUR.

Ako negatívne zistenie sa javí znižovanie intenzity inovácií medzi rokmi 2001 a 2018 v oblasti vysokých
technológií (zo 6,6 % na 1,0 %) a stredne vysokých technológií (z 9,8 % na 2,5 %), čo potvrdzuje fakt, že
SR sa viac orientuje na montážne a rutinné činnosti pre nadnárodné spoločnosti.

Veľkou slabinou je aj nedostatočná spolupráca súkromného sektora s univerzitami, keďže univerzity sa
na nových inováciách v súkromnom sektore podieľajú len malým podielom (4,3 %). Podobné
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konštatovanie platí aj pre štátne vedecké a výskumné inštitúcie, ktoré ako zdroj inovácií slúžia len pre
2,0 % podnikov. Ako problematické možno označiť aj umiestnenie SR v rebríčku EÚ ohľadom inovácií,
kedy prišlo k medziročnému zhoršeniu skóre o 2,5 bodu a SR sa tak priblížila k najhorším štátom
v rámci EÚ. Pozitívom rebríčka je vysoký podiel absolventov postgraduálneho štúdia, avšak otázkou
zostáva, prečo aj napriek ich relatívne vysokému podielu zostáva stále SR na posledných priečkach EÚ.

Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu
inovácií do NŠZ
Inovácie podľa Uznesenia vlády SR č. 239 zo dňa 19. apríla 2020 k návrhu Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2020–2024 34 determinujú principiálne nové aspekty technologického
a vedomostného rozvoja podnikov, zvyšovania produktívnej zamestnanosti a miezd kvalifikovaných
zamestnancov, a to osobitne v perspektívnych odvetviach národného hospodárstva s vysokou
produktivitou, pridanou hodnotou, domácou aj medzinárodnou konkurencieschopnosťou výrobkov
a služieb.
Podpora inovačných procesov v jednotlivých odvetviach ekonomických činností sa cielene zameriava
najmä na ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce a funkčných väzieb širokého spektra podnikateľov,
inštitúcií pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania, odborných vedeckých a technických
činností, a to s osobitným zreteľom na ich efektívne prepojenie a realizáciu spoločných projektov
v súlade s prioritami Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR, prijatého konsenzuálne všetkými sociálnymi partnermi na najvyššej tripartitnej úrovni
v Hospodárskej a sociálnej rade SR 35.
Nadväzne na predchádzajúce výstupy NSP/SRI je v aktuálne vypracovanej Priebežnej správe č. 9
podrobnejšie uvedená charakteristika priorizovaných produktových línií výrobkov a služieb
identifikovaných v súčinnosti so sociálnymi partnermi v rámci jednotlivých domén inteligentnej
špecializácie SR. Uvedené produktové línie sa vyznačujú kľúčovým vplyvom na inováciu odborných

34

VLÁDA SR. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Národná rada Slovenskej republiky.
Program schôdzí. Detail parlamentnej tlače č. 68. [online]. 2020. [cit. 2021-02-01]. Dostupné na internete:
<https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477513> .
35
ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online].
2017. [cit. 2021-02-01]. 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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vedomostí, odborných zručností a kompetencií ľudských zdrojov v štruktúre funkčných väzieb
ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Doména inteligentnej špecializácie „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“
Doména inteligentnej špecializácie pomenovaná súhrnným názvom „Dopravné prostriedky pre 21.
storočie“ realizuje ekonomické činnosti klasifikované v divízii SK NACE Rev. 2 29 Výroba motorových
vozidiel, prívesov a návesov a v divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov.
Na základe bližšej špecifikácie produktového portfólia predmetnej domény prostredníctvom zástupcov
podnikateľskej sféry, vedecko-výskumnej základne, akademickej obce a verejnej správy zahŕňa
doména najmä nasledovné produktové línie inteligentnej špecializácie s priamym vplyvom na súčasné
a budúce požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu:
▪

kovové, nekovové, chemické, petrochemické, polymérne, polovodičové, supravodivé,
magnetické a nanomagnetické materiály a kompozity na výrobu strojov, prístrojov a zariadení,
a to najmä materiály so zlepšenými vlastnosťami na znižovanie hmotnosti výrobkov, hluku,
vibrácií, zvyšovanie bezpečnosti a úžitkových vlastností produktov,

▪

progresívne technológie výroby a spracovania materiálov, práškové technológie, vákuové
metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, aditívna výroba, pokročilé
technológie vytvárania povrchových vrstiev,

▪

nové konštrukčné riešenia častí automobilov, železničných vozidiel a ostatných dopravných
prostriedkov, trakčné systémy, superkapacitory, výkonové elektronické meniče a pod.,

▪

progresívne technológie opracovávania materiálov, ich tvárnenia, spájania, zvárania a delenia,

▪

inovatívne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy a diagnostiky ich vlastností, vrátane
nanotechnológií a nanometrológie,

▪

systémy manipulácie s materiálom a dielcami, zamerané najmä na zlepšenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,

▪

špeciálne technické textílie s využitím kombinácie textilných kompozitov a nanočastíc,
progresívne obalové polymérne materiály, vrátane biodegradovateľných,

▪

automatizované výrobné technológie, simulácia, modelovanie priemyselných a dopravných
systémov, riadenie technologických a logistických procesov, technologická podpora dizajnu,

▪

produkty na komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov, senzory na
monitorovanie dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry, komplexné riadiace
systémy, manažment služieb a procesov,
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▪

dopravné a logistické systémy, priemyselné autonómne riadenie, analýzy dôvodov nehôd,
disfunkčnosti, resp. nedostatočnej účinnosti zariadení,

▪

alternatívne pohony v dopravných prostriedkoch, systémy na výrobu, distribúciu, zásobovanie,
akumuláciu, rekuperáciu energie, inteligentné riadenie nabíjacieho cyklu,

▪

výskum a vývoj komplexných robotizovaných systémov, komunikujúcich a autonómnych
dopravných systémov, komponentov a uzlov na automatizáciu, robotizáciu a digitalizáciu
procesov. 36

Doména inteligentnej špecializácie „Priemysel pre 21. storočie“
Doména „Priemysel pre 21. storočie“, ako jedna z ťažiskových oblastí inteligentnej špecializácie SR
stanovených spoločne so sociálnymi partnermi, zahŕňa celkovo až sedem divízií ekonomických činností
SK NACE Rev. 2, a to: 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 22 Výroba výrobkov z gumy
a plastu, 24 Výroba a spracovanie kovov, 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
27 Výroba elektrických zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 35 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu.
Prostredníctvom detailnej špecifikácie produktového portfólia domény „Priemysel pre 21. storočie“
zástupcami podnikateľov, vedecko-výskumných, vzdelávacích a ďalších inštitúcií boli so zreteľom na
strategicky dôležitú prípravu kvalifikovaných pracovných síl v rámci domény akcentované produktové
línie inteligentnej špecializácie v nasledovnej štruktúre:
▪

progresívne materiály, konštrukčné časti, výrobky, prvky, štruktúry, zariadenia a technológie ako
v doméne inteligentnej špecializácie „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, a to najmä so
zameraním na potreby priemyslu a energetiky,

▪

progresívne výrobky priemyselného charakteru a výrobky vznikajúce spájaním viacodvetvových
riešení (napr. strojárstvo a elektrotechnika, resp. softvér),

▪

skúšanie, meranie, testovanie, kalibrácia a verifikácia komplexu úžitkových vlastností materiálov
a výrobkov, vrátane testovania konštrukčných častí, integrity povrchov, mechanických
vlastností, elektromagnetických vplyvov, podielu vnútorných napätí, abrazívnej a koróznej
odolnosti, ako aj overovanie vzájomnej súčinnosti komponentov,

36

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR. Slovenská platforma
technologického líderstva – Dopravné prostriedky pre 21. storočie. [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné na
internete: <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciusr/slovenska-platforma-technologickeho-liderstva/dopravne-prostriedky-pre-21-storocie/index.html> .
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▪

nástroje na inteligentné riadenie spotreby, výroby a distribúcie energie, systémy bezpečného a
ekologického uskladňovania energie, prvky na akumuláciu a rekuperáciu energie v priemysle,

▪

zvyšovanie prenosových schopností a bezpečnosti elektrizačnej sústavy SR pre potreby
zvyšovania energetickej efektívnosti, špecifické technológie výroby energie v rýchlom reaktore
štvrtej generácie,

▪

kompozitné a žiaruvzdorné materiály, biotechnológie, nanotechnológie, nanobiotechnológie,

▪

progresívne materiály, produkty a technológie organickej a anorganickej chémie, zelenej
chémie, technológie a materiály šetrné k životnému prostrediu, na efektívnejšie využívanie
surovín, vedľajších produktov a odpadov, progresívne plasty, hnojivá, palivá (vrátane biopalív),

▪

progresívne polymérne, vláknité, textilné, papierenské a kožené materiály a produkty, vrátane
biodegradovateľných polymérov pre uplatnenie v oblasti syntetických vlákien, polymérnych fólií,
plastov, obalov a pod.,

▪

automatizácia, robotizácia, digitalizácia a IKT produkty pre potreby priemyslu a energetiky. 37

Doména inteligentnej špecializácie „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“
Hlavné relevantné činnosti zabezpečované zamestnávateľskými subjektmi v rámci domény
inteligentnej špecializácie SR s názvom „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ sú z hľadiska
štruktúry SK NACE Rev. 2 tie činnosti, ktoré klasifikačne napĺňajú divíziu 26 Výroba počítačov,
elektronických a optických výrobkov a divíziu 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace
služby. Doména ďalej zahrňuje činnosti kreatívneho priemyslu, ktorý predstavuje perspektívny
segment ekonomiky s cieľom dosahovania vyššej úrovne pridanej hodnoty práce a poznatkov. Ide
najmä o činnosti založené na zhodnocovaní duševného vlastníctva s priamymi väzbami na divíziu
72 Vedecký výskum a vývoj. Kreatívny priemysel aktívne vytvára podmienky na tvorivú činnosť,
originálnu výrobu a výrazne podporuje možnosti rozvoja podnikania, čím zohráva kľúčovú úlohu ako
katalyzátor inovácií s presahom do ďalších odvetví. 38
Detailným rozborom produktov domény inteligentnej špecializácie „Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel“ boli relevantnými aktérmi sveta práce a vzdelávania identifikované najmä nasledovné
produktové línie perspektívnej špecializácie tvorivých činností kvalifikovaných ľudských zdrojov:
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▪

pokročilé analytické a predikčné nástroje so zameraním na cloudové riešenia, veľkoobjemové
dáta a vysokovýkonné počítanie (exascale computing),

▪

kybernetická bezpečnosť a bezpečný prenos údajov v priemyselnom prostredí, perspektívne
kolaboratívne systémy na technologickej, procesnej i komunikačnej úrovni, systémy strojovej
komunikácie nezávislých systémov, systémy na bezpečnosť zdieľaného priestoru medzi ľuďmi a
robotickými systémami,

▪

inteligentné riadenie výrobných celkov založené na simulačných technológiách, virtuálnych
systémoch, automatizované systémy kontroly kvality, metrológie a diagnostiky, umelá
inteligencia a aplikácia prostriedkov umelej inteligencie s využitím protokolov a rozhraní
bezdrôtovej komunikácie, ako aj ich integrácia v rámci digitálneho podniku,

▪

inovatívne IKT riešenia pre priemysel, najmä intuitívne formy riadenia robotických štruktúr
s využitím spätných vizuálnych, haptických (t.j. dotykových, hmatových) a zvukových väzieb,
metódy riadenia 3D tlače, internet vecí, koncepty mobilných manipulačných robotických
systémov, bezkontaktná inventarizácia, vrátane 3D skenovacích technológií a pod.,

▪

inteligentné siete, metódy rozpoznávania objektov, semiautonómne a autonómne bezpilotné
prostriedky na inšpekciu diaľkových infraštruktúr, priestorov a objektov,

▪

bezpečnostné riadiace systémy, vyhodnocovanie rizík a dôveryhodnosti v reálnom čase, metódy
kryptografie, vrátane kvantovej a postkvantovej kryptografie, operačných systémov, databáz,
internetových prehliadačov a sietí, metódy identifikácie, verifikácie a autentifikácie, vrátane
biometrických metód, spôsoby identifikácie a riešenia bezpečnostných incidentov, resp. obnovy
systémov po nich,

▪

nové typy vizualizácie dát, interaktívne rozhrania na prácu s dátami v systémoch virtuálnej
reality, rozšírenej reality, funkčné rozhrania človek/stroj,

▪

interaktívna edukácia, blockchain, virtuálne meny, počítačové spracovanie prirodzeného jazyka,
mikrosenzorické systémy, komunikačné systémy nových generácií,

▪

produkty kreatívneho priemyslu predstavujúce prepojenie tradičných remesiel, dizajnu,
výskumu, vývoja a inovácie nových materiálov, postupov práce a s tým spojených technológií,
modifikácie tradičných postupov spracovania a aplikácie materiálov, vrátane prenosu výsledkov
vývoja do inovovaného produktu,

▪

technológie pre oblasť vizualizácie a sprístupňovania multimediálnych obsahov, nový
multimediálny/audiovizuálny

obsah

generovaný

užívateľmi

a

hybridné

formy

multimediálneho/interaktívneho obsahu,
▪

inovatívne prístupy k reštaurovaniu a archivácii pamäťového fondu a jeho využitiu, interaktívne
vyhľadávacie a prezentačné technológie, vývoj inovatívnych dizajnérskych riešení v jednotlivých
doménach inteligentnej špecializácie SR,
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▪

netechnologické inovácie s využitím spoločenskovedných a humanitných vedomostí, vrátane
inovatívnych vzťahov so zákazníkmi, sociálne inovácie a výskum dopadu technológií na
spoločnosť a jednotlivca, napr. v oblasti médií, audio-vizuálnych komunikačných stratégií a i. 39

Doména inteligentnej špecializácie „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“
V doméne inteligentnej špecializácie SR nazvanej „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ sú
zaradené ekonomické činnosti klasifikácie SK NACE Rev. 2 patriace do sekcie Q Zdravotníctvo
a sociálna pomoc.
Bližšou špecifikáciou produktového portfólia domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie“ za aktívnej účasti zainteresovaných odborníkov z podnikateľskej aj nepodnikateľskej
sféry, vrátane vedecko-výskumných kapacít, boli identifikované najmä nasledovné produktové línie
inteligentnej špecializácie danej domény s priamym dosahom na ľudské zdroje:
▪

produkty používané na diagnostiku alebo monitoring stavu ochorení, najmä molekulovú
diagnostiku a patológiu, vrátane nových laboratórnych prístrojov, zobrazovacích technológií,
optických prístrojov, biotechnológií a nanotechnológií, ako aj edukačné materiály a štandardy,

▪

zbieranie, uchovávanie a spracovávanie biologického materiálu, s osobitným zreteľom na
biobankovanie na báze systémovej infraštruktúry, vrátane transportných a logistických služieb,

▪

inovatívne liečivá, kozmetické produkty a výživové doplnky využívané v zdravotnej starostlivosti,

▪

produkty pre regeneračnú a reprodukčnú medicínu, transplantácie, fágovú terapiu, vrátane
nových línií kmeňových buniek a bunkovej terapie,

▪

produkty izolované z prírodných látok (rastlín), vrátane nových potravinových produktov
ovplyvňujúcich zdravotný stav, biokompatibilné materiály, vrátane zlúčenín špeciálnych kovov a
iných typov implantátov, biomateriály pre špecifické ochorenia, vrátane nanomateriálov,
veolitov a stentov,

▪

inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky, vrátane nových nástrojov, prístrojov, technológií,
terapeutických pomôcok, ako aj prostriedkov na monitorovanie vplyvu rizikových faktorov
životného a pracovného prostredia na zdravie,
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▪

inovatívne informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve, vrátane nástrojov virtuálnej
reality

a stereoskopie,

modelovania

biologických

systémov,

optimalizácie

procesov

v zdravotníctve,
▪

personalizovaná diagnostika a liečba, vrátane personalizovaných implantátov, testov
využívaných v genomike, proteomike, metabolomike, metagenomike, transkriptomike a i. 40

Doména inteligentnej špecializácie „Zdravé potraviny a životné prostredie“
V rámci domény inteligentnej špecializácie SR nazvanej „Zdravé potraviny a životné prostredie“ sú
z hľadiska SK NACE Rev. 2 zahrnuté divízie ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 02 Lesníctvo a ťažba dreva.
Na základe rozboru aktuálnych a budúcich očakávaných rozvojových trendov v doméne „Zdravé
potraviny a životné prostredie“ boli podrobnou špecifikáciou jej produktového portfólia
prostredníctvom širokého spektra zainteresovaných odborníkov identifikované najmä nasledovné
produktové línie inteligentnej špecializácie:
▪

technológie prípravy a úpravy pôdy na optimálne využitie genetického potenciálu rastlín,
systémy hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a cenné genetické zdroje v danom regióne,
vrátane využitia biokalov,

▪

agrotechnické postupy využívajúce najnovšie biotechnologické a technické poznatky na
produkciu rastlín s vysokým obsahom cenných zložiek pre kvalitné potraviny, krmivá,
koncentráty, resp. čisté prírodné látky,

▪

progresívne výživovo a ekologicky optimalizované systémy chovu hospodárskych zvierat,
vrátane využitia vedľajších produktov z potravinárstva, chemického, biotechnologického
a energetického spracovania biomasy,

▪

progresívne výrobné technológie, receptúry a procesy minimalizujúce degradáciu cenných
zložiek potravín, nízkoodpadové technológie na komplexné využitie surovín a materiálov pri
výrobe potravín a zachovanie kvality tradičných regionálnych potravinárskych výrobkov,

▪

aditívne látky zvyšujúce kvalitu potravín, biorafinérie, potraviny na osobitné výživové účely pre
spotrebiteľov s potravinovými alergiami, resp. intoleranciou na niektoré zložky potravy,
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▪

monitoring a riadiace systémy pre efektívne biohospodárstvo a spracovanie odpadov
z potravinového reťazca, modely a optimalizácia ekologických, ekonomických a sociálnych
dopadov biohospodárstva,

▪

technológie a systémy na udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, čistenie a dekontamináciu
vody, pôdy a sedimentov, systémy ochrany pôdy pred znehodnotením, predchádzanie
negatívnym javom klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve,

▪

efektívna produkcia a využitie prírodných látok a energií z poľnohospodárskej a lesnej biomasy,
systémy bezkontaktnej a diaľkovej evidencie, inventarizácie a monitoringu v agrolesníctve,

▪

riadiace systémy na manažment lesov, modely a schémy kompenzačných platieb za verejné
agrolesnícke a ekosystémové služby,

▪

ťažbovo-výrobné postupy s vyššou komplexnosťou spracovania dreva na báze vyspelých IT
technológií, robotizácia, automatizácia, skenovacie technológie na zvyšovanie výťažnosti
a finalizácie spracovania dreva, technológie rezania a spracovania dreva na báze lasera,

▪

recyklačné

technológie

spracovania

výrobkov

z

dreva

a

papiera,

kombinované

biodegradovateľné obaly s multifunkčnými vlastnosťami a pod. 41
Produktové línie vyššie uvedených domén inteligentnej špecializácie SR predstavujú taktiež nosné
oblasti perspektívnych projektových výziev vyhlasovaných v rámci operačných programov v SR a sú
významnými determinantmi požiadaviek zamestnávateľov na nové odborné zručnosti, odborné
vedomosti a kompetencie kvalifikovaných zamestnancov produkujúcich progresívne výrobky a služby.
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI sú zástupcovia zamestnávateľských subjektov aktívne zapojení
do tvorby a aktualizácie IS NSP podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to s osobitným zreteľom na efektívny
prenos inovačných požiadaviek vyššie uvedených produktových línií 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
Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských
zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

2.1.1 Metodika a vymedzenie pojmov
Pre trh práce v SR platí, že značná časť absolventov stredných aj vysokých škôl odchádza hneď po
ukončení štúdia pracovať do iného odboru, resp. sektora a odliv z odboru, v ktorom ukončili vzdelanie
pokračuje aj v nasledujúcich rokoch. Niekoľko rokov od ukončenia štúdia tak pracuje výrazná časť
absolventov mimo vyštudovaný odbor. Podstatné je identifikovať príčiny hľadania si zamestnania
v iných odboroch, resp. dokonca v iných sektoroch hospodárstva. Medzi tieto príčiny môže patriť
napríklad nízky dopyt zamestnávateľov po absolventoch daných odborov, nepriaznivá situácia na trhu
práce alebo naopak nezáujem absolventov pracovať vo vyštudovanom odbore, čo môže byť spôsobené
nízkymi mzdami alebo horšími pracovnými podmienkami. Dôvody odchodu do iných odborov/sektorov
často závisia od aktuálnej situácie na trhu práce. V prípade, ak je situácia na trhu práce priaznivá,
odchádzajú absolventi mimo odbor/sektor častejšie z dôvodu lepšej ponuky a lepšieho finančného
ohodnotenia. V čase krízy je najčastejším dôvodom nedostatok pracovných príležitostí. Prvá časť
analytickej správy sa preto venuje najvýraznejším očakávaným disparitám dopytu na trhu práce a
absolventov prichádzajúcich na trh práce, ktorí sa uplatňujú v jednotlivých sektoroch.
Keďže jeden odbor vzdelania môže byť optimálny na prípravu na výkon väčšieho počtu zamestnaní
a súčasne môžu v jednom zamestnaní nájsť optimálne uplatnenie absolventi z viacerých odborov
vzdelania, bolo potrebné vytvoriť tzv. disjunktné zhluky odborov vzdelania a disjunktné zhluky
zamestnaní. Ide o prepojenie s jednoznačne stanovenými prevodmi medzi zhlukom odborov a zhlukom
zamestnaní. Vďaka tejto metodike je možné identifikovať, v ktorých odboroch vzdelania študuje počet
absolventov prevyšujúci potreby trhu práce. Rovnako je možné identifikovať odbory, kde je
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nedostatočný počet absolventov, resp. zamestnania, v ktorých bude nedostatok a prebytok
pracovných síl v rozmedzí rokov 2020 až 2025. Tieto zhluky by zároveň na základe početnosti v daných
sektoroch mali predstavovať aj sektorovo typické zhluky zamestnaní. V kontexte absolventov
prichádzajúcich na trh práce sú charakterizované dve premenné.
Prvou premennou je uplatniteľnosť absolventov. Uplatniteľnosť je vyjadrená percentuálnym podielom
absolventov prichádzajúcich na trh práce, ktorí sa uplatnia v danom sektore, pričom tento podiel je
vypočítaný z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce z korešpondujúcich odborov
vzdelania. Ďalšou sledovanou premennou je dodatočná potreba zamestnancov, ktorú možno
charakterizovať ako súčet nahradzujúceho a expanzného dopytu po zamestnancoch. Je vyjadrením
dodatočného dopytu po zamestnancoch v jednotlivých sektoroch a zhlukoch zamestnaní, ktorý
nebude uspokojený z aktuálne zamestnaných osôb v SR. Tento dopyt bude možné uspokojiť z
pracovných síl prichádzajúcich na trh práce (absolventi), zo súčasných pracovných síl bez zamestnania
(nezamestnaní) alebo z osôb mimo SR.
Ďalšími sledovanými ukazovateľmi sú tržby za vlastné výkony a tovar, ako aj podiel osobných nákladov
na tržbách za vlastné výkony a tovar. Je analyzovaný časový rad v priebehu rokov 2008 až 2018. Tržby
za vlastné výkony a tovar predstavujú celkové čiastky, ktoré sú fakturované spravodajskou jednotkou
počas referenčného obdobia. To zodpovedá trhovému predaju tovaru a služieb dodávaných tretím
stranám. Tržby za vlastné výkony a tovar v sebe zahŕňajú aj všetky ostatné poplatky (napr. za dopravu,
balenie), ktoré sú prenášané na zákazníka, a to aj keď sú tieto poplatky vo faktúre uvedené samostatne.
Tržby za vlastné výkony a tovar na druhej strane nezahŕňajú DPH a ostatné podobné odpočítateľné
dane, ktoré priamo súvisia s tržbami. Nezahŕňajú ani žiadne clá a dane z tovaru alebo služieb
fakturované jednotkou. Z tržieb sa vyčleňujú príjmy klasifikované ako ostatné prevádzkové výnosy,
finančné výnosy a mimoriadne výnosy v podnikových účtoch.
Pod osobné náklady patria mzdové náklady kam sa účtujú hrubé mzdy zo závislej činnosti
zamestnancov vrátane nepeňažných plnení, ako aj odmeny poskytované za prácu podľa osobitného
predpisu. Do hrubej mzdy sa zahŕňa mzda poskytovaná v nepeňažnej forme, ak je súčasťou mzdy. Ďalej
sem patrí zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, kam sa účtuje náklad účtovnej jednotky
zo záväzku voči Sociálnej poisťovni a jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa osobitných predpisov.
Pod ostatné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky z poistenia podľa osobitných
predpisov. Pod zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné
náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov. A patria sem aj ostatné sociálne náklady
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kam sa účtuje aj odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec ustanovený osobitnými
predpismi, napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.
Poslednú skupinu sledovaných ukazovateľov tvorí pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ako
aj pomer osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Pridanú hodnotu v
cenách výrobných nákladov možno charakterizovať ako hrubý príjem z prevádzkových činností po
úprave prevádzkových dotácií a nepriamych daní. Vypočítava sa ako súčet obratu, kapitalizovanej
produkcie, ostatných prevádzkových príjmov, zvýšenia mínus zníženia zásob a odpočítania
nasledujúcich položiek: nákupy tovarov a služieb, iné dane z výrobkov, ktoré sú spojené s obratom, ale
nie sú odpočítateľné, clá a dane spojené s výrobou. Úpravy hodnôt, kam patria napríklad odpisy sa
neznížia.

2.1.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri
divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a súvis. služ., Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti.
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Graf č. 11

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov sa očakáva v zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE. V tomto
zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 9 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné
počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva
sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 1 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v
niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku
zamestnaní. V zhluku POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 7 000
osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich
odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa uplatní
približne 100 z nich. Do roku 2025 sa v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov očakáva
nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
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priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v
cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné
divízie SK NACE Rev. 2: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 03
Rybolov a akvakultúra.
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 75 Veterinárne činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 37,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 28,0 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 43,0 mil. EUR
a minimum z roku 2009 bolo 2,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu
o 21,5 mil. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 77,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 62,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2008, a to 83,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 3,1 % a
priemer za celé obdobie bol 13,2 %.
Graf č. 13

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 75 Veterinárne
činnosti v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 8,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov
sa pohybovala od 0,9 mil. EUR v roku 2009 do 11,3 mil. EUR v roku 2010. Celkový trend vývoja pridanej
hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 5,7 mil. EUR. Najvyšší
medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi
2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 10,5 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 69,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2008 a 2009, ktorý dosiahol 44,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 90,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 7,3 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 25,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 75 Veterinárne činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou
tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.

2.1.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor ťažba a úprava surovín, geológia charakterizovať
ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2 a
názvy týchto divízií sú nasledovné: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie
kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe.
Z hľadiska najvýznamnejších očakávaných disparít neboli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
zaznamenané žiadne sektorovo významné hodnoty.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

137

700

25%

600

24%

500

23%

400
22%
300
21%

200

20%

100
0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sekcii B Ťažba a dobývanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 24,4 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 545,1 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 607,7 mil.
EUR a minimum z roku 2010 bolo 499,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, kedy došlo k nárastu
o 68,5 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý predstavoval 3,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2016, a to 24,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 21,0 % a priemer za
celé obdobie bol 22,5 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v sekcii B Ťažba a
dobývanie v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 314,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 290088 tis. EUR v roku 2016 do 345,7 mil. EUR v roku 2015. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 5,6
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, pričom zníženie predstavovalo 55,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 5,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2015 a 2016, ktorý dosiahol 8,9 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2016, a to 44,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 35,2 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 38,9
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia B Ťažba a dobývanie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
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nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.

2.1.4 Sektor potravinárstvo
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor potravinárstvo charakterizovať ako sektor s
priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy
týchto divízií sú nasledovné: Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov.
Graf č. 16

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore potravinárstvo v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore potravinárstvo sa očakáva v zhluku
zamestnaní PRACOVNÍCI V POTRAVINÁRSTVE A V KONTROLE KVALITY POTRAVÍN. V tomto zhluku v SR
bude potrebné dodatočne doplniť približne 1 800 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s
príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do
roku 2025 príde na trh práce približne 1 400 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku PRACOVNÍCI V POTRAVINÁRSTVE A V KONTROLE KVALITY POTRAVÍN v sektore potravinárstvo
sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 1 200 osôb. Zároveň z celkového
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počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore potravinárstvo sa uplatní približne 100 z nich. Do roku 2025 sa v sektore
potravinárstvo v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 10 Výroba potravín v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 10 Výroba potravín vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 386,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,5 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 3,8 mld. EUR
a minimum z roku 2009 bolo 2,8 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 618,6 mil. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 1,2 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2018, a to 13,4 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 9,5 % a priemer za celé
obdobie bol 11,1 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 10 Výroba
potravín v rokoch 2008 až 2018

800

80%

700

70%

600

60%

500

50%

400

40%

300

30%

200

20%

100

10%

0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

PRIDANÁ HODNOTA V MIL. EUR

Graf č. 18

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK
pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 598,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 493,2 mil. EUR v roku 2009 do 711,4 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 217,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 109 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 1,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2010 a 2011, ktorý dosiahol 9,1 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 71,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 53,0 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 65,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 10 Výroba potravín vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
vyššia,

ako

je

celoslovenský

priemer

za

jednu

divíziu.

Zároveň

je

divízia

charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 11 Výroba nápojov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 11 Výroba nápojov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal pokles o 24,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 737,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2008 predstavovalo 792,6 mil.
EUR a minimum z roku 2010 bolo 664,4 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k poklesu
o 70,7 mil. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 1,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2010, a to
12,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 10,7 % a priemer za celé obdobie bol
11,4 %.
Graf č. 20

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 11 Výroba
nápojov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 168,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 157,9 mil. EUR v roku 2013 do 187,4 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 21,4 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 15,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 3 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2010 a 2011, ktorý dosiahol 6,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2010, a to 52,5 %.
Najnižšia hodnota vo výške 45,8 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 49,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 11 Výroba nápojov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len malý podiel absolventov (6,8 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to
je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 10
Výroba potravín prišlo k rastu tržieb aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte predstavuje
pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii 11 Výroba
nápojov bol trend z hľadiska tržieb kolísavý s miernym poklesom a podiel osobných nákladov bol
relatívne stabilný, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri budúcom
ohodnotení ich práce.

2.1.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri
divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože
a kožených výrobkov.
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Graf č. 21

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie
kože v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie
kože sa očakáva v zhluku zamestnaní TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL. V tomto zhluku v SR bude
potrebné dodatočne doplniť približne 3 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s
príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do
roku 2025 príde na trh práce približne 3 000 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa do roku
2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2 600 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa uplatní približne 500 z nich. Do roku
2025 sa v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v tomto zhluku očakáva nedostatok
absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
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priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 13 Výroba textilu v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 13 Výroba textilu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 122,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 341,7 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 433,5 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 223,7 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 87,3 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 5,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 21,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 16,4 % a priemer za
celé obdobie bol 18,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 13 Výroba
textilu v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 101,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 56,0 mil. EUR v roku 2009 do 144,6 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 76,0 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 36,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 27,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 35,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 87,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 51,9 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 65,1
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 13 Výroba textilu vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za
vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia,
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ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 14 Výroba odevov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 14 Výroba odevov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 104,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 383,3 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 446,2 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 285,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu
o 76,4 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 12,6 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2008, a to 43,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 27,8 % a priemer za
celé obdobie bol 32,3 %.
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Graf č. 25

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 14 Výroba
odevov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 146,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 119,6 mil. EUR v roku 2009 do 167,7 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 23,3 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 24,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 21 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 15,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 102,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 71,5 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 83,7
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 14 Výroba odevov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
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nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov v
rokoch 2008 až 2018
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V divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 267,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 567,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 681,6
mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 400,2 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k
nárastu o 85,9 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,6 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 3,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2008, a to 22,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2011 predstavovalo 17 % a priemer za celé
obdobie bol 19,1 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 15 Výroba
kože a kožených výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 144,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 112,2 mil. EUR v roku 2009 do 178 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 58 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 21,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 2,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 13,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 80,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 64 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 74,7 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 15 Výroba kože a kožených výrobkov vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
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divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len malý podiel absolventov (15,1 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to
je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 13
Výroba textilu a 15 Výroba kože a kožených výrobkov prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov
na tržbách bol stabilný, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa
chceli uplatniť v týchto divíziách. V divízii 14 Výroba odevov bol trend z hľadiska tržieb rastúci, no podiel
osobných nákladov poklesol, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri
budúcom ohodnotení ich práce.

2.1.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri
divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva
a výroba výr. z dreva okrem nábytku, Výroba nábytku.
Graf č. 28

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore
drevospracujúci priemysel v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel sa očakáva v zhluku zamestnaní DREVOSPRACUJÚCA VÝROBA. V tomto
zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 5 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné
počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva
sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 2 200 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v
niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku
zamestnaní. V zhluku DREVOSPRACUJÚCA VÝROBA v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 300 osôb. Zároveň z
celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov
vzdelania možno očakávať, že v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa uplatní
približne 200 z nich. Do roku 2025 sa v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v tomto
zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v
cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú
divíziu SK NACE Rev. 2: 02 Lesníctvo a ťažba dreva.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov
z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov
zo slamy a prúteného materiálu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 648,1 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 1,5 mld. EUR
a minimum z roku 2009 bolo 619,4 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu
o 692,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 18,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 8,7 % a priemer za celé
obdobie bol 11,4 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba
predmetov zo slamy a prúteného materiálu v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 257,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 131,8 mil. EUR v roku 2009 do 404,2 mil. EUR v roku 2010. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 148,0
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 272,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 36,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 52,9 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 87,4 %.
Najnižšia hodnota vo výške 34,5 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 52,5
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
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za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 31 Výroba nábytku rokoch 2008 až 2018
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V divízii 31 Výroba nábytku vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 268,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 820,2 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 1035,3 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 629,4 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 137,6 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 2,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2018, a to
20,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 17,6 % a priemer za celé obdobie bol
19,5 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 31 Výroba
nábytku v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 202,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 159,4 mil. EUR v roku 2009 do 254,2 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 36,2 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 44,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 23,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2017 a 2018, ktorý dosiahol 26,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 100,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 66,5 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 79,5
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 31 Výroba nábytku vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
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nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len malý podiel absolventov (7,8 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to
je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 31
Výroba nábytku prišlo k rastu tržieb aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte predstavuje
pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii 16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a
prúteného materiálu bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval
s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich
práce ako v predošlej divízii.

2.1.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
charakterizovať ako sektor s nízkym početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú dve divízie
SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač
a reprodukcia záznamových médií.
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Graf č. 33

Najvýznamnejšie očakávané disparity v
polygrafický priemysel v období 2020-2025

sektore

celulózo-papierenský

a

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel sa očakáva v zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI CHEMICKEJ VÝROBY. V tomto
zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 5 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné
počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva
sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom
z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku PRACOVNÍCI CHEMICKEJ VÝROBY v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa do
roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 500 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa z nich uplatní minimálny počet.
Do roku 2025 sa v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v tomto zhluku očakáva
nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
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priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 17 Výroba papiera a papierových
výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 7,1 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a
tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 1,4 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 1,3 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 156,3 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 0,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
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v roku 2018, a to 9,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 8 % a priemer za celé
obdobie bol 8,8 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 17 Výroba
papiera a papierových výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 300,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 261,9 mil. EUR v roku 2009 do 356,5 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 76,6 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, pričom zvýšenie predstavovalo 45,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 1,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2016 a 2017, ktorý dosiahol 5,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 42,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 36,9 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 39,8
%.
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V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 17 Výroba papiera a papierových výrobkov vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 78 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a
tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 405,4 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 489,2 mil. EUR a minimum z roku 2014 bolo 370,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2017 a
2018, kedy došlo k nárastu o 81,8 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3,4 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 1,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
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v roku 2009, a to 19,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2018 predstavovalo 15,1 % a priemer za
celé obdobie bol 17,5 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 18 Tlač a
reprodukcia záznamových médií v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 114 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 102,9 mil. EUR v roku 2016 do 129,5 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 7,9 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, pričom zvýšenie predstavovalo 24,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 5,4 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 8,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2013, a to 66,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 57,1 % bola zaznamenaná v roku 2018 a priemerná hodnota dosiahla 62 %.
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V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len malý podiel absolventov (0,4 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to
je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divíziách 17
Výroba papiera a papierových výrobkov a 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií trend z hľadiska
tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky
pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

2.1.8 Sektor chémia a farmácia
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor chémia a farmácia charakterizovať ako sektor s
priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy
týchto divízií sú nasledovné: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, Výroba chemikálií
a chemických produktov, Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov, Výroba výrobkov
z gumy a plastu.
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Graf č. 38

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore chémia a farmácia v období 20202025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore chémia a farmácia sa očakáva v
zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI CHEMICKEJ VÝROBY. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne
doplniť približne 5 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov
stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh
práce približne 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov
vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku PRACOVNÍCI
CHEMICKEJ VÝROBY v sektore chémia a farmácia sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba
pracovných síl na úrovni 3 300 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh
práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore chémia a farmácia
sa uplatní približne 400 z nich. Do roku 2025 sa v sektore chémia a farmácia v tomto zhluku očakáva
nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
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výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 20 Výroba chemikálií a chemických
produktov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 20 Výroba chemikálií a chemických produktov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 338,1 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,9 mld. EUR, pričom maximum z roku 2011
predstavovalo 2,6 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 1,6 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a
2011, kedy došlo k nárastu o 548,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3,2 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 1,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2018, a to 10,4 %. Na druhej strane minimum z roku 2011 predstavovalo 6 % a priemer za celé
obdobie bol 8,3 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 20 Výroba
chemikálií a chemických produktov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 261,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 155,7 mil. EUR v roku 2009 do 347,7 mil. EUR v roku 2015. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 73,8 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2014 a 2015, pričom zvýšenie predstavovalo 134,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 31,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 86,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 45,3 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 62,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 20 Výroba chemikálií a chemických produktov vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 21 Výroba základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických prípravkov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov vývoj tržieb za
vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 95,7 mil. EUR. Priemerná
hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 241,6 mil. EUR,
pričom maximum z roku 2011 predstavovalo 326,9 mil. EUR a minimum z roku 2016 bolo 180,7 mil.
EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 10,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2018, a to 24,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 12,5 % a
priemer za celé obdobie bol 18,3 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 21 Výroba
základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov v rokoch 2008
až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 80,1 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 54,7 mil. EUR v roku 2015 do 133,2 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 6,7 mil.
EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 3,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z
hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2015, a to 75,6 %. Najnižšia hodnota vo
výške 33,8 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 56,7 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar.
Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský
priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných
nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu v
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 2,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,8 mld. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 4,9
mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,3 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k
nárastu o 701 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 1,8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 14 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 10,4 % a priemer za celé
obdobie bol 11,9 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 22 Výroba
výrobkov z gumy a plastu v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 940,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 497,8 mil. EUR v roku 2009 do 1,3 mld. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 738,9
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 143,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 10,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 7,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 64,5 %.
Najnižšia hodnota vo výške 40,4 % bola zaznamenaná v roku 2014 a priemerná hodnota dosiahla 50,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu vyznačuje nadpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
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tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní väčšina absolventov (52,6 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 22 Výroba výrobkov z gumy
a plastu prišlo k rastu tržieb aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte predstavuje pozitívny
trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divíziách 21 Výroba
základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov z gumy a
plastu trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára
optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

2.1.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo charakterizovať
ako sektor s najnižším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza len jedna divízia SK NACE
Rev. 2 a názov tejto divízie je nasledovný: Výroba a spracovanie kovov.
Graf č. 45

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
sa očakáva v zhluku zamestnaní HUTNÍCI A ZLIEVAČI. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne
doplniť približne 3 700. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov
stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh
práce približne 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov
vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku HUTNÍCI A ZLIEVAČI v
sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných
síl na úrovni 1 700 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku
korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
sa uplatní približne 80 z nich. Do roku 2025 sa v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v tomto
zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 24 Výroba a spracovanie kovov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 200,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 4,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 5,1
mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 3,0 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k
poklesu o 1,9 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,4 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2016, a to 13,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 9,5 % a priemer za celé
obdobie bol 11,6 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 24 Výroba a
spracovanie kovov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 797 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 366,1 mil. EUR v roku 2009 do 1,1 mld. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 53,2 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 679,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 10,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2008 a 2009, ktorý dosiahol 60,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 105,3 %.
Najnižšia hodnota vo výške 44,8 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná hodnota dosiahla 65,1
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 24 Výroba a spracovanie kovov vyznačuje nadpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
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tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní väčšina absolventov (80,6 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 24 Výroba a spracovanie
kovov trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára
optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

2.1.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza
jedna divízia SK NACE Rev. 2 a názov tejto divízie je nasledovný: Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov.
Graf č. 48

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky,
nekovové materiály v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

177

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky,
nekovové materiály sa očakáva v zhluku zamestnaní SKLÁRSKA VÝROBA. V tomto zhluku v SR bude
potrebné dodatočne doplniť približne 600 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025
príde na trh práce menej ako 10 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku SKLÁRSKA VÝROBA v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa do roku
2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 500 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa z nich uplatní
minimálny počet. Do roku 2025 sa v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiál v
tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 45,7 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné
výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,7 mld. EUR, pričom maximum z roku 2008
predstavovalo 2,0 mld. EUR a minimum z roku 2013 bolo 1,4 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 554,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 2,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to
16,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 13,9 % a priemer za celé obdobie bol
15,6 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 23 Výroba
ostatných nekovových minerálnych výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 476,2 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 396,6 mil. EUR v roku 2012 do 630,4 mil. EUR v roku 2008. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 76,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 216 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 12,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2008 a 2009, ktorý dosiahol 14,1 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2012, a to 61,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 44,4 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná hodnota dosiahla 55,0
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní značná časť absolventov (30,0 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 23 Výroba ostatných
nekovových minerálnych výrobkov trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne
negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich
budúceho ohodnotenia.

2.1.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor automobilový priemysel a strojárstvo
charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza sedem
divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov
a zariadení, Výroba strojov a zariadení i. n., Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba
ostatných dopravných prostriedkov, Iná výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.
Graf č. 51

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore automobilový priemysel
a strojárstvo v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore automobilový priemysel a
strojárstvo sa očakáva v zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO. V tomto zhluku v SR bude potrebné
dodatočne doplniť približne 29 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025
príde na trh práce približne 11 700 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku STROJÁRSTVO v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa do roku 2025 očakáva
dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 17 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov
prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v
sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa uplatní približne 4 500 z nich. Do roku 2025 sa v
sektore automobilový priemysel a strojárstvo v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné
výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 4,6 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 6,6 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,5 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a
2010, kedy došlo k nárastu o 1,1 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,2 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 3,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 16,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 12,2 % a priemer za
celé obdobie bol 13,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 25 Výroba
kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 1,2 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 535,6 mil. EUR v roku 2009 do 1,7 mld. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 885,6
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 510,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 10,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 34,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 79,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 42,5 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 53,9
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde
nezaradených v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 2,4 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,8 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 5,5 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,0 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 1,1 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 21,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2015 predstavovalo 16,5 % a priemer za
celé obdobie bol 17,6 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 28 Výroba
strojov a zariadení inde nezaradených v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 983 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 507 mil. EUR v roku 2009 do 1,4 mld. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 639,9 mil. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 284,9 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 1,3 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 22,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 83 %.
Najnižšia hodnota vo výške 60,5 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 68,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených vyznačuje
nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 16,8 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 20,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 30,5 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 9,9 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 3,8 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 1,2 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 6,7 %. Na druhej strane minimum z roku 2015 predstavovalo 5,2 % a priemer za celé
obdobie bol 5,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 29 Výroba
motorových vozidiel, návesov a prívesov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 2,2 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 1,1 mld. EUR v roku 2008 do 3,6 mld. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 2,5 mld. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 483,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 19,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2008 a 2009, ktorý dosiahol 13,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 72,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 44,4 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 53,8
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov vyznačuje
nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 30 Výroba ostatných dopravných
prostriedkov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a
tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 358,1 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 421,9 mil. EUR a minimum z roku 2013 bolo 291,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2015 a
2016, kedy došlo k poklesu o 94,7 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý predstavoval 4,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2017, a to 21,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2009 predstavovalo 12,2 % a priemer za
celé obdobie bol 17,6 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 30 Výroba
ostatných dopravných prostriedkov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 81,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 59,6 mil. EUR v roku 2011 do 102,5 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 13,6 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 22,0 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 13,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 32,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 108,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 55,1 % bola zaznamenaná v roku 2009 a priemerná hodnota dosiahla 77,9
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 32 Iná výroba v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 32 Iná výroba vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal
nárast o 183,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až
2018 na úrovni 404,6 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 524,9 mil. EUR a minimum
z roku 2009 bolo 237,7 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb
za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 103,8 mil.
EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 5,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 23,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 15,9 % a priemer za
celé obdobie bol 18,2 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 32 Iná výroba
v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 130,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 81,8 mil. EUR v roku 2009 do 164,4 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 45,3 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 37,3 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 9,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 17 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 67,2 %.
Najnižšia hodnota vo výške 46,2 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 55,8
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 32 Iná výroba vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za
vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia,
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ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 306,9 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,3 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 1,5 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 897,1 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 321,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 4,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to
22,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 17,9 % a priemer za celé obdobie bol
19,7 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 33 Oprava a
inštalácia strojov a prístrojov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 348,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 219,8 mil. EUR v roku 2009 do 464,0 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 207,6
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 120,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 19,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 22,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 92,0 %.
Najnižšia hodnota vo výške 60,1 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 74,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov vývoj tržieb za
vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 2,6 mld. EUR. Priemerná
hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 5,1 mld. EUR, pričom
maximum z roku 2018 predstavovalo 7,1 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 3,1 mld. EUR.
Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 1,5 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 1,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2010, a to
6,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 4,8 % a priemer za celé obdobie bol 5,8
%.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov v rokoch
2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 536,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 264,1 mil. EUR v roku 2009 do 773,8 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 241,9
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 308,5 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 10,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 27,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 70,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 32,9 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 56,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel
a motocyklov vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej
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hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu
divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a
súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní značná časť absolventov (38,3 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divíziách 25 Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených a 29 Výroba
motorových vozidiel, návesov a prívesov prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách
bol stabilný, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť
v týchto divíziách. V divíziách 32 Iná výroba a 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov trend z hľadiska
tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky
pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia. Špecifikom je divízia 45 Veľkoobchod
a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, kde tržby rástli, no podiel osobných
nákladov vykazoval voči nim negatívnu koreláciu. Dôvodom môže byť fakt, že absolventov pre túto
divíziu je možné hľadať aj v iných korešpondujúcich odboroch vzdelania (spojených s obchodom) ako
u zvyšných divízií v sektore.

2.1.12 Sektor elektrotechnika
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor elektrotechnika charakterizovať ako sektor s
nízkym početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú dve divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto
divízií sú nasledovné: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických
zariadení.
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Graf č. 66

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore elektrotechnika v období 20202025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore elektrotechnika sa očakáva v
zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne
10 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých
škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 12 500
absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon
zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku ELEKTROTECHNIKA v sektore
elektrotechnika sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 500 osôb.
Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich
odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 1200 z nich. Do
roku 2025 sa v sektore elektrotechnika v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
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podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a
tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 1,5 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 5,9 mld. EUR, pričom maximum z roku
2010 predstavovalo 6,8 mld. EUR a minimum z roku 2018 bolo 4,8 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a
2011, kedy došlo k poklesu o 763,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 1,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2018, a to 6,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 3,7 % a priemer za celé
obdobie bol 4,1 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 26 Výroba
počítačových, elektronických a optických výrobkov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 594,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 330 mil. EUR v roku 2009 do 853,8 mil. EUR v roku 2010. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 94,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 523,7 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 17,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 45,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 74,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 29,1 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 43 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
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divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 27 Výroba elektrických zariadení vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 1,5 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,1 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo
4,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,0 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného
obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy
došlo k nárastu o 404,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2018, a to 17,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 13,7 % a priemer za
celé obdobie bol 14,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 27 Výroba
elektrických zariadení v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 606,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 307,2 mil. EUR v roku 2009 do 888,5 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 511,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 190,3 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 15,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 32,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 98,5 %.
Najnižšia hodnota vo výške 66,3 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 77 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 27 Výroba elektrických zariadení vyznačuje nadpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
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charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní malá časť absolventov (9,3 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je
jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 27
Výroba elektrických zariadení prišlo k rastu tržieb a aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte
predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov bol trend z hľadiska tržieb klesajúci a
podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky
pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlej divízii.

2.1.13 Sektor energetika, plyn, elektrina
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor energetika, plyn, elektrina charakterizovať ako
sektor s najnižším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza len jedna divízia SK NACE Rev.
2 a názov tejto divízie je nasledovný: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.
Graf č. 71

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina v období
2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore energetika, plyn, elektrina sa
očakáva v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA. V tomto zhluku v SR bude potrebné
dodatočne doplniť približne 5 200 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025
príde na trh práce približne 1 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA v sektore energetika, plyn, elektrina sa do roku 2025 očakáva
dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov
prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v
sektore energetika, plyn, elektrina sa uplatní približne 500 z nich. Do roku 2025 sa v sektore energetika,
plyn, elektrina v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,5 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné
výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 12,0 mld. EUR, pričom maximum z roku 2012
predstavovalo 14,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 10,8 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a
2014, kedy došlo k poklesu o 2,0 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 0,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2014, a to 4,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 3,4 % a priemer za celé
obdobie bol 4 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 35 Dodávka
elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v rokoch 2008 až 2018

3 500

35%

3 000

30%

2 500

25%

2 000

20%

1 500

15%

1 000

10%

500

5%

0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

PRIDANÁ HODNOTA V MIL. EUR

Graf č. 73

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK
pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 2,3 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 1,9 mld. EUR v roku 2018 do 2,9 mld. EUR v roku 2009. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 916,3 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 553,9 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 14,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 5,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 29 %.
Najnižšia hodnota vo výške 14,9 % bola zaznamenaná v roku 2009 a priemerná hodnota dosiahla 21,7
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní značná časť absolventov (24,7 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 35 Dodávka elektriny, plynu,
pary a studeného vzduchu trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne
koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho
ohodnotenia.

2.1.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor voda, odpad a životné prostredie charakterizovať
ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE
Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Zber, úprava a dodávka vody, Čistenie a odvod odpadových
vôd, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Ozdravovacie činnosti a ostatné
činnosti nakladania s odpadom.
Graf č. 74

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore voda, odpad a životné prostredie v
období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore voda, odpad a životné prostredie
sa očakáva v zhluku zamestnaní ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne
doplniť približne 1 400 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov
stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh
práce menej ako 50 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov
vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
v sektore voda, odpad a životné prostredie sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl
na úrovni 1 000 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku
korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore voda, odpad a životné prostredie
sa uplatní minimálny počet z nich. Do roku 2025 sa v sektore voda, odpad a životné prostredie v tomto
zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 72,8 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 474,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 538
mil. EUR a minimum z roku 2008 bolo 431,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2016 a 2017, kedy došlo k
nárastu o 51,6 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 4,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2018, a to 40,4 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 33,2 % a priemer za
celé obdobie bol 36,2 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 36 Zber,
úprava a dodávka vody v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 263,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 238,1 mil. EUR v roku 2008 do 302,6 mil. EUR v roku 2015. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 34,3 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2014 a 2015, pričom zvýšenie predstavovalo 34,5 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 12,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 9,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 74,8 %.
Najnižšia hodnota vo výške 57,4 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 65,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 36 Zber, úprava a dodávka vody vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
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tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd v
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 21,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 26,7 mil. EUR, pričom maximum z roku 2014 predstavovalo 48,9
mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 15,1 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k
nárastu o 24,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 6,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 23,0 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 15,2 % a priemer za
celé obdobie bol 19,2 %.
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Graf č. 78

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 37 Čistenie a
odvod odpadových vôd v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 10,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 5,2 mil. EUR v roku 2011 do 19,7 mil. EUR v roku 2014. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 8 mil. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 9,9 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 3,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 34 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 83,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 37,6 % bola zaznamenaná v roku 2014 a priemerná hodnota dosiahla 50,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 37 Čistenie a odvod odpadových vôd vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia
odpadov; recyklácia materiálov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov vývoj tržieb za vlastné výkony
a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 414,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 582,0 mil. EUR, pričom maximum z
roku 2018 predstavovalo 818,3 mil. EUR a minimum z roku 2008 bolo 403,8 mil. EUR. Najvýraznejší
výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi
rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 188,7 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 6,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 7,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2014, a to 26,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 16,5 % a priemer za
celé obdobie bol 21,4 %.
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Graf č. 80

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 38 Zber,
spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 203,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 144,5 mil. EUR v roku 2014 do 259,9 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 82,9 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zníženie predstavovalo 67,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 0,4 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2013 a 2014, ktorý dosiahol 21,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 87,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 44,9 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 61,7
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej
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hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu
divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a
súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné
činnosti nakladania s odpadom v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,6 mil. EUR. Priemerná hodnota
tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 8,4 mil. EUR, pričom
maximum z roku 2016 predstavovalo 12,1 mil. EUR a minimum z roku 2015 bolo 5,3 mil. EUR.
Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar
zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, kedy došlo k nárastu o 6,7 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 13,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2010, a to 44,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 28,6 % a
priemer za celé obdobie bol 34,0 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 39
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom v rokoch 2008 až
2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 3,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov
sa pohybovala od 2,1 mil. EUR v roku 2015 do 5,9 mil. EUR v roku 2016. Celkový trend vývoja pridanej
hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 0,2 mil. EUR. Najvyšší
medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi
2015 a 2016, pričom zvýšenie predstavovalo 3,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 2,3 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 33,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2012, a to 98,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 58,8 % bola zaznamenaná v roku 2016 a priemerná hodnota dosiahla 78,0
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s
odpadom vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej
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hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu
divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a
súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní malá časť absolventov (1,7 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je
jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. Vo všetkých
sledovaných divíziách v rámci sektora trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne
negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich
budúceho ohodnotenia.

2.1.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií
SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované
stavebné práce, Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie , Činnosti súvisiace
s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.
Graf č. 83

Najvýznamnejšie očakávané disparity
a kartografia v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore stavebníctvo, geodézia a
kartografia sa očakáva v zhluku zamestnaní STAVEBNÍCTVO. V tomto zhluku v SR bude potrebné
dodatočne doplniť približne 16 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025
príde na trh práce približne 8 200 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku STAVEBNÍCTVO v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa do roku 2025 očakáva
dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 13 700 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov
prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v
sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa uplatní približne 1 100 z nich. Do roku 2025 sa v sektore
stavebníctvo, geodézia a kartografia v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 41 Výstavba budov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 41 Výstavba budov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 794,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,9 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 3,9 mld. EUR
a minimum z roku 2013 bolo 2,0 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 776,4 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 2,2 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 12,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 7,7 % a priemer za celé
obdobie bol 10,0 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 41 Výstavba
budov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 516,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 343,2 mil. EUR v roku 2013 do 655,3 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 122,0
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mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 312,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 10,4 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 29,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 74,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 40,7 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 57,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 41 Výstavba budov vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
vyššia,

ako

je

celoslovenský

priemer

za

jednu

divíziu.

Zároveň

je

divízia

charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 42 Inžinierske stavby v rokoch 2008 až
2018
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V divízii 42 Inžinierske stavby vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 254,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,5 mld. EUR, pričom maximum z roku 2015 predstavovalo 3,0 mld. EUR
a minimum z roku 2014 bolo 1,9 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2014 a 2015, kedy došlo k nárastu
o 1,1 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2014 a 2015, ktorý predstavoval 4,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2013, a to 16,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2015 predstavovalo 11,0 % a priemer za
celé obdobie bol 13,8 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 42 Inžinierske
stavby v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 465,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 301,0 mil. EUR v roku 2014 do 576,1 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 73,4 mil.
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EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2014 a 2015, pričom zvýšenie predstavovalo 171,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 2,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2014 a 2015, ktorý dosiahol 26,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 96,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 58,3 % bola zaznamenaná v roku 2017 a priemerná hodnota dosiahla 73,4
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 42 Inžinierske stavby vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 43 Špecializované stavebné práce v
rokoch 2008 až 2018
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V divízii 43 Špecializované stavebné práce vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 3,0 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo
5,1 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 1,7 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného
obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy
došlo k nárastu o 2,1 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 8,8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 19,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2015 predstavovalo 8,9 % a priemer za celé
obdobie bol 11,2 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 43
Špecializované stavebné práce v rokoch 2008 až 2018

1 600

80%

1 400

70%

1 200

60%

1 000

50%

800

40%

600

30%

400

20%

200

10%

0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

PRIDANÁ HODNOTA V MIL. EUR

Graf č. 89

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK
pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 1,0 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 468,4 mil. EUR v roku 2009 do 1,4 mld. EUR v roku 2010. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 724,5
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mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 923,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 18,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 40,1 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 69,3 %.
Najnižšia hodnota vo výške 22,9 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 38,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 43 Špecializované stavebné práce vyznačuje nadpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,1 mld. EUR. Priemerná hodnota
tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,5 mld. EUR, pričom
maximum z roku 2018 predstavovalo 2,1 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 1,0 mld. EUR.
Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu o 772,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 7,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 9,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 29,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 16,5 % a priemer za
celé obdobie bol 19,9 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy v rokoch 2008
až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 554,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 421,8 mil. EUR v roku 2009 do 746,1 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 278,8
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mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 135,0 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 5,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 20,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 73,2 %.
Najnižšia hodnota vo výške 46,9 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 54,0
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie
a analýzy vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty
v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu.
Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení
a krajinnou úpravou v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou vývoj tržieb za vlastné výkony a
tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 534,8 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 389,7 mil. EUR, pričom maximum z
roku 2018 predstavovalo 701,5 mil. EUR a minimum z roku 2008 bolo 166,7 mil. EUR. Najvýraznejší
výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi
rokmi 2015 a 2016, kedy došlo k nárastu o 162,5 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 22,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2008, a to 41,4 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 16,9 % a priemer za
celé obdobie bol 26,5 %.
Graf č. 93

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 81 Činnosti
súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 157,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 94,9 mil. EUR v roku 2008 do 254 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 121,3
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mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2016 a 2017, pričom zvýšenie predstavovalo 81,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 12 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2017 a 2018, ktorý dosiahol 16,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 72,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 44,2 % bola zaznamenaná v roku 2017 a priemerná hodnota dosiahla 60,1
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len 13,8 % absolventov, ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z
dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 43 Špecializované
stavebné práce prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo v súčte
predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V
divíziách 41 Výstavba budov a 42 Inžinierske stavby trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov
vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu
ich budúceho ohodnotenia.

2.1.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza sedem
divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Veľkoobchod okrem motorových vozidiel
a motocyklov, Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, Ubytovanie, Činnosti reštaurácií
a pohostinstiev, Reklama a prieskum trhu, Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti, Činnosti
herní a stávkových kancelárií.

228

Graf č. 94

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore obchod, marketing, gastronómia a
cestovný ruch v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch sa očakáva v zhluku zamestnaní PREDAVAČI. V tomto zhluku v SR bude potrebné
dodatočne doplniť približne 22 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
absolventov stredných škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh
práce približne 4 500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov
vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku PREDAVAČI v sektore
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba
pracovných síl na úrovni 17 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh
práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch sa uplatní približne 1 400 z nich. Do roku 2025 sa v sektore obchod,
marketing, gastronómia a cestovný ruch v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch neboli dostupné dáta o pridanej hodnote
v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú
divíziu SK NACE Rev. 2: 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
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výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vývoj tržieb za vlastné výkony a
tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 4,6 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 27,8 mld. EUR, pričom maximum z
roku 2018 predstavovalo 32,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 19,3 mld. EUR. Najvýraznejší
výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi
rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 8,0 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 2,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 7,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 4,8 % a priemer za celé
obdobie bol 5,5 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 46
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 2,9 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 2,2 mld. EUR v roku 2009 do 3,9 mld. EUR v roku 2011. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 8,4 mil. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2011 a 2012, pričom zníženie predstavovalo 1,3 mld. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 12,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 22,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 64,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 39,7 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 52,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 47 Maloobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 7,9 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné
výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 17,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 20,8 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 9,7 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a
2010, kedy došlo k nárastu o 6,5 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to
9,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 6,7 % a priemer za celé obdobie bol 7,9
%.
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 2,6 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 1,5 mld. EUR v roku 2009 do 3,3 mld. EUR v roku 2012. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 1,4 mld. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 1,7 mld. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 25,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 64,8 %.
Najnižšia hodnota vo výške 37,9 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 52,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách

233

výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
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V divízii 55 Ubytovanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal
nárast o 287 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až
2018 na úrovni 396,4 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 563,4 mil. EUR a minimum
z roku 2009 bolo 256,6 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb
za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu o 127,4 mil.
EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,8 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 32,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 23,5 % a priemer za
celé obdobie bol 27,3 %.
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 150 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 107,9 mil. EUR v roku 2009 do 196,3 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 70,1 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zvýšenie predstavovalo 51,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 11,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 16,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 76,5 %.
Najnižšia hodnota vo výške 59,9 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 70,8
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 55 Ubytovanie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za
vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia,
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ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 1,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 1,6
mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 437,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k
nárastu o 463 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 6,2 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 23,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 14,3 % a priemer za
celé obdobie bol 18,0 %.
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 296,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 144,1 mil. EUR v roku 2009 do 470,3 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 223,4
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2011 a 2012, pričom zvýšenie predstavovalo 182,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 22,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 30,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 84,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 36,0 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 69,4
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 73 Reklama a prieskum trhu v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 73 Reklama a prieskum trhu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 1,4 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 2,2 mld. EUR
a minimum z roku 2008 bolo 716,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu
o 460,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý predstavoval 4,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 18,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 10,7 % a priemer za
celé obdobie bol 14,2 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 73 Reklama a
prieskum trhu v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 307,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 182,7 mil. EUR v roku 2009 do 427,5 mil. EUR v roku 2016. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 194,7
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 130,0 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 27,9 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 77,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 48,7 % bola zaznamenaná v roku 2016 a priemerná hodnota dosiahla 60,4
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 73 Reklama a prieskum trhu vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
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tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr,
rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 430,6 mil. EUR.
Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 546,2
mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 795,6 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo
333,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony
a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 126,7 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,4 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 8,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 4,1 % a priemer za celé
obdobie bol 5,2 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 79 Činnosti
cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v
rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 74,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 33,7 mil. EUR v roku 2008 do 110,6 mil. EUR v roku 2011. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 66,3 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 49,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 16,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 22,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 53,0 %.
Najnižšia hodnota vo výške 23,0 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 39,1
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných
kancelárií a súvisiace činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar.
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Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský
priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných
nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní značná časť absolventov (31,7 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 47 Maloobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov prišlo k rastu tržieb a aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v
súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V
divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov prišlo k rastu tržieb a podiel osobných
nákladov na tržbách bol stabilný, čo taktiež možno považovať za pozitívny trend. V divíziách 55
Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu a 79 Činnosti
cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti bol trend z hľadiska
tržieb rastúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také
optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlých divíziách.

2.1.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor doprava, logistika, poštové služby charakterizovať
ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2 a
názvy týchto divízií sú nasledovné: Pozemná doprava a doprava potrubím, Vodná doprava , Letecká
doprava, Skladové a pomocné činnosti v doprave, Poštové služby a služby kuriérov.
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Graf č. 107

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore doprava, logistika, poštové služby
v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore doprava, logistika, poštové služby
sa očakáva v zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI DOPRAVY, LOGISTIKY A PÔŠT. V tomto zhluku v SR bude
potrebné dodatočne doplniť približne 14 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s
príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do
roku 2025 príde na trh práce približne 3 600 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku PRACOVNÍCI DOPRAVY, LOGISTIKY A PÔŠT v sektore doprava, logistika, poštové služby sa do
roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 6 100 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore doprava, logistika, poštové služby sa uplatní približne 1 000 z nich. Do roku 2025
sa v sektore doprava, logistika, poštové služby v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
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výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím
v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 2,8 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 4,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 6,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,5 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a
2010, kedy došlo k nárastu o 1,0 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 21,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 15,9 % a priemer za
celé obdobie bol 17,9 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 49 Pozemná
doprava a doprava potrubím v rokoch 2008 až 2018

PRIDANÁ HODNOTA V MIL. EUR

2 500

80%
70%

2 000

60%
50%

1 500

40%
1 000

30%
20%

500

10%
0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

Graf č. 109

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK
pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 1,7 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 744,2 mil. EUR v roku 2009 do 2,2 mld. EUR v roku 2015. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 1,2 mld.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 599,9 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 13 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 22 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 72,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 39,0 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 49,5
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 49 Pozemná doprava a doprava potrubím vyznačuje
nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 50 Vodná doprava v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 50 Vodná doprava vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 3,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi
2008 až 2018 na úrovni 53,6 mil. EUR, pričom maximum z roku 2016 predstavovalo 79,9 mil. EUR a
minimum z roku 2009 bolo 31,4 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 26,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 9,8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 22,7 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 10,2 % a priemer za
celé obdobie bol 15,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 50 Vodná
doprava v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 12,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 9,3 mil. EUR v roku 2013 do 14,7 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend vývoja
pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 0,6 mil. EUR.
Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný
medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 3,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 6,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2013 a 2014, ktorý dosiahol 27,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2013, a to 82,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 55 % bola zaznamenaná v roku 2014 a priemerná hodnota dosiahla 63,2 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 50 Vodná doprava vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
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podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 51 Letecká doprava v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 51 Letecká doprava vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal pokles o 145,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 126,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2008 predstavovalo 337,7 mil.
EUR a minimum z roku 2013 bolo 45,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 261,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 12,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2013, a to 23,2 %. Na druhej strane minimum z roku 2009 predstavovalo 5,6 % a
priemer za celé obdobie bol 11,7 %.
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Graf č. 113

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 51 Letecká
doprava v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 13,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od -32,2 mil. EUR v roku 2008 do 33,3 mil. EUR v roku 2014. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 61 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zvýšenie predstavovalo 46,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 169,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou
zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov
medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý dosiahol 135,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej
hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku
2011, a to 127,6 %. Najnižšia hodnota vo výške -104,7 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná
hodnota dosiahla 54,3 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 51 Letecká doprava vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii

249

nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v
doprave v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,3 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,6 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 3,3 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 1,7 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a
2010, kedy došlo k nárastu o 446,8 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 7 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym
medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi
rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 8,8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna
hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to
26,0 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 11,7 % a priemer za celé obdobie bol
17,9 %.
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Graf č. 115

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 52 Skladové a
pomocné činnosti v doprave v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 577,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 360,3 mil. EUR v roku 2009 do 855,5 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 183,5
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 308,7 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 14,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2013 a 2014, ktorý dosiahol 45,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 120,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 54,1 % bola zaznamenaná v roku 2014 a priemerná hodnota dosiahla 79,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách

251

výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov v
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 206,4 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 550,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 668,7
mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 429,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k
nárastu o 44,8 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 6,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 2,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 39,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 31,4 % a priemer za
celé obdobie bol 34,5 %.
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Graf č. 117

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 53 Poštové
služby a služby kuriérov v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 239,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 219,3 mil. EUR v roku 2011 do 256,4 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 10,2 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zníženie predstavovalo 23,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 10,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 8,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 84 %.
Najnižšia hodnota vo výške 73 % bola zaznamenaná v roku 2009 a priemerná hodnota dosiahla 78,6 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 53 Poštové služby a služby kuriérov vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
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charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní značná časť absolventov (28,1 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 49 Pozemná doprava a
doprava potrubím prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo možno
považovať za pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii
53 Poštové služby a služby kuriérov bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel osobných nákladov
negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre budúcich absolventov
pri ohodnotení ich práce ako v predošlej divízii. V divíziách 50 Vodná doprava a 51 Letecká doprava
trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára
optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia. Špecifikom je
divízia 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave kde bola do roku 2014 korelácia hľadiska tržieb a
podielu osobných nákladov vzájomne negatívna a od roku 2015 prišlo k rastu tržieb a aj podielu
osobných nákladov na tržbách.

2.1.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor informačné technológie a telekomunikácie
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri
divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Telekomunikácie, Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby.
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Graf č. 118

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore informačné technológie
a telekomunikácie v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore informačné technológie a
telekomunikácie sa očakáva v zhluku zamestnaní INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE. V
tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 12 500 osôb. Na trhu práce je však
potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov
vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 7 200 absolventov, ktorí ukončia
vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do
tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE v sektore informačné
technológie a telekomunikácie sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 7
300 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku
korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore informačné technológie a
telekomunikácie sa uplatní približne 3 300 z nich. Do roku 2025 sa v sektore informačné technológie a
telekomunikácie v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
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priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 61 Telekomunikácie v rokoch 2008 až
2018
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V divízii 61 Telekomunikácie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal pokles o 74,8 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2008 predstavovalo 2,3 mld. EUR
a minimum z roku 2016 bolo 2,1 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z
hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, kedy došlo k nárastu
o 94,5 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 8,4 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý predstavoval 1,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
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v roku 2018, a to 18,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 10,4 % a priemer za
celé obdobie bol 14,9 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 61
Telekomunikácie v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 1050,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 957 mil. EUR v roku 2016 do 1117,7 mil. EUR v roku 2009. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 28,7
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, pričom zvýšenie predstavovalo 57,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 17,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2015 a 2016, ktorý dosiahol 3,6 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 39,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 22,0 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná hodnota dosiahla 31,0
%.
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V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 61 Telekomunikácie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
vyššia,

ako

je

celoslovenský

priemer

za

jednu

divíziu.

Zároveň

je

divízia

charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 62 Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby vývoj tržieb za vlastné výkony a
tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 2,0 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,2 mld. EUR, pričom maximum z roku
2018 predstavovalo 3,4 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 1,1 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a
2011, kedy došlo k nárastu o 566,1 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2014 a 2015, ktorý predstavoval 2,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
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v roku 2011, a to 31,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2015 predstavovalo 24,4 % a priemer za
celé obdobie bol 28,5 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 62 Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 932,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 521,1 mil. EUR v roku 2009 do 1,3 mld. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 665,7
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 354,3 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 6,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2010 a 2011, ktorý dosiahol 7,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2010, a to 69,9 %.
Najnižšia hodnota vo výške 60,9 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná hodnota dosiahla 65,3
%.
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V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 63 Informačné služby v rokoch 2008 až
2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 63 Informačné služby vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 465,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 523,9 mil. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 765,8 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 158,6 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu
o 172,4 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 15,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
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dosiahnutá v roku 2009, a to 44,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 21,0 % a
priemer za celé obdobie bol 26,4 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 63 Informačné
služby v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 267 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 93,2 mil. EUR v roku 2009 do 362,2 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 174,6
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 126,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 0,4 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 29,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 75,8 %.
Najnižšia hodnota vo výške 34,0 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 50,1
%.
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V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 63 Informačné služby vyznačuje podpriemernou úrovňou
tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní takmer polovica absolventov (46,5 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj
napriek tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divíziách 62 Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a 63 Informačné služby prišlo k rastu tržieb a podiel
osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich
absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v týchto divíziách. Špecifikom je divízia 61 Telekomunikácie, kde
nemal vývoj tržieb jednoznačný trend a podiel osobných nákladov rástol pomerne výrazne.

2.1.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií
SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia, Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, Činnosti v oblasti nehnuteľností, Prenájom a lízing.
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Graf č. 125

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE. V tomto zhluku v SR bude
potrebné dodatočne doplniť približne 28 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s
príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do
roku 2025 príde na trh práce približne 8 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z
korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V
zhluku OBCHOD A FINANCIE v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa do roku 2025
očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 5 900 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa uplatní približne 900 z nich. Do
roku 2025 sa v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v tomto zhluku očakáva
nedostatok absolventov.
V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v
cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné
divízie SK NACE Rev. 2: 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65
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Poistenie zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné
činnosti finančných služieb a poistenia.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v
rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 3,1 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,3 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo
3,9 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 797,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného
obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy
došlo k nárastu o 1,8 mld. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 12,4 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 7,8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2008, a to 22,0 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 7,0 % a priemer za celé
obdobie bol 12,7 %.
Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 68 Činnosti v
oblasti nehnuteľností v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 971,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 392,1 mil. EUR v roku 2009 do 2,2 mld. EUR v roku 2013. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 820,5
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zníženie predstavovalo 1,7 mld. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 14,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2013 a 2014, ktorý dosiahol 35 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 45,0 %.
Najnižšia hodnota vo výške 8,9 % bola zaznamenaná v roku 2013 a priemerná hodnota dosiahla 31,4
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 77 Prenájom a lízing v rokoch 2008 až
2018
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V divízii 77 Prenájom a lízing vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 306 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 649,7 mil. EUR, pričom maximum z roku 2013 predstavovalo 958,1 mil.
EUR a minimum z roku 2008 bolo 502,8 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu
o 444,8 mil. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 3,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 12,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 5,6 % a priemer za celé
obdobie bol 10,2 %.
Graf č. 129

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 77 Prenájom
a lízing v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 272,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 207,4 mil. EUR v roku 2014 do 426,8 mil. EUR v roku 2013. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 65,1 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zníženie predstavovalo 219,4 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 4,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2013 a 2014, ktorý dosiahol 14,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 30,4 %.
Najnižšia hodnota vo výške 12,6 % bola zaznamenaná v roku 2013 a priemerná hodnota dosiahla 24,5
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 77 Prenájom a lízing vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb
za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní len 10,6 % absolventov, ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z
dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divíziách 68 Činnosti v
oblasti nehnuteľností a 77 Prenájom a lízing trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov
vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu
ich budúceho ohodnotenia.

2.1.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor kultúra a vydavateľstvo charakterizovať ako sektor
s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto
divízií sú nasledovné: Nakladateľské činnosti, Výroba filmov, videozáz. a televíznych programov,
zvukových nahrávok, Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, Tvorivé, umelecké a zábavné
činnosti, Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostat. kultúr. zariadení. Sektor súčasne zabezpečuje služby,
ktoré klasifikačne patria do triedy ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny
vývoj v oblasti prírodných a technických vied, pričom ide o šírenie informácií o vede, technike, výskume
a vývoji v oblasti astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v tejto oblasti.
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Graf č. 130

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore kultúra a vydavateľstvo v období
2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore kultúra a vydavateľstvo sa očakáva
v zhluku zamestnaní INFORMAČNÉ SLUŽBY. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť
približne 3 200 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a
vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne
500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na
výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNÉ SLUŽBY v sektore
kultúra a vydavateľstvo sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 600 osôb.
Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich
odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore kultúra a vydavateľstvo sa uplatní menej ako 30. Do
roku 2025 sa v sektore kultúra a vydavateľstvo v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
V sektore kultúra a vydavateľstvo neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných
nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev.
2., a to 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti a 91 Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných
kultúrnych zariadení.
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Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008
až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 58 Nakladateľské činnosti v rokoch 2008
až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 58 Nakladateľské činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal pokles o 29,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 398,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2012 predstavovalo 488,8 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 260,9 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu
o 174,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
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nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 4,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 22,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 16,3 % a priemer za
celé obdobie bol 19,8 %.
Graf č. 132

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 58
Nakladateľské činnosti v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 143,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 110,6 mil. EUR v roku 2009 do 224,7 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 29,8
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 93,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 4,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2012 a 2013, ktorý dosiahol 24 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 63,6 %.
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Najnižšia hodnota vo výške 35,5 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 55,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 58 Nakladateľské činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou
tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a
televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie
zvukových nahrávok vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal
nárast o 181,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až
2018 na úrovni 197,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 297,4 mil. EUR a minimum
z roku 2009 bolo 103,7 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb
za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k nárastu o 93,0 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,7 p. b. V sledovanom období prišlo k
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rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý predstavoval 7,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2011, a to 16,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 7,4 % a priemer za celé
obdobie bol 10,7 %.
Graf č. 134

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 59 Výroba
filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie
zvukových nahrávok v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 52,1 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 23,1 mil. EUR v roku 2013 do 79,7 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 27,6 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 46,1 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 2,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 30 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 54,4 %.
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Najnižšia hodnota vo výške 24,4 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 41,6
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné
výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je
celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom
osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej
hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne
vysielanie v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 11,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 112,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2008
predstavovalo 147,6 mil. EUR a minimum z roku 2014 bolo 93,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a
2009, kedy došlo k poklesu o 42,6 mil. EUR.
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V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,5 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 4,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2013, a to 16,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 10,2 % a priemer za
celé obdobie bol 13,9 %.
Graf č. 136

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 60 Činnosti pre
rozhlasové a televízne vysielanie v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 26 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov
sa pohybovala od -5,4 mil. EUR v roku 2013 do 54,7 mil. EUR v roku 2008. Celkový trend vývoja pridanej
hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 14,5 mil. EUR. Najvyšší
medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi
2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 23,8 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 12,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
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2013 a 2014, ktorý dosiahol 408,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v
cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to
111,9 %. Najnižšia hodnota vo výške -296,8 % bola zaznamenaná v roku 2013 a priemerná hodnota
dosiahla 32,6 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní malá časť absolventov (5,6 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je
jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. Vo všetkých
sledovaných divíziách v rámci sektora trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne
negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich
budúceho ohodnotenia.

2.1.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor vzdelávanie, výchova a šport charakterizovať ako
sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a
názvy týchto divízií sú nasledovné: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti
členských organizácií.
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Graf č. 137

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore vzdelávanie, výchova a šport v
období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa
očakáva v zhluku zamestnaní SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A
VYCHOVÁVATELIA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tis. osôb. Na
trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných
odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 3 100 absolventov, ktorí
ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní
patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI,
OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport sa do roku
2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 500 osôb. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport sa uplatní približne 1 700 z nich. Do
roku 2025 sa v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v tomto zhluku očakáva nedostatok
absolventov.
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V sektore vzdelávanie, výchova a šport neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných
nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev.
2: 85 Vzdelávanie, 93 Športové zábavné a rekreačné činnosti a 94 Činnosti členských organizácií.

2.1.22 Sektor verejné služby a správa
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor verejné služby a správa charakterizovať ako sektor
s najnižším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza len jedna divízia SK NACE Rev. 2 a názov
tejto divízie je nasledovný: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.
Graf č. 138

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore verejné služby a správa v období
2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore verejné služby a správa sa očakáva
v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť
približne 28 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a
vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne
8 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na
výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE v sektore
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verejné služby a správa sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 400
osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich
odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore verejné služby a správa sa uplatní približne 900 z nich.
Do roku 2025 sa v sektore verejné služby a správa v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.
V sektore verejné služby a správa neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných
nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú divíziu SK NACE Rev.
2: 84 Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie.

2.1.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor administratíva, ekonomika, manažment
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri
divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie
firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelár. a
iné obch. pomoc. činnosti.
Graf č. 139

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore administratíva, ekonomika,
manažment v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore administratíva,
ekonomika, manažment sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE. V tomto
zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 28 tis. osôb. Na trhu práce je však
potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov
vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 8 100 absolventov, ktorí
ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní
patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE v sektore
administratíva, ekonomika, manažment sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba
pracovných síl na úrovni 3 400 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich
na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore
administratíva, ekonomika, manažment sa uplatní približne 200 z nich. Do roku 2025 sa v
sektore administratíva, ekonomika, manažment v tomto zhluku očakáva nedostatok
absolventov.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na
zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje
najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti
produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančnoekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v
cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov.
Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018
prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 1,3 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo
1,8 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 512,2 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného
obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy
došlo k nárastu o 489,9 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 15,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2009, a to 43,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2011 predstavovalo 24,9 % a
priemer za celé obdobie bol 29,7 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 69 Právne a
účtovnícke činnosti v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 653,1 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 280,4 mil. EUR v roku 2008 do 990,4 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 641,0
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 281,2 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 5,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2009 a 2010, ktorý dosiahol 23,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 70,8 %.
Najnižšia hodnota vo výške 41 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 53,9 %.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 69 Právne a účtovnícke činnosti vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
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charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti
riadenia v rokoch 2008 až 2018
4 000

35%

3 500

30%

3 000

25%

2 500

20%

2 000
15%

1 500

10%

1 000

5%

500
0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

TRŽBY V MIL. EUR

Graf č. 142

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK

tržby za vlastné výkony a tovar

podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas
sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony
a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,8 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018
predstavovalo 3,7 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 552,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas
sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a
2014, kedy došlo k nárastu o 1,2 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 16,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 9,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 31,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 13,8 % a priemer za
celé obdobie bol 21,5 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 70 Vedenie
firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 543,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 206,4 mil. EUR v roku 2008 do 942,7 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 736,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 226,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 24,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 29,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 81,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 35,7 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 61,0
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vyznačuje
podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách
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výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je
divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne
nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 78 Sprostredkovanie práce v rokoch 2008
až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 78 Sprostredkovanie práce vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia
zaznamenal nárast o 236,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi
rokmi 2008 až 2018 na úrovni 323,0 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 446,3 mil.
EUR a minimum z roku 2009 bolo 150,9 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol
z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu
o 72,8 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 15,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2012, a to 64,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 49,7 % a
priemer za celé obdobie bol 58,1 %.
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Graf č. 145

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 78
Sprostredkovanie práce v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 219,2 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 115,4 mil. EUR v roku 2009 do 287,4 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 121,2
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 51,7 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 12,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2015 a 2016, ktorý dosiahol 8,1 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 93,7 %.
Najnižšia hodnota vo výške 74,8 % bola zaznamenaná v roku 2009 a priemerná hodnota dosiahla 84,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno–ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 - 2018 sa divízia 78 Sprostredkovanie práce vyznačuje podpriemernou úrovňou
tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii
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nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným
podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na
pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske
a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch 2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti vývoj tržieb za
vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,6 mld. EUR. Priemerná
hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,0 mld. EUR, pričom
maximum z roku 2018 predstavovalo 4,2 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 671,3 mil. EUR.
Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar
zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu o 1,4 mld. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 8,1 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 6,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 20,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 9,2 % a priemer za celé
obdobie bol 13,6 %.
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Graf č. 147

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 82
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch
2008 až 2018
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Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 469,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 243,8 mil. EUR v roku 2008 do 807,2 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 563,4
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2016 a 2017, pričom zvýšenie predstavovalo 169,5 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 3,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2013 a 2014, ktorý dosiahol 22,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2016, a to 63,1 %.
Najnižšia hodnota vo výške 30,0 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 48,3
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej
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hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu
divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a
súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní malá časť absolventov (2,9 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 69 Právne a účtovnícke
činnosti prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo možno považovať
za pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divíziách 70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 78 Sprostredkovanie práce a 82 Administratívne,
pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel
osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre
budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlej divízii.

2.1.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor zdravotníctvo, sociálne služby charakterizovať ako
sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a
názvy týchto divízií sú nasledovné: Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť), Sociálna práca bez ubytovania.
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Graf č. 148

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v
období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa
očakáva v zhluku zamestnaní SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A
VYCHOVÁVATELIA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tis. osôb. Na
trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných
odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 3 100 absolventov, ktorí
ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní
patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI,
OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa do roku 2025 očakáva
dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 6 000 osôb. Zvyšná dodatočná potreba smeruje napr. do
sektorov vzdelávanie a výchova, ale aj verejná správa a služby. Zároveň z celkového počtu absolventov
prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v
sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa uplatní približne 300 z nich. Veľké percento absolventov
z týchto odborov vzdelania nachádza uplatnenie v iných sektoroch, ktoré poskytujú lepšie motivačné
faktory na uplatnenie sa. Do roku 2025 sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v tomto zhluku
očakáva nedostatok absolventov.
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V sektore zdravotníctvo, sociálne služby neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných
nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev.
2: 86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) a 88 Sociálna
práca bez ubytovania.

2.1.25 Sektor remeslá a osobné služby
V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor remeslá a osobné služby charakterizovať ako sektor
s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy
týchto divízií sú nasledovné: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domác., Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
personálu.
Graf č. 149

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore remeslá a osobné služby v období
2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore remeslá a osobné služby sa
očakáva v zhluku zamestnaní OCHRANA OSÔB A MAJETKU. V tomto zhluku v SR bude potrebné
dodatočne doplniť približne 1 600 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom
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absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025
príde na trh práce približne 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich
odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OCHRANA
OSÔB A MAJETKU v sektore remeslá a osobné služby sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba
pracovných síl na úrovni 1 500 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh
práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore remeslá a osobné
služby sa uplatní menej ako 50 z nich. Do roku 2025 sa v sektore remeslá a osobné služby v tomto
zhluku očakáva nedostatok absolventov.
V sektore remeslá a osobné služby neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných
nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev.
2: 96 Ostatné osobné služby a 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.
Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie
produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančnoekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej
priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné
výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny
podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 za roky 2008 až
2018 prezentujú nasledujúce grafy.
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Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby v
rokoch 2008 až 2018
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V divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného
obdobia zaznamenal nárast o 121,9 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola
medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 289,2 mil. EUR, pričom maximum z roku 2016 predstavovalo 368,1
mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 238,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia
bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, kedy došlo k
nárastu o 85,2 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,9 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 6,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie
bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá
v roku 2009, a to 59,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 40,3 % a priemer za
celé obdobie bol 50,8 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 80
Bezpečnostné a pátracie služby v rokoch 2008 až 2018
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Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 183,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 156,8 mil. EUR v roku 2014 do 230,3 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 58,4 mil.
EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2011 a 2012, pričom zníženie predstavovalo 34,7 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to
o 0,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2011 a 2012, ktorý dosiahol 11,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 83,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 71,6 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 79,2
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 80 Bezpečnostné a pátracie služby vyznačuje podpriemernou
úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v
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tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia
charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným
podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na
tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a
potrieb pre domácnosti v rokoch 2008 až 2018
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V divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti vývoj tržieb za vlastné výkony
a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 43,7 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za
vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 158,3 mil. EUR, pričom maximum z
roku 2008 predstavovalo 241,6 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 74,1 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv
počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi
2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 167,5 mil. EUR.
V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend,
pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 6,3 p. b. V sledovanom období prišlo k
rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných
nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 13,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované
obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar
dosiahnutá v roku 2009, a to 17,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 4,8 % a
priemer za celé obdobie bol 10,7 %.
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Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných
nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 95 Oprava
počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v rokoch 2008 až 2018
60%

90
50%

80
70

40%

60
50

30%

40
20%

30
20

10%

10
0

PODIEL OSOBNÝCH NÁKLADOV

PRIDANÁ HODNOTA V MIL. EUR

100

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROK
pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov
podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná
výška bola počas sledovaných rokov 50,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných
nákladov sa pohybovala od 25,7 mil. EUR v roku 2009 do 86,3 mil. EUR v roku 2008. Celkový trend
vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 32,3
mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol
zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 60,6 mil. EUR.
Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na
pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to
o 27,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou
bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi
2008 a 2009, ktorý dosiahol 38,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách
výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 51,6 %.
Najnižšia hodnota vo výške 13,4 % bola zaznamenaná v roku 2008 a priemerná hodnota dosiahla 34,1
%.
V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre
NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej
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hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu
divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a
súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.
V sektore sa uplatní malá časť absolventov (2,9 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek
tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 53 Poštové služby a služby
kuriérov bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou
tržieb, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce. V divízii
95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti trend z hľadiska tržieb a podielu
osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo taktiež nevytvára optimálne podmienky pre
budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

2.1.26 Zhrnutie
Údaje v tejto kapitole prinášajú sektorovo relevantné informácie z 24 sektorov z niekoľkých dôležitých
aspektov. Prvým sledovaným okruhom ukazovateľov sú očakávané disparity, ktoré môžu nastať
z hľadiska vývoja ekonomiky, vývoja dopytu po pracovnej sile a ponuke prichádzajúcich absolventov
do roku 2025 na trh práce. Medzi sledované premenné, v rámci očakávaných disparít, patrí dodatočná
potreba pracovných síl v sektorovom členení. Dodatočná potreba po pracovných silách je
charakterizovaná z hľadiska sektorovo špecifických zhlukov zamestnaní, jej cieľom je poukázať, koľko
zamestnancov relevantných bude do roku 2025 v sektore chýbať. Táto informácia je dôležitá najmä pri
nastavení systému celoživotného vzdelávania, a to na úrovni formálneho systému vzdelávania, ako aj
z hľadiska získavania ďalších kvalifikácií, ako sú napríklad rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie dospelých.
Najvyššiu celkovú dodatočnú potrebu pracovných síl do roku 2025 má zhluk STROJÁRSTVO, pričom
celkovo v SR je dodatočná potreba pracovných síl z tohto zhluku odhadovaná na úrovni cca 29 tis. osôb.
Zhluk STROJÁRSTVO tvorí najvyššiu dodatočnú potrebu pracovných síl v sektore automobilový
priemysel a strojárstvo, kde je očakávaná výška dodatočnej potreby z tohto zhluku 17 600 osôb. Druhá
najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A
FINANCIE, kde bude potrebné dodatočne doplniť približne 28 tis. osôb. Tento zhluk predstavuje
najvyššiu dodatočnú potrebu až v troch sektoroch, a to sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo (cca 5 900 osôb) a v sektore verejné služby a správa a sektore administratíva, ekonomika,
manažment, kde je to zhodne približne 3 400 osôb. Vysoká dodatočná potreba pracovných síl do roku
2025 je očakávaná aj v zhluku PREDAVAČI, v ktorom bude v SR potrebné dodatočne doplniť približne
22 tis. osôb. Až 17 800 osôb z nich bude potrebné dodatočne doplniť v sektore obchod, marketing,
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gastronómia a cestovný ruch. Na štvrtej priečke v rámci SR sa nachádza zhluk zamestnaní
STAVEBNÍCTVO s dodatočnou potrebou 16 tis. osôb, ktorých až 13 700 bude potrebných v sektore
stavebníctvo, geodézia a kartografia. Piata priečka patrí zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI DOPRAVY,
LOGISTIKY A PÔŠT, kde bude do roku 2025 výška dodatočnej potreby 14 tis. osôb, a to primárne v
sektore doprava, logistika, poštové služby (cca 6 100 osôb).
Najnižšia sektorovo špecifická dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 sa očakáva v sektoroch
ťažba a úprava surovín, geológia, celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a sklo, keramika,
minerálne výrobky, nekovové materiály. V zhluku zamestnaní ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, bude potrebné v
SR dodatočne doplniť približne 1 350 osôb. V zhluku OCHRANA OSÔB A MAJETKU sa očakáva
dodatočná potreba na úrovni cca 2 000 osôb. A v zhluku SKLÁRSKA VÝROBA, kde je najnižšia dodatočná
potreba sa očakáva 600 osôb.
Dôležitou informáciou ohľadom očakávaných disparít je aj počet absolventov z korešpondujúcich
odborov vzdelania k sektorovo relevantnému zhluku zamestnaní, ktorí prichádzajú na trh práce
pre jednotlivé sektory. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce najviac absolventov, ktorí
ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní
patriacich do zhluku ELEKTROTECHNIKA, a to 12 500 absolventov. Zároveň z celkového počtu
absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno
očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 1 200 z nich. Do roku 2025 by na trh práce
malo prísť približne 11 700 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich
odborov patriacich do zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO, z ktorých sa cca 4 500 uplatní v sektore
automobilový priemysel a strojárstvo. V zhluku zamestnaní STAVEBNÍCTVO je očakávaný príchod
približne 8 200 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov a
približne 1 100 z nich sa uplatní v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. Podiel uplatniteľnosti
absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania v jednotlivých sektoroch sa pohyboval od 80,6 %
v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a 52,6 % v sektore chémia a farmácia, po 0,4 % v sektore
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel.
Tržby za vlastné výrobky a tovar najrýchlejšie rástli v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov (nárast o 16,8 mld. EUR). Za touto divíziou s odstupom nasledovali divízie 47 Maloobchod
okrem motorových vozidiel a motocyklov (nárast o 7,9 mld. EUR), 46 Veľkoobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov (nárast o 4,6 mld. EUR) a 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné
obchodné pomocné činnosti (nárast o 3,5 mld. EUR).
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Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov najrýchlejšie rástla v divízii 29 Výroba motorových
vozidiel, návesov a prívesov (nárast o 2,5 mld. EUR). Ako ďalšie nasledovali divízie 47 Maloobchod
okrem motorových vozidiel a motocyklov (nárast o 1,4 mld. EUR), 49 Pozemná doprava a doprava
potrubím (nárast o 1,2 mld. EUR) a 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (nárast
o 0,9 mld. EUR).
Podiel osobných nákladov na tržbách medzi rokmi 2008 a 2018 najrýchlejšie rástol v divíziách 21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (nárast o 10,6 p. b.)
nasledovanou divíziami 61 Telekomunikácie (nárast o 8,4 p. b.) a 95 Oprava počítačov, osobných
potrieb a potrieb pre domácnosti (nárast o 6,3 p. b.). Podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v
rovnakom časovom období najrýchlejšie vzrástol v divízii 51 Letecká doprava (169,8 p. b.), čo bolo
spôsobené prepadom v roku 2008, avšak v súčasnosti z dôvodu pandémie je možné očakávať obdobný
prepad. Ďalšími divíziami s výrazným rastom boli 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosti (27,1 %) a 31 Výroba nábytku (23,9 %).
Z dát vyplynulo, že absolventi zo sektorovo relevantných zhlukov zamestnaní sa uplatňujú v daných
sektoroch v relatívne nízkej miere. Aj to mohol byť jeden z dôvodov, prečo sa vo všetkých sektoroch
do roku 2025 očakáva nedostatok absolventov. Riešením situácie by bola motivácia rodičov, aby deti
viac motivovali ku štúdiu na technických odboroch vzdelania. Je priveľký počet absolventov
humanitných odborov vzdelania, resp. na úrovni stredných škôl v odboroch spojených s gastronómiou
a službami, ktorí budú mať problematické uplatnenie na trhu práce, čo bude umocnené aj
prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a jej dopadmi v budúcnosti. Zaujímavé informácie prináša aj
porovnanie vývoja tržieb a podielu osobných nákladov v jednotlivých sektoroch. Rastúci trend tržieb aj
podielu osobných nákladov na tržbách možno považovať do budúcna za najlepší ukazovateľ mzdového
ohodnotenia absolventov, ktorí prídu na trh práce. Tento fakt by mohol rodičov motivovať
v rozhodovaní o budúcej kariére detí v takých divíziách, kde je vysoká perspektíva lepšieho mzdového
ohodnotenia. Išlo o divízie 27 Výroba elektrických zariadení, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu a 47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov.
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3.

AKTIVITA

Č.

3

ZAMESTNÁVATEĽOV

IMPLEMENTÁCIA

POŽIADAVIEK

A STRATEGICKÝCH

ÚLOH

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ
CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU
PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA
Nutné a relevantné zmeny v požiadavkách na výkon rôznych zamestnaní, ale aj samotný vznik nových
zamestnaní zameraných na riešenie súčasnej situácie sú exponovanou záležitosťou dnešných dní.
Jednou z rozhodujúcich skutočností je potreba zmeny organizácie práce v súvislosti s nevyhnutnosťou
práce doma/na diaľku. Ako príklad možno uviesť síce nie novú pozíciu, ale zamestnanie, ktoré
v súčasnej dobe vo svete odzrkadľuje potrebu organizácie takejto práce, a to: manažér práce na
diaľku42, ktorý dohliada na potreby zamestnancov pracujúcich doma/na diaľku.
Významný tlak v zmenách organizácie práce je citeľný napr. aj v oblasti rozširujúceho sa vplyvu
elektronického obchodu – v súvislosti s bezpečnými spôsobmi podnikania organizácií i jednotlivcov. Vo
svete vzniká čoraz viac konvertovaných pracovných miest súvisiacich s digitálnym marketingom
v rámci podpory predaja v elektronických obchodoch. Na druhej strane, v pôvodných zamestnaniach
ľudia začínajú pociťovať kombináciu nových a pôvodných úloh, tlak na rozmanitejšie portfólio
pracovných povinností a vznik nových úloh – čo prináša aj zvýšenie nárokov na množstvo práce, ktorá
musí byť vykonaná za rovnaký čas. Nové technologické trendy pomáhajú vyrovnávať sa s mnohými
výzvami a pomáhajú prispôsobiť sa zmenám aj v ne/priamej komunikácii.
Je však potrebné poznamenať, že dopady COVID-19 v mnohých prípadoch pôsobili a pôsobia ako
katalyzátor pre zmeny, ktoré sa už i tak začínali diať pod vplyvom digitalizácie. Mnohé činnosti sa začali
robiť efektívnejšie a bezpečnejšie. Najvýznamnejšími technologickými tendenciami podľa magazínu
Forbes pre rok 202143 sú nasledujúce trendy:
1. umelá inteligencia44,

42

FAST Company Magazine. Niektoré z nových zamestnaní vznikajúcich v roku 2021 a neskôr [online]. [cit. 2021-0310].Dostupné na internete: New jobs emerging in 2021 and beyond (fastcompany.com)
43 FORBES Magazine. 5 najväčších technologických trendov v roku 2021, na ktore sa každý z nás musí pripraviť [online]. [cit.
2021-03-10].Dostupné na internete: The 5 Biggest Technology Trends In 2021 Everyone Must Get Ready For Now (forbes.com)
44 ako cenný nástroj, ktorý pomáha interpretovať a chápať svet okolo nás, vrátane predpovedí do budúcna
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2. robotika45, drony46 autonómne vozidlá47,
3. revolúcia as-A-Service48,
4. 5G a vylepšené pripojenie49,
5. virtuálna a rozšírená realita50.
V niektorých sektoroch národného hospodárstva sa už vyššie uvedené oblasti51 a z nich vyplývajúce
potrebné nové vedomosti a zručnosti priebežne dostávajú do opisov pracovných pozícií, Taktiež sa
objavujú ako súčasť požiadaviek na výkon vybraných zamestnaní, napr. v inzercii voľných pracovných
miest. V NP SRI ich autori dopĺňajú v rámci tvorby/revízie NŠZ do oblasti kompetenčného modelu –
časť odborných zručností a odborných vedomostí – s perspektívou - „budúca“. Už nejde len o zopár
„noviniek“, v niektorých sektoroch sú badateľné viaceré zmeny v budúcich požiadavkách na
zamestnania a karty zamestnaní „dýchajú“ inováciami. Bližšie informácie o NŠZ, ich vývoji a stave
popisujú nasledujúce podkapitoly a aj konkrétne Informácie tajomníkov za jednotlivé sektorové
rady.

Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI
V sledovanom období boli realizované viaceré zmeny v garanciách NŠZ vo vybraných sektorových
radách. Išlo o nasledujúce aktivity52:
1. zaradenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ,
2. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamu garantovaných NŠZ (ich zrušenie),
3. rozdelenie jedného garantovaného NŠZ do viacerých NŠZ a
4. premenovanie názvov NŠZ.

45

najmä v oblasti zdravotníctva, ako robotické zariadenia na poskytovanie komunikačných kanálov
taktiež napríklad aj v zdravotníctve na zasielanie liekov alebo aj na monitorovanie zvýšeného výskytu osôb s cieľom
identifikovať miesta, kde je zvýšené riziko prenosu vírusov
47 s prioritou na zvýšenie efektívnosti všetkých oblastí verejnej dopravy
48 súvisiaca s poskytovaním služieb cloudových platforiem – umožňujúcim nasadenie špičkových technológií s malými
investíciami do nástrojov, vybavenia, ale napr. aj do špecializovaných profesií
49 súvisiace s poskytovaním služieb využívajúcich pokročilé technológie – virtuálnu alebo rozšírenú realitu, cloudové herné
platformy, rovnako ako aj využívanie aplikácií strojového učenia využívajúcich Big Data v reálnom čase
50 s využívaním okuliarov, či súprav na hlave na premietanie obrazov, ktoré generuje počítač priamo do zorného poľa
používateľa – nový trend sa bude významnejšie využívať napr. aj v rámci vzdelávania
51 ale nielen tie
52 schválené metodikmi Realizačného tímu SRI a sektorovými radami
46
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Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách.

3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ

Aj v tomto období boli v rámci niektorých NŠZ v sektorových radách vymenení alebo doplnení noví
autori, aby zastrešili ich tvorbu/revíziu. Podrobnejšie údaje o priradených autoroch sú uvádzané
v prílohách Informácií tajomníkov jednotlivých sektorových rád, pričom sa spravidla uvádzajú dva
zoznamy, a to:
1. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým je priradený autor53 a
2. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým ešte nebol priradený autor54.

3.1.2

Zhrnutie presunov garancií NŠZ

V sledovanom období, tak ako ani v predchádzajúcom, nedošlo k žiadnym presunom garancií NŠZ
medzi sektorovými radami, ktoré by si sektorové rady do predkladania Priebežnej správy č. 9 aj
odsúhlasili.

3.1.3 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy bol zrušený iba jeden garantovaný NŠZ, v sledovanom období
išlo o 7 NŠZ z 5-tich sektorových rád, bližšie viď nasledujúca tabuľka. Dôvodmi zrušenia boli nasledujúce
skutočnosti:
a. nahradenie iným garantovaným NŠZ s podobným výkonom činností,
b. rozdelenie do iných garantovaných NŠZ,
c. duplicita v zozname garantovaných NŠZ alebo
d. v národnom hospodárstve v súčasnosti takéto zamestnanie už nefiguruje.

53
54

a ak vytvoril, tak i pracovná skupina
je možné konštatovať, že už väčšina NŠZ má priradeného min. jedného autora
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Tabuľka č. 14 Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
P. č.
Úroveň
Garantujúca sektorová rada
Názov NŠZ
SK ISCO-08 SKKR
Dôvod zrušenia
1
Nahradený revíziou NŠZ Nastavovač
Sektorová rada pre automobilový
priemyselných robotov a vytvorením
priemysel a strojárstvo
Operátor robotiky
7223002
4 nového NŠZ Programátor robotiky
2
Z hľadiska zmien v organizačnej
štruktúre najväčšieho letiska v SR
a taktiež z dôvodu nízkeho počtu
zamestnancov na tejto pracovnej
pozícii nie je potrebné predmetný
Sektorová rada pre dopravu,
štandard vypracovať.
logistiku, poštové služby
Technológ v oblasti leteckého paliva
3119999
7
3
Zahrnutie konzervátorskej činnosti
do NŠZ týkajúcich sa reštaurovania.
NŠZ „Konzervátor“ sa nebude
vypracovávať samostatne, keďže aj
európska prax smeruje k agregácii
profesií reštaurátora a konzervátora,
keď sa odborné činnosti
konzervovania a reštaurovania
Sektorová rada pre kultúru
vykonávajú spolu a len sporadicky
a vydavateľstvo
Konzervátor
3433003
4 samostatne.
4
Sektorová rada pre sklo, keramiku, Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe
minerálne výrobky, nekovové
stavebných a žiaruvzdorných
materiály
materiálov
3139004
4 rozdelenie do troch NŠZ
5
Výkonný riaditeľ
1120002
7
6
- duplicita v zozname garantovaných
Sektorová rada pre administratívu, Odborný podnikový ekonóm
7
ekonomiku, manažment
Vedúci sekretariátu
- NŠZ
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Zverejnený
NŠZ v IS

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

3.1.4 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ
Kým v predchádzajúcom sledovanom období išlo o tri nové NŠZ, ktoré boli doplnené do zoznamu
garantovaných NŠZ v rámci jednej sektorovej rady55, v tomto období boli schválené dva návrhy nových
NŠZ.
Tabuľka č. 15 Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do garancie v
sledovanom období
P.
Odsúhlasené
SK ISCO-08 Názov NŠZ
Garantujúca sektorová rada
č.
sektorovou radou
Programátor
Sektorová rada pre automobilový
1 7223002
priemyselných
Áno
priemysel a strojárstvo
robotov
Sektorová rada pre stavebníctvo,
2 Požiarny audítor
Áno
geodéziu a kartografiu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.1.5 Návrhy na premenovanie NŠZ
Oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu, kedy bolo schválených 14 návrhov na premenovanie
garantovaných NŠZ, v sledovanom období išlo o 12 návrhov, ktoré schválili sektorové rady. Najviac
zmien bolo schválených v Sektorovej rade pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (5).
Návrhy boli v prvej fáze odsúhlasované metodikmi Realizačného tímu SRI a až následne členmi
sektorových rád. Úpravy názvov sú častými aktivitami v súvislosti s garantovanými NŠZ a odrážajú
skutočnosť, že členovia sektorových rád vychádzajú z aktuálnych názvov zamestnaní v národnom
hospodárstve, a teda v niektorých prípadoch je potrebné tieto názvy zmeniť.

55

išlo o Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo
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Tabuľka č. 16 Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
P. č.
1

Pôvodný názov NŠZ

Nový názov NŠZ

Nastavovač priemyselných robotov

Operátor robotiky

Technik vyraďovania jadrových zariadení
Záhradník a pestovateľ okrasných rastlín a
drevín
Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
Záhradník krajinár
Záhradník a pestovateľ jedlých húb,
aromatických a liečivých rastlín
Likvidátor chorôb a škodcov

Technik likvidácie jadrového odpadu

2
3
4
5
6
7
8

Riadiaci pracovník (manažér) výroby v
stavebníctve
9
Odborný pracovník na úseku kontrolnej
činnosti vo verejných službách zamestnanosti
10
Odborný pracovník v oblasti
sprostredkovateľských a informačnoporadenských služieb pre zamestnávateľa
11
Pediater urgentnej medicíny
12
Sestra špecialistka v intenzívnom
neonatologickom ošetrovateľstve
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín
Záhradník - pestovateľ sadbového materiálu
Realizátor záhradných a krajinných úprav
Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých
rastlín
Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov

Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo
verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny

Pôvodný NŠZ bol
Garantujúca sektorová rada
zverejnený v IS
Sektorová rada pre
automobilový priemysel a
strojárstvo
Nie
Sektorová rada pre energetiku,
plyn, elektrinu
Nie
Nie
Áno
Áno
Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu

Sektorová rada pre verejné
Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
služby a správu
Pediater urgentnej medicíny
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti Sektorová rada pre
v neonatológii
zdravotníctvo, sociálne služby
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Áno
Nie

Áno
Áno

Áno
Áno
Áno

3.1.6

Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ

V predchádzajúcom období sa zlučovali 4 NŠZ do dvoch nových NŠZ. V sledovanom období neboli
schválené žiadne zlúčenia viacerých NŠZ do jedného.

3.1.7

Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ

Kým v predchádzajúcom období nebola evidovaná a odsúhlasená žiadna zmena, pri ktorej by došlo
k rozdeleniu jedného NŠZ do dvoch alebo viacerých garantovaných NŠZ, v sledovanom období išlo
o jeden NŠZ, ktorý sa následne rozdelil do troch nových garantovaných NŠZ (v Sektorovej rade pre sklo,
keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály).
Tabuľka č. 17 Sumarizácia evidencie rozdelenia jedného NŠZ do dvoch alebo viacerých
garantovaných NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
P. č.
Pôvodný názov
Garantujúca sektorová rada
rozdeleného NŠZ
Názov NŠZ
Dispečer v sklárskej
1
Dispečer v sklárskej
a keramickej výrobe
Sektorová rada pre sklo, keramiku, výrobe, vo výrobe
Dispečer vo výrobe stavebných
stavebných a
2 minerálne výrobky, nekovové
materiálov
materiály
žiaruvzdorných
Dispečer vo výrobe
materiálov
3
žiaruvzdorných materiálov
Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.1.8 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ
Celkové počty garantovaných NŠZ sa za sledované obdobie u väčšiny sektorových rád nemenili.
Bližšie informácie sú uvedené v Aktivite č. 1 s názvom: „Sumárne zhodnotenie zmien počtu
garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“.
Počet garantovaných NŠZ, oproti minulému sledovanému obdobiu, klesol o dva NŠZ. V nasledujúcom
grafe je uvedené podielové zastúpenie NŠZ v jednotlivých sektorových radách z celkového počtu 1 967
s uvedením výšky % podielu.
Zmeny počtov garantovaných NŠZ evidovali iba tieto sektorové rady:
1. Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (+2 NŠZ),
2. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (+1 NŠZ),
3. Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (-1 NŠZ),
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4. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (-1 NŠZ) a
5. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment (-3 NŠZ).

Graf č. 154 Percentuálny podiel garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových radách na
celkovom počte NŠZ
83; 4% 75; 4%
51; 3%
53; 3%
54; 3%

238; 12%

68; 3%
32; 2%
45; 2%

107; 5%

50; 3%
63; 3%
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60; 3%
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75; 4%

57; 3%
158; 8%

79; 4%
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Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu;
8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10
-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn,
elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021
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Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ
3.2.1 Zmeny položiek v štruktúre NŠZ
V súvislosti s aktualizáciou kompetenčného modelu, v nadväznosti na požiadavky a pripomienky
autorov, sa Realizačný tím SRI v sledovanom období zameral najmä na oblasť Všeobecných kľúčových
kompetencií. Bližšie informácie sú uvedené v nasledujúcej podkapitole.

3.2.1.1 Aktivity v oblasti Všeobecné kľúčové kompetencie
V sledovanom období aktívne vstupoval do úpravy oblasti všeobecných kľúčových kompetencií (ďalej
len „VKK“) Expertný tím na reformu kompetenčného modelu SRI (ďalej len „Expertného tímu“). Ich
aktivita sa zameriavala na aktualizáciu 13-tich kategórií VKK. Členom Expertného tímu a jeho pracovnej
skupine bola tajomníčkou zaslaná pozvánka na rokovanie (viď Príloha č. 33) dňa 28. januára 2021
o 9:00 hod. online formou cez aplikáciou TEAMS.
Rokovania sa zúčastnili (viď podľa printscreen obrazovky - Príloha č. 34) 19-ti experti (okrem členiek
Realizačného tímu SRI), ostatní experti sa vopred ospravedlnili v súvislosti s inými pracovnými
povinnosťami, resp. návštevou u lekára. Rokovanie bolo nahrávané a každému členovi (i
neprítomnému na rokovaní) bola nahrávka po ukončení zaslaná mailom, aby mohli aj neprítomní
členovia získať podrobné informácie o harmonograme prác a konkrétnych požiadavkách a termínoch
v rámci aktualizácie VKK. Prezentácia z rokovania je uvedená v Prílohe č. 35.
Predmetná prezentácia obsahovala tri hlavné oblasti, a to:
1. informáciu o inštitucionálnom a personálnom zložení Expertného tímu a vzniknutej novej
pracovnej skupiny,
2. informáciu o súčasných oblastiach, úrovniach a popisoch VKK, ich nadväznosti s NSŽ, vrátane
sumarizácie pripomienok od expertov a uvedenia metodického stanoviska a
3. základné úlohy členov a tajomníčky Expertného tímu, vrátane plánovaného harmonogramu
prác.
Dôležitou súčasťou prezentácie bolo metodické stanovisko Realizačného tímu SRI k forme aktualizácie
kategórií VKK a k možnostiam výberu autorov v rámci tvorby/revízie NŠZ v Informačnom systéme
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NSP/SRI. V tejto súvislosti bola vedená na rokovaní rozsiahla diskusia, ktorá je zachytená v zápisnici
z rokovania (viď Príloha č. 36). V neposlednom rade boli dôležitou súčasťou rokovania jeho závery
s určením harmonogramu aktivít na ďalšie obdobie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 37.
Východiskovým predpokladom zmien vo VKK boli dva okruhy identifikovaných problémov, a to:
1. zjednodušenie formulácií - (sprehľadnenie) popisov v rámci úrovní pre jednotlivé kategórie
VKK56 a
2. vytvorenie možnosti zníženia úrovní jednotlivých kategórií VKK autormi pri tvorbe/revízii NŠZ
v IS NSP/SRI57.
Výsledkom diskusie v súvislosti s možnosťou zníženia upravených úrovní kategórií VKK bolo
odsúhlasenie upravenej verzie možného rozpätia zníženia úrovní pri všetkých kategóriách VKK –
podľa SKKR.
Tabuľka č. 18 Upravený návrh možností zníženia úrovní VKK v NŠZ v nadväznosti na celkovú úroveň
SKKR
Úroveň SKKR v NŠZ
Možnosť zníženia úrovne
Odsúhlasená zmena návrhu
kategórií VKK58
zníženia úrovne kategórie
VKK59
2
bez možnosti zníženia (2)
bez možnosti zníženia (2)
3
bez možnosti zníženia (3)
bez možnosti zníženia (3)
4
bez možnosti zníženia (4)
bez možnosti zníženia (4)
5
4
4
6
5-4
5
7
6-4
6
8
7-4
7-6
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Jednou z východiskových úloh bolo zaslať dokumenty členom Expertného tímu a pracovnej skupiny na
štúdium popisov pre jednotlivé úrovne kategórií VKK, a to najmä v súvislosti s podkladom na prácu. Pre
nových členov pracovnej skupiny to bol zároveň podklad na štúdium oblastí na určenie participácie.
Nadväzujúcou úlohou bolo určenie vedúcich jednotlivých skupiniek, ktorí by organizovali prácu a
sumarizovali výstupy za celú skupinku. Niektorí pôvodní vedúci skupiniek v súčasnom období

56

v kompetencii a poverení touto úlohou boli členovia Expertného tímu a pracovnej skupinky
v kompetencii a poverený touto úlohou bol Realizačný tím SRI
58 pôvodná verzia – návrh prezentovaný na rokovaní
59 odsúhlasená verzia na rokovaní
57
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nepotvrdili pokračovanie vo vedení, nakoľko im to pracovné vyťaženie neumožňovalo. Preto bolo
úlohou tajomníčky Expertného tímu obsadiť na túto pozíciu iných členov. Tomu predchádzala rozsiahla
komunikácia, pričom bolo potrebné tieto miesta obsadiť, aby každá kategória bola okrem členov
zastrešená aj vedúcim skupinky.
Z účasti na prácach sa, po preštudovaní podkladových materiálov, ospravedlnila pani Matulová, ktorá
mailom požiadala dňa 31. 1. 2021 o vyňatie zo zoznamu expertov, podieľajúcich sa na revízii
a aktualizácii kategórií VKK.
V nadväznosti na rozsiahlu oblasť kategórie „Digitálna gramotnosť“ boli do pracovnej skupinky
navrhnutí ďalší traja členovia, aby pomohli upraviť rozsiahle popisy jednotlivých úrovní, pričom by sa
zároveň neznižovala ich náročnosť – podľa SKKR. Išlo o nasledujúcich expertov:
1. Mgr. Martin Šechný,
2. Ing. Mário Lelovský a
3. Ing. Andrej Bederka.
Novým členom boli zaslané všetky podkladové materiály a mailom ich tajomníčka predstavila ostatným
členom skupiny. Vedúci skupinky bol zároveň požiadaný, aby ich organizačne usmernil v rámci ďalších
aktivít.
Finálne rozdelenie účasti členov na revízii a úprave 13-tich kategórií VKK, spolu s vyznačením vedúceho
skupinky, je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka č. 19 Rozdelenie členov Expertného tímu a pracovnej skupiny pri aktualizácii VKK, vrátane vyznačenia vedúcich skupiniek
Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie
Meno experta

Ing. Jaromír Novák, PhD.
PhDr. Ivana Gregorová,
PhD.
Ing. Mgr. Zuzana Krátka,
PhD.
prof. Ing. Pavol Čičák,
PhD.

Komunikač
né
kompetenc
ie –
materinský
jazyk

Komunikač
né
kompetenc
ie – cudzí
jazyk

áno

áno

áno V

áno V

Ekonomick
Matematic
Environme á a
Občianske
ká
Digitálna
Mediálna
ntálna
finančná
kompetenc
gramotnosť gramotnosť gramotnosť gramotnosť gramotnosť ie
áno V

áno
áno

Mgr. Martin Šechný

áno

Ing. Štefan Balogh

áno

Ing. Mário Lelovský
Ing. Andrej Bederka

áno

áno

áno V

áno

Ing. Viera Bakošová

áno V

áno

Ing. Róbert Kopál

áno

Ing. Ján Košta, CSc.
Ing. Branislav Pristáč

áno
áno
áno

áno

áno

áno

Mgr. Ing. Daniel Škobla
prof. Ing. Viliam Bauer,
CSc.
60

áno

áno V

Ing. Juraj Ťapák
doc. RNDr. Milan Ftáčnik,
CSc.

Mgr. Regína Remenárová áno
Ing. Jarmila Vidová
áno
Mgr. Richard Filčák,
MSc., PhD.

Sociálne
Technická
Zdravotná kompetenc
gramotnosť gramotnosť ie

Osobnostn
éa
emocionáln
e
kompetenc Naučiť sa
ie
učiť60

áno
áno

áno V

áno

áno V

áno

áno

áno

áno V

áno V
áno V

táto bola neskôr premenovaná na “Schopnosť učiť sa”
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áno

áno V

áno

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie
Meno experta

Komunikač
né
kompetenc
ie –
materinský
jazyk

Komunikač
né
kompetenc
ie – cudzí
jazyk

Ekonomick
Matematic
Environme á a
Občianske
ká
Digitálna
Mediálna
ntálna
finančná
kompetenc
gramotnosť gramotnosť gramotnosť gramotnosť gramotnosť ie

PaedDr. Ján Sadloň
doc. Ing. Mikuláš Bittera,
PhD.
doc. Ing. Jaromíra
Vaňová, PhD.
Ladislav Ostroha
Ing. Mgr. Eva Kozelnická
JUDr. Zuzana
Dzurendová
doc. PhDr. Eva
Letovancová. PhD.
PhDr. Alexandra
Homoľová
Ing. Robert Schmidt
Ing. Alena Bujnová

Sociálne
Technická
Zdravotná kompetenc
gramotnosť gramotnosť ie

Osobnostn
éa
emocionáln
e
kompetenc Naučiť sa
ie
učiť60

áno
áno
áno

áno
áno

áno

áno V

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

Mgr. Lýdia Babiaková

áno
áno
áno

Poznámka: Zeleným okienkom spolu s písmenom „V“ sú označení vedúci jednotlivých skupiniek, ktorí boli zodpovední za jednotlivé kategórie VKK.
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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áno

Podľa vyššie uvedeného rozdelenia boli členovia následne kontaktovaní vedúcim skupinky a podelili si
práce na aktualizácii VKK. Vybrali si taký spôsob komunikácie a riešenia aktualizácie, ako im v skupinke
najviac vyhovoval. V súlade s metodickým usmernením Realizačného tímu SRI navrhovali úpravu
popisov jednotlivých kategórií nasledujúcim spôsobom:
1. zjednodušovali formulácie popisov (v niektorých prípadoch aj skracovali) a
2. odstraňovali konkrétne špecifické formulácie požiadaviek na zručnosti v rámci vybraných
kategórií popisov.
Pri vyššie uvedených aktivitách využívali aj návrhy, pripomienky a námety expertov zo sektorových rád,
ktorí k jednotlivým kategóriám v predchádzajúcom období doplnili svoje pripomienky. Návrhy
priebežne konzultovali buď priamo s tajomníčkou alebo cez vedúceho skupinky.
Finalizácia upravených popisov v rámci všetkých úrovní (SKKR 2 – 8) pre 13 kategórií VKK bola vcelku
náročná, nakoľko pri niektorých kategóriách bolo žiadúce vo väčšej miere upraviť či skrátiť popis, avšak
za nezmenenia jeho významu. Vedúci skupiniek priebežne posielali návrhy alebo sa obracali s otázkami
na tajomníčku tímu v súvislosti s finalizáciou popisov a vzájomne konzultovali návrhy a možnosti úprav.
Zrevidované a upravené popisy úrovní boli tajomníčkou zosumarizované, posúdené a zasielané späť na
finálne odsúhlasenie vedúcimi a členmi skupiniek. V niektorých skupinkách členovia navrhli aj upraviť
základný popis kategórie VKK. Vzhľadom na neskoršie dodané popisy a zároveň náročnosť aktivity,
práce na finalizácii popisov jednotlivých úrovní sa ukončujú v tomto období – finálne znenie bude
uvedené v nasledujúcej Priebežnej správe č. 10.
V sledovanom období sa tiež začali programátorské práce v IS NSP/SRI, ktoré umožnia autorom vyberať
nižšiu úroveň popisov pre jednotlivé kategórie VKK . Funkcionalita bude ukončená v najbližšom období
a táto skutočnosť bude doplnená do aktualizovaného manuálu a súčasťou školení autorov NŠZ.

3.2.1.2 Aktivity v oblasti SZČ
Na základe rozhodnutia metodičky Realizačného tímu SRI a manažérky projektu SRI, začal tajomník
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby revíziu základného balíka SZČ, označovaného aj ako
„živnostenské minimum“. Potreba revízie vznikla z dôvodu neaktuálnosti niektorých položiek v
základnom balíčku pre SZČ. Pôvodná verzia bola koncipovaná v rokoch 2014 až 2015, a tak nepokrývala
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ani potenciálne nové položky (odborné vedomosti a zručnosti), ktoré by živnostníci mali ovládať
s príchodom legislatívnych, inovatívnych a ďalších zmien.
Úloha sa začala realizovať v mesiaci február 2021 a na základe stanoveného postupu. Na spoluprácu
boli prizvaní aj experti, ktorí svojimi skúsenosťami a odborným pohľadom na problematiku živností
prispeli k aktualizácii základného balíka SZČ. Tajomník oslovil troch expertov z rôznych oblastí
pôsobenia, ktorí nezávisle navrhli nové položky, resp. navrhli vyňať tie neaktuálne. Na revízii
participovali nasledujúce osoby:
▪

Oľga Partlová (ÚPSVaR Senica, členka Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby),

▪

Martin Tršo (Cech kachliarov, člen Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby),

▪

Marta Bačíková (Obchodná akadémia Trnava, členka Sektorovej rady pre administratívu,
ekonomiku a manažment).

Tajomník Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby túto aktivitu koordinoval a po úvodnom
oslovení a príprave podkladov mohli experti začať pracovať na navrhovaní zmien a nových položiek. Po
zozbieraní podkladov sa tajomník venoval analýze a úprave zaslaných návrhov. Po ich sumarizácii ich
zaslal pôvodným autorom balíka SZČ so žiadosťou o pripomienkovanie návrhu. Oslovení boli:
▪

Robert Schmidt (Slovenská živnostenská komora, predseda Sektorovej rady pre remeslá
a osobné služby),

▪

Ján Dutko (riaditeľ Odboru živnostenského podnikania, Ministerstvo vnútra SR, člen Sektorovej
rady pre remeslá a osobné služby).

V súčasnom období sa oslovení experti zaoberajú navrhnutými zmenami v živnostenskom minime a ich
stanovisko sa očakáva v priebehu dvoch týždňov. Následne na to bude úprava balíčka živnostenského
minima sfinalizovaná a aktualizovaná priamo v IS NSP/SRI.

3.2.2 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI
a prezentácie na školenie
V sledovanom období Realizačný tím SRI zaktualizoval manuál v súvislosti s nasledujúcimi zmenami
a doplneniami v oblastiach:
1. Inovácie,
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2. Kontakty na Realizačný tím SRI,
3. Odborné vedomosti a Odborné zručnosti61.
Položka „Inovácie“ bola doplnená do karty zamestnania ako nová samostatná časť v ľavej lište
navigačného menu. Jej cieľom je umožniť autorovi zosumarizovať informácie62 o inováciách či
technologickom pokroku, ktoré ovplyvňujú výkon konkrétneho zamestnania, pričom je potrebné, aby
sa objavili v požiadavkách na odborné vedomosti/zručnosti alebo sa vďaka nim upravila základná
charakteristika zamestnania.
V kontaktoch na Realizačný tím SRI boli doplnené telefonické kontakty na tajomníkov (mobilné čísla)
a zmeny v postoch tajomníkov v rámci niektorých sektorových rád.
V rámci odborných vedomostí a odborných zručností boli doplnené prepojenia a zobrazenie informácií
o súvisiacich inováciách.
Najnovšia verzia zaktualizovaného manuálu sa nachádza v Prílohe č. 38. Zároveň bola priebežne
zaktualizovaná aj prezentácia na školenie pre autorov a členov pracovných skupín v rámci tvorby a
revízie NŠZ v IS NSP/SRI ako podporný materiál, ktorý je v súčasnosti používaný na školeniach autorov
v kombinácii s ukážkami štruktúry a práce s NŠZ priamo v IS NSP/SRI.

3.2.3 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI

3.2.3.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci
V sledovanom období sa na pravidelnej báze uskutočňovali začiatkom každého mesiaca školenia pre
autorov a členov pracovných skupín, aby následne mohli vytvárať nové alebo revidovať pôvodné karty
zamestnaní. V tejto práci ich metodicky usmerňovali tajomníci sektorových rád a metodici
Realizačného tímu SRI. V tomto období sa už realizovali aj konzultácie a riešili sa pripomienky od
členov Expertného tímu finálnych posudzovateľov (ďalej len „ETFP“), ktorí posudzovali prierezové
NŠZ zo Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a zo Sektorovej rady pre
administratívu, ekonomiku, manažment.

61
62

v súvislosti s inováciami
či už z vlastného uváženia alebo v súvislosti s návrhmi od iných expertov
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K vybraným NŠZ nemali, v niektorých prípadoch, žiadne pripomienky a skonštatovali, že sú vhodne
vypracované a spĺňajú atribúty prierezového zamestnania. V niektorých prípadoch však navrhli
doplnenia a úpravy niektorých položiek, resp. riešili s tajomníkmi viaceré námety na vylepšenie.
V druhej polovici marca 2021 je naplánované on-line stretnutie s členmi ETFP, tajomníkmi oboch
sektorových rád, ktorí majú na starosti prierezové NŠZ, metodičky a manažérky projektu SRI s cieľom
konzultovať otvorené otázky, námety a pripomienky k doteraz riešeným NŠZ a najmä prejsť správnu
terminológiu a vzájomne sa informovať o častých pripomienkach v rámci prierezových NŠZ.

3.2.3.2 Metodická pomoc - okruhy otázok pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ
V sledovanom období opäť pribudli otázky, pripomienky a námety od autorov a členov pracovných
skupín63, i keď je možné konštatovať, že ich počet už nie je taký výrazný, ako v predchádzajúcich
sledovaných obdobiach. V nižšie uvedených tabuľkách sú zaznamenané otázky a problémy, ktoré riešili
experti s Realizačným tímom SRI za mesiace január a február 2021.
Tabuľka č. 20 Technicko-organizačné
s tvorbou/revíziou NŠZ

otázky,

pripomienky

a konštatovania

v súvislosti

Konštatovanie

Člen sektorovej rady by v rámci pripomienkovania rád dostal spätnú väzbu o tom, ako
s návrhom/pripomienkou autor naložil – či ju akceptoval alebo zamietol a prečo...

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 21 Otázky k položkám NŠZ
Všeobecné
kľúčové Nemožnosť meniť úroveň všeobecných kľúčových kompetencií.
kompetencie
Komunikačné kompetencie – materinský jazyk – návrh na
pomenovanie „štátny jazyk“.
Veľký rozsah popisu úrovní špecifických kľúčových a všeobecných
kľúčových kompetencií.
Pripomienky
Obrázok k NŠZ

Prečo sa nezmenil obsah NŠZ, keď po schválení pripomienky sa pole
vyzelenilo.
Návrh na používanie fotografií strojov a technológií využívaných na
Slovensku
Možnosť doplnenia viacerých obrázkov k NŠZ.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

63

v súvislosti s tvorbou, revíziou a pripomienkovaním NŠZ
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3.2.4 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ
Vzhľadom na zmenu harmonogramu v tvorbe/revízii NŠZ v rámci Sektorovej rady pre administratívu,
ekonomiku, manažment tajomníčka ETFP opätovne zaslala súbor prierezových NŠZ za mesiace
november 2020 až apríl 2021 členom, aby mohli opätovne vyjadriť svoje preferencie pri
pripomienkovaní. V súčasnom období je aktívnych 8 členov, ostatní dvaja kvôli pracovnej
zaneprázdnenosti neposlali preferencie na pripomienkovanie vybraných NŠZ. Nasledujúca tabuľka
sumarizuje rozdelenie NŠZ medzi členov tímu, pričom v súčasnom období neboli u dvoch64 NŠZ
zaznačení posudzovatelia, nakoľko nikto z členov nezadal preferencie na predmetné NŠZ. Spolu za toto
obdobie je naplánovaných na pripomienkovanie 49 NŠZ.

64

ide o Pracovníka reprografie a o Špecialistu reportingu v účtovníctve
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Tabuľka č. 22 Zoznam prierezových NŠZ priradených členom na pripomienkovanie v november 2020 – apríl 2021
P.
č.

Názov prierezového NŠZ

1
2

Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

3. Špecialista podnikový ekonóm
4 Dizajnér sietí
5 Špecialista vývoja systémov (DevOps)
6 Špecialista digitálnej transformácie
7 Hlavný projektový manažér
8 Asistent daňového poradcu
9

Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
10 Projektant multimediálnych systémov
11 Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
12 Dátový analytik
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dizajnér inteligentných riešení
Sekretárka
Daňový špecialista
Advokát
Administratívny pracovník správy a evidencie
majetku
Finančný kontrolór
Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej
štatistiky)
Špecialista reportingu
Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby
majetku
Databázový analytik
Špecialista pružných pracovných procesov

Revízia/Tvorba

R

Oblasť

Termín podľa
harmonogramu

Pripomienkujúci
expert
Pongrácz

Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment

november 2020
november 2020

Administratíva, ekonomika, manažment
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Administratíva, ekonomika, manažment

november 2020
november 2020
november 2020
november 2020
november 2020

Nemeth
Kultan
Molnár
Magvaši
Bernátek

R

Administratíva, ekonomika, manažment

december 2020

Rievajová

T

Administratíva, ekonomika, manažment

december 2020

R
R

Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie

december 2020
december 2020

Pavelka
Bernátek
Kultan

T
T
R
R
R

Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment

december 2020
december 2020
december 2020
december 2020
december 2020

Molnár
Magvaši
Rievajová
Pongrácz
Pavelka

R

Administratíva, ekonomika, manažment

január 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

január 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

január 2021

T

Administratíva, ekonomika, manažment

január 2021

T

Administratíva, ekonomika, manažment

január 2021

R
T

Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie

január 2021
január 2021

R
T
R
T
T
R
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Rievajová

Rievajová
Pongrácz
Nemeth
Rievajová
Nemeth
Bernátek
Magvaši

P.
č.

Názov prierezového NŠZ

24 Špecialista bezpečnosti IKT
25 Odborný pracovník pre správu a vymáhanie
pohľadávok
26 Stenotypistka, zapisovateľka
27 Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie
pohľadávok
28 Web dizajnér
29 Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných
technológií
30 Vývojár web stránok, internetu, intranetu
31 Administratívny pracovník vo výrobe
32
Pracovník reprografie
33
34
35
36

Fakturant
Operátor linky tiesňového volania
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej
správy a údržby majetku

37
38
39
40
41
42
43
44

Špecialista reportingu v účtovníctve
Supervízor zákazníckeho centra
Databázový dizajnér
Špecialista vývoja používateľských rozhraní
Riadiaci pracovník informačnej a kybernetickej
bezpečnosti
Technik hospodárskej správy a údržby majetku
Konzultant pre personálny lízing
Právny asistent

Revízia/Tvorba

Oblasť

Termín podľa
harmonogramu

T

Informačné technológie a telekomunikácie

január 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021

T

Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021

R

Informačné technológie a telekomunikácie

február 2021

R

Informačné technológie a telekomunikácie

február 2021

T
R

Informačné technológie a telekomunikácie
Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021
február 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021

R
R
R

Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment

február 2021
marec 2021
marec 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

marec 2021

R

Administratíva, ekonomika, manažment

marec 2021

T
R
T

Administratíva, ekonomika, manažment
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie

marec 2021
marec 2021
marec 2021

T

Informačné technológie a telekomunikácie

marec 2021

R
R
R

Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
Administratíva, ekonomika, manažment
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apríl 2021
apríl 2021
apríl 2021

Pripomienkujúci
expert
Molnár
Nemeth
Rievajová
Pongrácz
Molnár
Magvaši
Pavelka
Bernátek
Pripomienkovateľ
neurčený
Rievajová
Rievajová
Pongrácz
Nemeth
Pripomienkovateľ
neurčený
Bernátek
Molnár
Kultan
Pavelka
Nemeth
Rievajová
Rievajová

P.
č.

Názov prierezového NŠZ

45 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a
výberu pracovníkov
46 Webový technik
47 Správca databáz
48 IT audítor
49 Supervízor operátorov dát

Revízia/Tvorba

Oblasť

Termín podľa
harmonogramu

T

Administratíva, ekonomika, manažment

apríl 2021

R
R
T
R

Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Informačné technológie a telekomunikácie
Administratíva, ekonomika, manažment

apríl 2021
apríl 2021
apríl 2021
apríl 2021

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Pripomienkujúci
expert
Pongrácz
Molnár
Pavelka
Bernátek
Pavelka

Členovia ETFP sa s miernym časovým sklzom zúčastnili pripomienkovania už niektorých prierezových
NŠZ

vytvorených/revidovaných

autormi

v predchádzajúcich

mesiacoch.

V tomto

období

pripomienkovali NŠZ z minulých mesiacov – počnúc mesiacom november 2020. V nasledujúcej tabuľke
sú uvedené NŠZ, ktoré experti pripomienkovali.

Tabuľka č. 23 Zoznam prierezových NŠZ spripomienkovaných členmi ETFP v sledovanom období
P. SK ISCONázov prierezového NŠZ
č.
08
Všeobecný
1 4110000
administratívny pracovník
Odborný pracovník pre
2 3323002
verejné obstarávanie
Technik bezpečnosti a
3 3119021
ochrany zdravia pri práci
Hlavný projektový
4 1213004
manažér
Asistent daňového
5 3313007
poradcu
Sprostredkovateľ
6 3339003 prenájmu obchodného
priestoru
7 4120000 Sekretárka

8 2411007 Daňový špecialista
Odborný pracovník pre
9 3313003 správu a vymáhanie
pohľadávok
Stenotypistka,
10 4131001
zapisovateľka

Revízia /
Tvorba

Oblasť

Termín podľa Pripomienkujúci
harmonogramu
expert

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

december 2020

Rievajová

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Rievajová

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Pavelka

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Bernátek

T

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Rievajová

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Pavelka

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Rievajová

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Pongrácz

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Nemeth

R

Administratíva,
ekonomika,
manažment

február 2021

Rievajová
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P. SK ISCONázov prierezového NŠZ
č.
08
11 2529999 Dátový analytik

Revízia /
Tvorba
T

Oblasť
Informačné
technológie a
telekomunikácie

Termín podľa Pripomienkujúci
harmonogramu
expert
december 2020

Molnár

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Priebežne sa aj v tomto období posudzujú ďalšie prierezové NŠZ, ktoré budú následne evidované v
Priebežnej správe č. 10.

3.2.5 Vyhodnotenie školení
V sledovanom období boli zrealizované dve školenia, vždy prvý deň v mesiaci február a marec 2021.
Zúčastnili sa na ňom autori, resp. členovia pracovných skupín, ktorí doteraz neabsolvovali školenie
a podľa harmonogramu im bol pridelený NŠZ pripravený na tvorbu/revíziu. Prezenčné listiny z oboch
školení sa uvádzajú v Prílohe č. 39. V Prílohe č. 40 sú uvedené printscreeny obrazoviek zo školení
s konkrétnymi užívateľmi prihlásenými do MS TEAMS na školenie.
U niektorých expertov išlo o vyškolenie individuálne tajomníkom, nakoľko sa predmetného školenia
v stanovenom čase nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť.
Tabuľka č. 24 Prehľad školení v mesiacoch február a marec 2021
P. č.
Časový rozsah
školenia Termín školenia
školenia
14
1.2.2021
1h
15
1.3.2021
1h 30m

Počet nahlásených
účastníkov
19
14

Počet reálne
vyškolených
účastníkov
1665
11

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 13 školení, poradové číslo
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 14.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

65

niektorí účastníci boli vyškolení mimo času školenia – individuálne tajomníkmi
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Graf č. 155 Porovnanie plánovaného počtu expertov na školenie s realitou
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1.2.2021

1.3.2021

14
Počet nahlásených účastníkov

15
Počet reálne vyškolených účastníkov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.2.5.1 Vyhodnotenie otázok zo školení
14. školenie viedla Mgr. Petra Suchovská a účastníci mali nasledujúce otázky:

- Otázka č. 1: „Dá sa niekde dohľadať, akú výšku SKKR by mal mať NŠZ?“
- Odpoveď č. 1: „Výšku SKKR si zvolíte pri položke NŠZ s názvom základné informácie pri
požadovanej úrovni vzdelania. Zvolená výška SKKR sa premietne do všeobecných kľúčových
kompetencií a možnosti zvolenia výšky SKKR pri OV a OZ.“
- Otázka č. 2: „Aký je súvis medzi NSK a NSP? Je tam nejaká harmónia?“
- Odpoveď č. 2: „Na konci v NŠZ v karte zamestnania je uvedená oblasť „Celoživotné
vzdelávanie“, ktorá momentálne nie je naplnená v nadväznosti na NSK. Čaká sa na to, ak bude
k tomuto NŠZ vytvorený hodnotiaci a kvalifikačný štandard a táto informácia bude doplnená
sem. Ak bude vytvorený kvalifikačný alebo hodnotiaci štandard tak sme pripravení a je
možnosť prelinkovať tieto informácie.“
- Otázka č. 3: „Je nejaká nadväznosť, čo sa týka kompetenčného modelu s medzinárodným
prostredím?“
- Odpoveď č. 3: „Nadväznosť medzinárodná, čo sa týka kompetenčného modelu, je. V tomto
prípade boli brané do úvahy rôzne dokumenty EÚ a pri tvorbe všeobecných kľúčových
kompetencií sa do úvahy brali aj kompetencie v rámci celoživotného vzdelávania, ale

323

samozrejme aj požiadavky v Slovenskej republike. Pri digitálnej gramotnosti napr. sa
vychádzalo z materiálu DigComp.
15. školenie realizovala Mgr. Malvína Dudášová, ktorá zodpovedala aj na otázku experta. Konkrétne
išlo o:

- Otázka č. 1: „Konzultácie k spracovaniu NŠZ a štúdium materiálov k NŠZ sa rátajú do tých 5tich, resp. 10-tich hodín, ktoré sú určené na revíziu, resp. tvorbu štandardu?“
- Odpoveď č. 1: „Áno, je to v tom počte hodín, nakoľko expert túto problematiku má ovládať
a v prípade potreby má ako pomoc mať vytvorenú pracovnú skupinu“.

Tvorba a revízia garantovaných NŠZ
3.3.1 Identifikácia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských a tlmočníckych
činností
Tajomníci 24-och sektorových rád v spolupráci s členmi sektorových rád, v sledovanom období,
identifikovali za svoju sektorovú radu také NŠZ, ktoré môžu súvisieť s výkonom činností:
1. znaleckých,
2. prekladateľských a
3. tlmočníckych.

Aktivity sa uskutočnili na základe predošlej analýzy znaleckých odborov a odvetví, ktoré sú uvedené
v prílohách Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická
osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti v uvedenom rámci zákona č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon č. 382/2004 Z.z.“).
Obsah činnosti a rozsah oprávnenia znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti je nasledujúci:
- Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených
v Zákone č. 382/2004 Z.z. znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú
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predovšetkým: znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie
a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
- Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok
ustanovených v Zákone č. 382/2004 Z.z. tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom
tlmočníckej činnosti je predovšetkým: tlmočenie.
- Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok
ustanovených v Zákone č. 382/2004 Z.z. prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom
prekladateľskej činnosti je predovšetkým: preklad.
Na nasledujúcom grafe je uvedené rozdelenie počtu NŠZ, ktoré boli identifikované k jednotlivým vyššie
uvedeným činnostiam podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. Z celkového počtu 324 identifikovaných NŠZ bolo
318 NŠZ určených na znaleckú činnosť, 4 NŠZ na tlmočnícku činnosť a dva NŠZ na prekladateľskú
činnosť. V dvoch sektorových radách neboli identifikované žiadne NŠZ v súvislosti s vyššie uvedeným.

Graf č. 156
Rozdelenie počtu NŠZ s potenciálom výkonu znaleckých, prekladateľských
a tlmočníckych činností v rámci 22 sektorových rád
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prekladateľská činnosť

tlmočnícka činnosť

znalecká činnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V Prílohe č. 41 je uvedený zoznam identifikovaných NŠZ na znaleckú, prekladateľskú i tlmočníčku
činnosť za všetky sektorové rady, rozdelených podľa jednotlivých sektorových rád s prislúchajúcou
výškou SKKR a informáciami o priradených znaleckých odboroch a odvetviach.
Celkovo je možné konštatovať, že v rámci všetkých takto identifikovaných NŠZ bol najvyšší podiel
predmetných NŠZ zistený v Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby, a to 26% (85 NŠZ) a
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Sektorovej rade pre informačné technológie a telekomunikácie na úrovni 8% (25 NŠZ). Naopak, najnižší
podiel NŠZ bol identifikovaný v Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
len na úrovni 1% (2 NŠZ) a Sektorovej rade pre verejné služby a správu 1% (4 NŠZ).
Dve zo sektorových rád - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch neidentifikovali žiadny NŠZ. Na nižšie
uvedenom grafe možno vidieť percentuálne rozdelenie predmetných NŠZ v rámci 22 sektorových rád.
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Graf č. 157
Percentuálne rozdelenie NŠZ s potenciálom výkonu znaleckých, prekladateľských
a tlmočníckych činností v rámci 22 sektorových rád
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Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektrová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Potom, ako sektorové rady identifikovali NŠZ s potenciálom výkonu znaleckých, prekladateľských
a tlmočníckych činností, pokračovali s nadväzujúcimi aktivitami a to:
▪

zatriedili predmetné NŠZ do príslušného znaleckého odboru a následne aj jeho odvetvia.

V prípade 9-tich sektorových rád66 vznikla situácia, kedy k jednému NŠZ bolo priradených viacero
znaleckých odvetví, ktoré prislúcha k danému NŠZ.
Nastala však aj situácia, že Sektorová rada nepriradila žiadne odvetvie, tzn., že priradený znalecký
odbor ďalej nečlenila na znalecké odvetvie. Tento prípad sa vyskytol najmä v Sektorovej rade pre
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ktorá

priradila ku všetkým svojim identifikovaným NŠZ iba

znalecký odbor „16 00 00 Hutníctvo“. Rovnaký postup uplatnili Sektorová rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov pri NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve, Sektorová
rada pre kultúru a vydavateľstvo pri NŠZ Výskumník historickej architektúry a Výskumník historického
urbanizmu a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment pri NŠZ Špecialista
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Z celkového počtu 324 NŠZ bol najvyšší počet 282 NŠZ identifikovaných s výškou úrovne v rámci SKKR
7, naopak najmenší počet (3 NŠZ) s výškou SKKR 8. V zozname NŠZ sa nachádza i 16 NŠZ s neurčenou
výškou SKKR, vzhľadom na skutočnosť, že ide o nové navrhované NŠZ pri ktorých ešte nie je výska SKKR
stanovená. Na nižšie uvedenom grafe možno vidieť počty NŠZ rozdelené podľa výšky SKKR.

66

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorová rada pre remeslá a
osobné služby, Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre verejné služby a správu,
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov,
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
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Graf č. 158

Rozdelenie NŠZ s potenciálom výkonu znaleckých, prekladateľských a tlmočníckych
činností podľa úrovne SKKR
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zaujímavosťou je, že 4 identifikované NŠZ mali požadovanú výšku úrovne SKKR 3, konkrétne zo
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, ktorá ako jediná zo sektorových rád identifikovala
špecialistov v danej oblasti na tejto úrovni. Týkalo sa to týchto NŠZ:
- Zlatník, klenotník v odbore: Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
- Kachliar v odbore: Stavebníctvo,
- Revízny technik komínov v odbore: Stavebníctvo,
- Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov) v odbore: Klasické
hudobné nástroje.
Dve zo sektorových rád v rámci zoznamu garantovaných NŠZ identifikovali spolu 6 NŠZ, ktoré môžu
vykonávať tlmočnícku a prekladateľskú činnosť. Týka sa to nasledujúcich sektorových rád:

1. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby:


Prekladateľ cudzích jazykov;



Tlmočník cudzích jazykov.
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Z vyššie uvedeného zákona, ktorý upravuje výkon predmetných činností, sa pri týchto NŠZ bude
vychádzať zo stanovenej definície:
„Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného
vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických
prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej
situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami
používajúcimi odlišné jazyky.“67
1. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby:


Tlmočník posunkovej reči;



Tlmočník artikulačný;



Tlmočník taktilný;



Prekladateľ do Braillovho písma.

Zo zákona vyplýva, že:
“Tlmočník je aj:
a) tlmočník posunkovej reči nepočujúcich,
b) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností
umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu pre
sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč,
c) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a
skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a
sluchu.“ 68
Tajomníci sektorových rád v poslednej etape, v rámci analýzy, konzultovali s expertmi v sektorových
radách a overovali si reálne uskutočňovanie vyššie uvedených činností v praxi. Z tohto dôvodu boli
67Slov-Lex: právny a

informačný portál. ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na internete: 382/2004 Z.z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a pre...
- SLOV-LEX (slov-lex.sk)
68 Slov-Lex: právny a informačný portál. ZÁKON z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na internete: 382/2004 Z.z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch
a pre... - SLOV-LEX (slov-lex.sk)
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niektoré NŠZ z finálneho zoznamu odobraté, nakoľko sa autor vyjadril, že de facto momentálne tieto
NŠZ nerealizujú činnosti ani znalecké, ani prekladateľské či tlmočnícke. Po finalizácii zoznamov NŠZ
tajomníci následne metodicky usmernili autorov vo všetkých sektorových radách ohľadom
nadväzujúcich aktivít. V rámci metodického usmernenia bol zaslaný nasledujúci informačný mail.
“Vychádzajúc zo zoznamu identifikovaných zamestnaní, ktoré majú vzdelanie a odbornosť na to, aby v
rámci nich (v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bolo možné vykonávať aj znalecké činnosti,
autor doplní požiadavky na výkon predmetných činností do kompetenčného modelu, do časti
odborných vedomostí a najmä odborných zručností. Zodpovedajúce odborné vedomosti/zručnosti vie
vybrať z databázy, alebo naformulovať návrhy na nové – príklady návrhov formulácií pre OZ sú uvedené
nižšie.
Pre NŠZ tak bude platiť, že ak podľa vyššie uvedenej vyhlášky bude splnená požiadavka na výkon
znaleckých činností, potom zamestnanec - po splnení kritérií, môže vykonávať toto zamestnanie aj ako
znalec.
Pri výbere zodpovedajúcich odborných zručností je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že požadované
odborné zručnosti, v niektorých prípadoch, vychádzajú z nových odborných vedomostí, čiže v prípade
potreby sa odporúča doplniť do kompetenčného modelu aj nové odborné vedomosti týkajúce
poznatkov z oblasti výkonu znaleckých činností. Je potrebné výrazne odlíšiť OV a OZ, ktoré sa týkajú
výkonu činností znalca. Čiže buď priamo do formulácie OV/OZ sa uvedie slovo týkajúce sa znaleckých
činností alebo do špecifikácie sa doplní informácia o väzbe na uvedené činnosti.
Do poznámky v oblasti praxe sa zároveň odporúča doplniť informácia o počte mesiacov
požadovaných na výkon znaleckých činností – ak je táto informácia vyžadovaná zo zákona. Pri tejto
aktivite je možné obrátiť sa na tajomníka sektorovej rady, ktorý poskytne konzultáciu.
V súčasnom období sa pracuje na novej funkcionalite – pôjde o novú položku v karte zamestnania
s názvom „Znalecké činnosti“, ktorá bude samostatnou záložkou, do ktorej bude možné doplniť
odborne zručnosti, ktoré sa vzťahujú na výkon znaleckých činností a ktoré sa v súčasnej dobe uvádzajú
v kompetenčnom modeli – časť odborných vedomostí/zručností. Z toho dôvodu je potrebné označovať
OV a OZ týkajúce sa tejto problematiky, aby neskôr vedeli tajomníci presunúť vybrané OV a OZ do novej
položky.
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Návrhy formulácií OZ týkajúcich sa znaleckých činností:

1. Vypracovanie znaleckého posudku v oblasti...
2. Posudzovanie ..... v súvislosti s výkonom znaleckých činností v oblasti....
3. Určenie/Stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku.... formou znaleckého posudku
v oblasti....
4. Odhad hodnoty/ohodnotenie......v rámci výkonu znaleckých činností
5. Stanovenie trhovej ceny........v rámci výkonu znaleckých činností
6. Poskytnutie odborného stanoviska/potvrdenia v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti
v oblasti...
7. Poskytnutie expertného vyjadrenia/vysvetlenia v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti
v oblasti....
8. Obhliadky.....v súvislosti s výkonom znaleckých činností v oblasti.....
OV je možné vybrať buď z databázy a v špecifikácii vyplniť informáciu o tom, že je to potrebné na výkon
znaleckých činností alebo naformulovať novú OV, z ktorej priamo vyplynie výkon znaleckých činností.“
V rovnakom období si tajomníci v rámci zoznamov garantovaných NŠZ rozdelili štandardy do dvoch
kategórií69:
a) NŠZ v stave: schvaľovanie SR/schválené/schvaľovanie alianciou/zverejnené a
b) NŠZ v stave inom ako v bode a) - okrem neplatných/vyradených/zverejnených v IS NSP.
V súvislosti s prvou kategóriu tajomník bude predmetné NŠZ riešiť až po doplnení novej funkcionality
do IS NSP/SRI. Po sprístupnení novej položky v systéme osloví autorov s inštrukciami na doplnenie NŠZ.
Odporúča sa uvádzanie takých formulácií, ktoré jasne a zreteľne uvádzajú fakt, že ide o znalecké
činnosti, resp. táto informácia je doplnená do špecifikácie ku konkrétnej OV/OZ. Predmetné NŠZ bude
potrebné opätovne formálne otvoriť, dopracovať autorom a nanovo schváliť sektorovou radou
a následne Alianciou, nakoľko prišlo k výraznejšej úprave NŠZ.

69

podľa stavu NŠZ
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V súvislosti s druhou kategóriou tajomník čím skôr kontaktuje autorov, aby bolo možné doplniť nové
informácie do NŠZ predtým, ako bude pripomienkovaný sektorovou radou a schválený70. V rámci
kompetenčného modelu bude autor môcť dopĺňať OV a OZ, ktoré sú požadované v rámci výkonu
znaleckých činností, pričom buď priamo do názvu OV/OZ uvedie súvislosť s touto aktivitou alebo
predmetnú informáciu uvedie do špecifikácie. Po doplnení funkcionality do systému tajomník iba
presunie vybrané OV/OZ do novej záložky „Znalecké činnosti“ a o tejto skutočnosti informuje
sektorovú radu a Alianciu.

3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa remeselných
živností
Aj v tomto období pokračovala spolupráca vybraných expertov zo Sektorovej rady pre remeslá
a osobné služby, ako členov pracovných skupín v rámci aktivity pripomienkovania pri tvorbe/revízii od
autorov takých NŠZ, ktoré je možné vykonávať aj ako remeselnú živnosť.
Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam zapojených expertov, ktorí sa v sledovanom období zúčastnili na
pripomienkovaní vybraných NŠZ s cieľom poskytnúť informácie o zamestnaní aj v súvislosti s výkonom
remeselnej živností.
Tabuľka č. 25 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s výkonom
remeselných živností pre NŠZ
P.č.

Sektorová rada

Názov NŠZ

Tvorba/Revízia

Obdobie

1

Sektorová rada pre
automobilový
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre
automobilový
priemysel a strojárstvo

Rezač kovov

Revízia

1/2021

Automechanik
osobných
motorových
vozidiel
Galvanizér

Revízia

Revízia

2

3

4
5
6

70

Sektorová rada pre
hutníctvo,
zlievarenstvo,
kováčstvo
Sektorová rada pre
potravinárstvo
Sektorová rada pre
potravinárstvo
Obchod, marketing,
gastronómia, cestovný
ruch

Cukrár

Zapojený
expert
Marek
Dermek

Pripomienky

1/2021

František
Gajdács

áno – NŠZ bol
pripomienkovaný

2/2021

Ing. Ján
Kadúc

áno – NŠZ bol
pripomienkovaný

10/2020

Jozef
Golian
Jozef
Golian
Jozef
Horák

áno – NŠZ bol
pripomienkovaný
áno – NŠZ bol
pripomienkovaný
bez pripomienok

Revízia
Pekár
Kuchár
(okrem
šéfkuchára)

1/2021
Revízia
Revízia

aby neskôr nemusel byt oficiálne znovu otváraný a prepracovávaný
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2/2021

áno – NŠZ bol
pripomienkovaný

P.č.

Sektorová rada

7

Sektorová rada pre
elektrotechniku
8
Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu
9
Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Názov NŠZ

Tvorba/Revízia

Elektrotechnik

Obdobie
1/2021

Revízia
Izolatér

2/2021

Zapojený
expert
Dušan
Prokša
Ján
Kunovský

Pripomienky

Mária
Kostolná

bez pripomienok

áno – NŠZ bol
pripomienkovaný
áno – NŠZ bol
pripomienkovaný

Tvorba
Strechár

2/2021
Revízia

3.3.3 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa viazaných
živností
V sledovanom období sa plynulo pokračovalo v aktivite analýzy viazaných živností. Prvou fázou,
realizovanou v predchádzajúcom období, bola identifikácia takých NŠZ, ktoré možno vykonávať aj vo
forme viazaných živností. Prvotná identifikácia sa týkala 83 NŠZ (vrátane NŠZ zo Sektorovej rady pre
remeslá a osobné služby), pri ktorých bol predpoklad vykonávania takéhoto typu živnosti.
Problematika bola špecifická a analýza si napokon vyžiadala viac času, nakoľko viaceré NŠZ nie sú
podchytené v Živnostenskom zákone, resp. výklad zákona bol nejednoznačný pri stanovovaní NŠZ
a forme živnosti. Analyzované NŠZ boli zároveň špecifické tým, že v rámci kompetenčného modelu pri
nich môžu, ale aj nemusia byť vykonávané také aktivity, ktoré majú aspekt viazanej živnosti.
Na základe konzultácií so zástupcom Ministerstva vnútra SR - Jánom Dutkom, ktorému bola
sprostredkovaná prvotná komplexná analýza s identifikovanými NŠZ vyplynulo, že viaceré z 83 NŠZ
nespadajú pod viazané živnosti. Medzi identifikovanými NŠZ sa objavovali aj iné formy, najmä
v podobe voľnej živnosti, podnikaním podľa osobitného predpisu, či remeselnej živnosti. Objavil sa aj
prípad, kedy vôbec o živnosť nešlo. Po odozve pána Dutka boli identifikované také NŠZ, pri ktorých
nebolo na základe názvu NŠZ jednoznačne možné stanoviť formu živnosti a bolo potrebné špecifikovať
obsah činnosti.
Koordináciu aktivít naďalej riešil tajomník Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v kooperácii
s metodičkou a tajomníkmi dotknutých sektorových rád. Tí konzultovali jednotlivé NŠZ s ich autormi
a predsedami sektorových rád. Kontrolu a vymedzenie s ohľadom na legislatívu mal v kompetencii J.
Dutko, s ktorým sa priebežne komunikovali nové skutočnosti. Po charakterizovaní nejednoznačných
NŠZ sa dňa 2. februára 2021 zrealizovalo stretnutie s J. Dutkom v sídle spoločnosti TREXIMA Bratislava,
pričom sa ho zúčastnili tajomníci vybraných sektorových rád a metodička Realizačného tímu SRI
formou online.
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Na stretnutí sa riešili nejednoznačné NŠZ a na základe rokovania bolo dohodnuté uznesenie a návod
ako pristupovať k nejednoznačným NŠZ. V rámci tých NŠZ, u ktorých sa minimálne jedna činnosť71,
uvedená v rámci OZ bude týkať možnosti výkonu zamestnania aj ako viazanej živnosti, sa uvedie
v rámci regulácie Živnostenský zákon a tento NŠZ bude vedený v časti „SZČ“, že ide o viazanú živnosť72.
Stále však platí, že v prvom rade sa vytvárajú/revidujú karty zamestnaní, ktoré odzrkadľujú požiadavky
zamestnávateľa na výkon činností v zamestnaneckom pomere. Všetky ďalšie doplňujúce informácie
o zamestnaní sú akousi „nadstavbou“ a informujú užívateľa o tom, ktoré zamestnania je možné
vykonávať aj ako viazané/remeselné živnosti.
Z pôvodných 83 NŠZ teda v konečnom dôsledku bolo vyradených 20 NŠZ (ktoré boli zväčša voľnou
živnosťou). Z finálneho počtu 63 NŠZ bolo nakoniec 52 NŠZ identifikovaných ako viazané živnosti.
Ďalších 11 NŠZ môže byť za určitého predpokladu vykonávaných aj vo forme viazanej živnosti.
Napríklad NŠZ: Technik kogenerácie, ktorý sa venuje obsluhe energetického centra, napĺňa znaky
závislej činnosti (činnosť vylúčená zo Živnostenského zákona). Ak sa však jedná, pri danom NŠZ,
o údržbu rozvodov vyhradených technických zariadení, hovoríme o remeselnej živnosti. Lenže Technik
kogenerácie vykonáva aj opravy rozvodov vyhradených technických zariadení a v takomto prípade
musí byť predmetná činnosť regulovaná formou viazanej živnosti.
K predmetným NŠZ budú v nasledujúcom období, po dohode v rámci Sektorovej rady pre remeslá
a osobné služby, priradení do pracovných skupín vybraní experti, ktorí budú zabezpečovať
a kontrolovať to, aby boli do predmetných NŠZ zapracovávané aj informácie v súvislosti s výkonom
viazaných živností. Zoznam NŠZ, ktoré boli teda finálne identifikované ako niektorý z možných typov
živnosti (remeselnej/viazanej) sa uvádza v Prílohe č. 42.

3.3.4

Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ

Aj v tomto období prišlo k úpravám harmonogramu tvorby a revízie NŠZ v niektorých sektorových
radách, a to najmä v súvislosti so zrušením NŠZ, ktoré už sektorová rada ďalej nebude garantovať alebo
doplnením nových NŠZ do zoznamu garantovaných vo vybranej sektorovej rade. Upravený
harmonogram73 sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

71

v rámci kompetenčného modelu – časť odborných zručností
v tomto prípade to bude nadradené remeselnej živnosti
73 platný k 1. 3. 2021
72
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Tabuľka č. 26 Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov a sektorových rád spolu

p. č. Sektorovej rady
Mesiac
máj 2020
jún 2020
júl 2020
august 2020
september 2020
október 2020
november 2020
december 2020
január 2021
február 2021
marec 2021
apríl 2021
máj 2021
jún 2021
júl 2021
august 2021
september 2021
október 2021
november 2021
december 2021
január 2022
február 2022
marec 2022
apríl 2022
máj 2022
Spolu

1 2
0 0
1 0
2 1
3 2
4 2
3 3
4 2
1 3
4 2
3 3
4 2
2 3
4 2
3 3
4 2
4 2
4 2
3 2
4 2
3 2
4 2
3 2
2 3
3 2
3 2
75 51

3
0
1
2
2
3
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
53

4
0
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
54

5
0
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
68

6
0
0
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
32

7
0
1
1
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
2
1
1
45

8
0
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
50

9
0
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
2
4
4
4
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
63

10
0
0
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
4
3
4
3
4
3
2
2
2
2
60

11
0
1
1
1
1
1
0
2
1
3
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
34

12
0
0
4
3
4
2
4
3
4
2
3
2
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
3
78
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13
0
0
2
3
2
4
4
4
2
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
57

14
0
1
1
1
2
1
3
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
2
5
4
4
5
3
3
4
79

15
0
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
3
86

16
0
0
4
4
4
4
4
3
5
4
4
5
5
6
5
6
5
6
5
5
6
4
4
5
3
106

17
0
2
2
3
1
2
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2
55

18
0
2
3
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
89

19
0
0
5
4
5
4
8
5
7
7
7
9
8
7
7
7
7
8
8
8
8
7
8
7
7
158

20
0
1
2
1
1
1
3
5
4
5
4
5
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
75

21 22 23
0
0
0
1
3
1
7
4
6
5
3
5
7
5
6
6
4
7
7
4
10
7
5
9
8
5
11
7
6
10
8
5
11
7
5
11
9
5
10
8
5
12
8
4
11
9
5
12
8
5
12
9
5
13
8
5
11
8
4
12
5
6
12
8
4
12
7
4
11
7
4
11
7
2
12
171 107 238

24
0
1
3
3
2
4
3
3
4
3
2
4
3
4
4
3
4
5
3
5
4
4
4
4
4
83

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021
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3.3.5

Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza plnenie harmonogramu74 tvorby/revízie garantovaných NŠZ za
mesiace od začiatku predmetných aktivít – júna 2020 do konca súčasného sledovaného obdobia februára 2021.
Tabuľka č. 27 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – január 2021
Mesiac
Harmonogram
Harmonogram
dodržaný/Počet NŠZ
nedodržaný/Počet NŠZ
Jún 2020
8
13
Júl 2020
28
34
August 2020
24
39
September 2020
32
36
Október 2020
28
44
November 2020
25
64
December 2020
24
59
Január 2021
28
59
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 28. 02. 2021

Za posledné dva sledované mesiace mierne poklesol pomer NŠZ, ktoré sa nestihli sektorovou radou
schváliť do 30-tich pracovných dní. Niektorí autori, ktorí mali zdravotné problémy boli vymenení za
iných autorov, resp. im bola vytvorená pracovná skupina na pomoc pri tvorbe/revízii pridelených NŠZ.
Stále však pretrváva vyšší pomer NŠZ, ktoré sa nestihli schváliť v zadanom termíne. Do
pripomienkovania sú zapojení aj členovia Expertného tímu finálnych posudzovateľov a v niektorých
prípadoch ide celý NŠZ na schválenie do viacerých organizácií predtým, ako ho autor posunie na
pripomienkovanie a schvaľovanie sektorovou radou.

Autori si dávajú záležať na tom, aby NŠZ boli vypracované v súlade s aktuálnymi podmienkami
v národnom hospodárstve a zároveň majú ambíciu zakomponovať do požiadaviek aj nároky
vyplývajúce z inovácií a technologického pokroku. Preto vo viacerých prípadoch dochádza k predĺženiu
obdobia, ktorý potrebujú na spracovanie karty zamestnania a následne sa tým posúvajú aj ďalšie
aktivity súvisiace s pripomienkovaním a schvaľovaním NŠZ.

Je však nutné uviesť aj fakt, že v niektorých sektorových radách sa tvorby/revízie zúčastňujú pravidelne
stále tí istí autori, ktorí v prípade časového sklzu, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, dopracovávajú

74

splnenie termínu 30-tich pracovných dní od začiatku prác na konkrétnom NŠZ
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NŠZ z minulých mesiacov a zatiaľ sa nevenovali NŠZ zo súčasného obdobia. Týmto autorom je
odporúčané buď si vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by im pomohla pri tvorbe/revízii NŠZ alebo
odstúpiť autorstvo NŠZ inému členovi.

3.3.6

Riešenie NŠZ presunutých pod garanciu Aliancie

Aliancia sa bude zaoberať nižšie uvedenými NŠZ až v období, kedy bude vymenovaný jej prezident.
Tabuľka č. 28 Zoznam NŠZ určených na posúdenie ich opodstatnenia v podmienkach Slovenskej
republiky alianciou

P.č SK ISCO-08

Názov NŠZ

NŠZ
zverejnený
v IS
NSP/SRI

2111002

Fyzik aerodynamik

2111008

Fyzik mechanik

2111004

Fyzik hydrodynamik

2111001

Fyzik kryogenik

5

2111006

Fyzik elektriny a magnetizmu

áno

6

2131003

Fyziológ

áno

7

2632003

Geograf
Riadiaci pracovník výskumnej
8 1223001 inštitúcie
Zdroj: TREXIMA Bratislava

nie

1
2
3
4

áno
nie
áno
nie

nie

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

Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie január až
február 2021
V sledovanom období bola zrealizovaná ďalšia analýza týkajúca sa vybraných oblastí NŠZ a bližšie
informácie sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách.

3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období január – február 2021

Za sledované obdobie (január – február 2021) nastali zmeny v stavoch garantovaných NŠZ za jednotlivé
sektorové rady nasledovne (viď nasledujúca tabuľka).
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Tabuľka č. 29 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v mesiacoch január – február 2021
Mesiac/počty NŠZ
P. č. sektorovej rady /Stavy za
jednotlivé sektorové rady
1/2021
2/2021 Spolu za sledované obdobie
1
38
17
55
Rozpracované
3
4
7
Pripomienkovanie PS
6
1
7
Zapracovanie pripomienok PS
4
3
7
Pripomienkovanie
2
7
9
Zapracovanie pripomienok
4
0
4
Dokončené
1
0
1
Schvaľovanie SR
1
0
1
Schvaľovanie alianciou
3
2
5
Neplatné
7
0
7
Zverejnené
7
0
7
2
14
9
23
Rozpracované
3
2
5
Pripomienkovanie PS
2
3
5
Zapracovanie pripomienok
0
1
1
Schvaľovanie alianciou
2
3
5
Neplatné
3
0
3
Zverejnené
4
0
4
3
10
19
29
Rozpracované
3
2
5
Pripomienkovanie PS
1
4
5
Zapracovanie pripomienok PS
1
0
1
Pripomienkovanie
1
3
4
Zapracovanie pripomienok
0
3
3
Schvaľovanie SR
0
3
3
Schvaľovanie alianciou
2
4
6
Zverejnené
2
0
2
4
12
7
19
Rozpracované
7
2
9
Zapracovanie pripomienok PS
1
0
1
Pripomienkovanie
2
2
4
Zapracovanie pripomienok
0
1
1
Schvaľovanie alianciou
1
2
3
Zverejnené
1
0
1
5
24
11
35
Rozpracované
6
4
10
Pripomienkovanie
3
1
4
Zapracovanie pripomienok
2
2
4
Dokončené
1
1
2
Schvaľovanie alianciou
6
0
6
Neplatné
3
1
4
Zverejnené
3
2
5
6
11
7
18
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P. č. sektorovej rady /Stavy za
jednotlivé sektorové rady
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
7
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
8
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
9
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
10
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schvaľovanie SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
11

Mesiac/počty NŠZ
1/2021
2/2021 Spolu za sledované obdobie
4
1
5
0
2
2
0
2
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
3
0
3
3
0
3
12
8
20
0
1
1
3
2
5
2
1
3
2
1
3
0
2
2
1
1
2
2
0
2
2
0
2
14
11
25
4
3
7
0
2
2
2
2
4
4
2
6
4
2
6
28
31
59
8
2
10
5
2
7
0
2
2
1
2
3
6
3
9
2
4
6
6
4
10
0
6
6
0
6
6
21
15
36
4
2
6
4
2
6
0
2
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
1
2
3
5
2
7
5
2
7
11
7
18
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P. č. sektorovej rady /Stavy za
jednotlivé sektorové rady
Rozpracované
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
12
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
13
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
14
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
15
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schvaľovanie SR

Mesiac/počty NŠZ
1/2021
2/2021 Spolu za sledované obdobie
4
2
6
1
0
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
3
39
24
63
12
1
13
0
2
2
4
4
8
2
4
6
6
0
6
4
5
9
5
4
9
6
4
10
8
20
28
0
3
3
2
6
8
2
4
6
1
2
3
0
1
1
1
2
3
0
1
1
2
1
3
35
17
52
17
2
19
1
1
2
0
1
1
5
2
7
2
5
7
2
1
3
3
4
7
1
0
1
1
1
2
1
0
1
2
0
2
32
20
52
15
4
19
0
1
1
1
0
1
6
3
9
1
3
4
1
0
1
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P. č. sektorovej rady /Stavy za
jednotlivé sektorové rady
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
16
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
17
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schvaľovanie alianciou
18
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Dokončené
Schvaľovanie SR
19
Rozpracované
Pripomienkovanie
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
20
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou

Mesiac/počty NŠZ
1/2021
2/2021 Spolu za sledované obdobie
3
0
3
2
6
8
1
1
2
2
2
4
35
11
46
12
0
12
7
2
9
1
4
5
5
0
5
2
1
3
0
4
4
3
0
3
5
0
5
18
10
28
14
0
14
3
2
5
1
4
5
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
10
10
20
3
4
7
7
0
7
0
4
4
0
1
1
0
1
1
32
21
53
10
7
17
2
3
5
6
0
6
6
0
6
3
5
8
5
6
11
16
29
45
5
13
18
1
1
2
1
0
1
1
3
4
2
3
5
0
1
1
3
1
4
0
3
3
0
4
4
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P. č. sektorovej rady /Stavy za
jednotlivé sektorové rady
Zverejnené
Vyradené
21
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
22
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
23
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
Vyradené
24
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Schvaľovanie SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
Celkový súčet

Mesiac/počty NŠZ
1/2021
2/2021 Spolu za sledované obdobie
2
0
2
1
0
1
43
30
73
10
10
20
6
8
14
0
6
6
5
0
5
10
6
16
6
0
6
6
0
6
20
40
60
6
8
14
0
1
1
3
12
15
0
3
3
3
1
4
0
3
3
1
0
1
3
6
9
2
3
5
2
3
5
46
40
86
10
9
19
0
1
1
6
4
10
8
6
14
0
1
1
8
13
21
6
2
8
8
3
11
0
1
1
12
20
32
4
4
8
0
5
5
0
6
6
0
4
4
0
1
1
2
0
2
3
0
3
3
0
3
541
434
975

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,
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elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Pri porovnávaní dvoch sledovaných mesiacov (január - február 2021) oproti predchádzajúcim trom
(október – december 2020)75 je možné konštatovať, že sa NŠZ, ktoré boli v predchádzajúcom období
v stave „rozpracovaný“, posúvajú relatívne rýchlo jednotlivými stavmi smerom k schváleniu
sektorovými radami, Alianciou a následne zverejnením na stránke www.sustavapovolani.sk.
Porovnanie stavov garantovaných NŠZ je uvedené v nasledujúcej tabuľke (vrátane porovnania za
predchádzajúce sledované obdobia).
Tabuľka č. 30 Porovnanie stavov garantovaných NŠZ
Počet
Počet
Počet
Stav NŠZ
garantovaných NŠZ garantovaných NŠZ garantovaných NŠZ
(stav k 30.9.2020)
(stav k 31.12.2020) (stav k 1.3.2021)
Rozpracované
62
160
254
Pripomienkovanie PS
4
6
58
Zapracovanie pripomienok PS
4
10
26
Pripomienkovanie
20
26
131
Zapracovanie pripomienok
26
13
79
Dokončené
3
6
20
Schvaľovanie SR
23
17
41
Schválené SR
48
22
38
Schvaľovanie alianciou
43
62
132
Neplatné
1
161
86
Zverejnené
181
108
Celkový súčet
234
664
973
Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

V tomto období už nebol zaevidovaný najväčší počet NŠZ v stave „Zverejnené“, ale v stave
„Rozpracované“ a „Schvaľovanie alianciou“. Vysoký počet NŠZ je i v stave „Pripomienkovanie“, čo
znamená, že veľa NŠZ posudzujú členovia sektorových rád a dopĺňajú k nim pripomienky a návrhy na
úpravu.

75

z predchádzajúceho sledovaného obdobia

345

3.4.2

Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady

V mesiacoch január – február 2021 bol najväčší celkový počet autorov evidovaný v nasledujúcich
sektorových radách (tentokrát bol u všetkých troch rovnaký počet = 46):
a) Sektorová rada pre verejné služby a správu,
b) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a
c) Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo.
V nižšie uvedenej tabuľke sa uvádzajú počty autorov, vrátane údajov za predchádzajúce dve sledované
obdobia. Celkový počet autorov sa mierne, oproti predchádzajúcemu obdobiu, zvýšil. Naďalej ale
pretrváva trend, kedy viaceré NŠZ (vo viacerých mesiacoch) tvoria/revidujú rovnakí autori. Vzhľadom
na túto situáciu, najmä pri autoroch, ktorí nedokončili NŠZ za predchádzajúce mesiace, tajomníci
vytrvalo hľadajú náhrady, resp. navrhujú vytvárať pracovné skupiny, ktoré autorovi pomôžu pri aktivite
na NŠZ. Vo viacerých prípadoch sa tieto zmeny podarilo zrealizovať, stále však zostáva väčšina
pôvodných autorov priradených k určitým NŠZ, nakoľko nebolo zatiaľ možné nájsť adekvátnu náhradu.

Tabuľka č. 31 Počet autorov v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ
Počet autorov za
Počet autorov za obdobie
P. č. sektorovej
obdobie jún –
október – december 2020
rady
september 2020
23
1
21
15
2
28
14
3
28
14
4
39
23
5
44
10
6
11
17
7
23
20
8
93
20
9
23
13
10
14
11
11
29
20
12
53
21
13
16
21
14
48
16
15
24
39
16
98
11
17
40
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Počet autorov za
obdobie január –
február 2021
25
11
12
13
22
10
13
14
24
14
11
24
22
31
27
31
22

P. č. sektorovej
rady
18
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet

Počet autorov za
obdobie jún –
september 2020
21
55
17
101
18
43
34
921

Počet autorov za obdobie Počet autorov za
október – december 2020 obdobie január –
február 2021
16
15
38
46
19
25
59
46
29
34
58
46
19
18
546
556

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Naopak, ďalšia tabuľka uvádza fyzické počty autorov v jednotlivých sektorových radách, pričom
najvyšší počet autorov bol zaznamenaný, v sledovanom období, v nasledujúcich sektorových radách:
a) Sektorová rada pre verejné služby a správu76,
b) Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo a
c) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.
Tabuľka č. 32 Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách
Fyzický počet autorov Fyzický počet autorov
P. č. sektorovej
za obdobie jún –
za obdobie október –
rady
september 2020
december 2020
9
1
8
2
6
8
7
3
6
7
4
4
13
5
7
8
6
4
8
7
6
7
8
4
7
9
5
76

opäť si prvenstvo udržala i z predchádzajúceho obdobia
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Fyzický počet autorov za
obdobie január – február
2021
11
7
9
8
13
7
5
6
10

P. č. sektorovej
rady
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet

Fyzický počet autorov
za obdobie jún –
september 2020
6
6
7
6
7
3
8
6
4
8
3
21
8
9
5
157

Fyzický počet autorov
za obdobie október –
december 2020
7
7
9
9
10
8
12
3
8
13
10
27
15
15
9
236

Fyzický počet autorov za
obdobie január – február
2021
7
7
8
10
7
13
9
9
7
17
12
24
13
15
7
240

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Z tabuľky vyplýva, že opäť najvyšší počet fyzických autorov mala Sektorová rada pre verejné služby
a správu (24 autorov). U 10-tich sektorových rád tento počet taktiež už prekročil číslo 10.
V rámci medzisektorovej spolupráce prišlo opäť k zvýšeniu počtu sektorových rád, v rámci ktorých sa
vybraní autori podieľali na tvorbe/revízii garantovaných NŠZ. Toto je taktiež jedna z identifikovaných
problematických oblastí, kedy v prípade práce jedného autora na viacerých NŠZ (v rámci viacerých
sektorových rád) môže prísť k nesplneniu harmonogramu tvorby/revízie NŠZ, nakoľko sa autor
kapacitne nestihne venovať sa všetkým NŠZ naraz. Väčšinou sú uprednostňované NŠZ zo starších
mesiacov, čo však niekedy môže znamenať fakt, že sa nespracovávajú aktuálne NŠZ stanovené za
konkrétny mesiac a harmonogram sa tak opäť nepodarí splniť. Počet autorov za zvýšil na 9 (o troch viac
oproti predchádzajúcemu obdobiu), pričom pracujú spolu na 20-tich NŠZ (oproti 13-tim NŠZ v rámci
predchádzajúceho obdobia).
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Tabuľka č. 33 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady
P. č. sektorovej rady
Priezvisko a meno experta 2 4 8 9
11
13
14
17 18
21
Gilian František
1
1
1
Gromoš Ľubomír
1 1
Nemeth Ivan
1
1
Čarnoká Milena
1
Podstrelenec Ján
1
Tantošová Adriana
1
Galgóci Gabriel
1
Jakabíková Zuzana
1
Krátka Zuzana
1
Celkový súčet
1 1 2 2
1
1
1
1
2 1

22 23
1
1
1
1
1
1
6

Spolu
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
20

Legenda: 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 8 - Sektorová
rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

3.4.3

Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady

Autorom je umožnené, v súvislosti tvorbou/revíziou NŠZ, vytvoriť si pracovné skupiny zložené
z expertov, ktorí im pomôžu doplňovať aktuálne požiadavky kladené na jednotlivé zamestnania.
V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotený počet expertov zapojených77 do tvorby/revízie NŠZ v rámci
pracovných skupín, a to podľa:
1. počtu NŠZ, na ktorých experti participovali a
2. fyzického počtu expertov v každej zo sektorových rád.
Na porovnanie sa uvádza aj predchádzajúce obdobie. Z nižšie uvedených údajov je zrejmé, že narastá
počet expertov zapojených do viacerých pracovných skupín (riešiacich viaceré NŠZ). Rovnako tak
narastá aj fyzický počet autorov.

77

platí pri tom pravidlo, že jeden expert môže byť zaradený do viacerých pracovných skupín a riešiť viacero NŠZ
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Tabuľka č. 34 Počet expertov v pracovných skupinách
Obdobie jún – september 2020
Počet expertov
v pracovných
P. č. sektorovej skupinách podľa
Počet expertov (fyzicky)
rady
priradenia k NŠZ
v pracovných skupinách
1

8

2

2

Obdobie október - december 2020
Počet expertov
Počet expertov
(fyzicky)
v pracovných skupinách v pracovných
podľa priradenia k NŠZ skupinách
20
7
3
1

3

2

2

4

5

Obdobie január - február 2021
Počet expertov
v pracovných skupinách Počet expertov (fyzicky)
podľa priradenia k NŠZ
v pracovných skupinách
11
22
11
1

2

1

4

4

4

3

2

9

4

9

7

2

1

1

5

2

2

2

7

1

1

1

1

-

-

8

6

2

14

7

17

7

9

-

-

8

4

22

6

-

6

6

10

-

-

-

11

-

-

1

1

2

2

12

-

-

-

-

1

1

13

1

1

3

2

3

2

6

4

4

14

5

4

7

15

6

3

12

6

23

10

16

6

3

6

4

3

1

17

13

6

16

7

14

8

18

10

3

10

2

1

1

12

13

6

19

17

10

26

20

3

4

16

10

14

9

21

-

-

1

1

1

1

22

-

-

-

-

2

2

3

2

6

24

7

5

90

53

165

90

171

94

24
Celkový súčet

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre
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sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre
dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a
vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 24 - Sektorová rada pre remeslá
a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021
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3.4.4

Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ

Aj v tomto období boli k NŠZ zadávané pripomienky od:
1. členov pracovných skupín,
2. tajomníkov sektorových rád,
3. metodikov Realizačného tímu SRI,
4. členov sektorových rád,
5. členov ETFP ale aj
6. členov Aliancie78.

Pripomienky boli väčšinou zadávané priamo do systému IS NSP/SRI, a to k jednotlivým NŠZ a následne
boli posudzované autormi. V závislosti od ich akceptácie boli NŠZ upravované a následne finalizované.
Počet pripomienok počas mesiacov narástol, vo februári 2021 išlo už o 807 pripomienok, čo je najvyšší
počet zo všetkých doteraz sledovaných mesiacov.
Najaktívnejšími tvorcami pripomienok boli za mesiace január – február 2021 experti v rámci
Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Z tabuľky je zrejmé, že už v rámci každej
sektorovej rady pri pripomienkovaní bola využitá aj forma zadávania pripomienky cez IS, i keď členovia
niektorých sektorových rád (resp. pracovných skupín) stále vo veľkej miere využívajú mailovú alebo
telefonickú komunikáciu, pri ktorej formulujú pripomienky k NŠZ.

78

Pripomienky k NŠZ, ktoré mali členovia Aliancie, boli zaznamenávané zvlášť a sumarizované v samostatnom dokumente,
pričom autori sa nimi taktiež zaoberali a dôvod prípadného zamietnutia pripomienky do predmetného dokumentu zaznačili.
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Tabuľka č. 35 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch jún 2020 – február 2021
Mesiac
P. č. sektorovej
rady

6/2020

7/2020

8/2020

9/2020 10/2020

11/2020

12/2020

1/2021

2/2021

1

-

4

5

5

38

2

-

2

2

6

6

7

17

3

6

4

4

14

8

2

32

39

2

39

37

3

1

2

2

14

41

2

6

4

21

36

27

33

53

5

7

22

5

31

42

28

47

15

26

21

-

20

39

12

7

26
41

6

-

-

7

13

-

5

35

34

31

2

44

8

10

5

-

4

8

17

6

2

7

3

3

2

34

2

5

10

8

25

24

22

16

19

10

10

-

23

15

11

11

3

34

19

54

45

21

14

13

44

19

15

30

53

9

-

10

-

11
12
13

4
7

-

15

6

19

1

14

26

34

32

50

13

27

86

95

69

15

8

20

10

23

35

47

33

91

61

73

37

41

34

23

53

64

17

1

2

13

-

17

16

-

17

14

25

8

-

-

68

38

30

20
50

18

-

3

1

2

19

-

11

68

43

35

20

-

18

14

7

12

29

11

45

21

-

42

24

50

9

19

42

30

16

19

32

51

16

122

16

21

33

50

9

9

44

483

544

491

603

807

22

-

3

14

18

23

-

21

38

34

47
432

84
447

7
494

24
Celkový súčet

13
120

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
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rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová
rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu;
13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre
informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre
kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová
rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá
a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Aj v tomto období bolo najviac pripomienok zaznamenaných v rámci „Odborných vedomostí“ (viď
nasledujúca tabuľka). Druhá najčastejšie pripomienkovaná oblasť bola „NŠZ“ - oblasť základných
informácií, alternatívnych názvov a profilu práce.

Najmenej pripomienok je stále za oblasť

„Klasifikácie“.
Tabuľka č. 36 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch jún 2020 – február 2021
Mesiac
Názov oblasti NŠZ
Odborné
vedomosti

8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021

6/2020 7/2020
24

124

97

150

NŠZ

32

95

118

Odborné zručnosti
Špecifické kľúčové
kompetencie

21

63

10

Regulácie
Certifikáty
Prax
Klasifikácie

98

154
88

159
130

180
106

171
155

276
182

50

73

85

96

87

79

126

67

52

41

65

93

55

57

65

17

53

58

44

27

53

34

59

55

10

22

27

20

28

29

15

29

41

5

13

31

29

27

19

15

34

25

9

15

7

6

13

11

9

447

494

483

544

491

603

807

1

7

Celkový súčet
120
432
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Pretrváva tendencia, že väčšina pripomienok je akceptovaná autorom a následne zapracovaná do NŠZ.
Stav pripomienky „rozpracovaný“ znamená, že sa k nej autor ešte nevyjadril. Na porovnanie sú
v tabuľke uvedené aj údaje za predchádzajúce sledované obdobia.

Tabuľka č. 37 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch jún 2020 –
február 2021
Stav
pripomienky

6/2020

Rozpracovaný

-

7/2020
-

8/2020
5

9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021
2/2021
4
81
31
190
192
334
422
320
452
508
240

Akceptovaný

80

302

340

Zamietnutý

40

130

102

62

145

122

90

120

109

Celkový súčet
120
432
447
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021
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483

544

491

603

807
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3.4.5

Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie
garantovaných NŠZ

Ak autorom v databáze chýbali niektoré položky, mohli do systému zadať návrh na doplnenie.
V nasledujúcich tabuľkách sú vyhodnotené návrhy za viaceré oblasti, ku ktorým ich bolo možné
autormi zadať.

3.4.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Návrhy, ktoré autori zadávali do systému mohli byť v súvislosti s:
▪

novými odbornými vedomosťami nenachádzajúcimi sa v databáze alebo

▪

zmenenými pôvodnými názvami odborných vedomostí nachádzajúcimi sa v databáze.

Ku každému z návrhov autor priradil výšku požadovanej kvalifikačnej úrovne podľa SKKR, špecifikáciu
a perspektívu, nakoľko sa viazala ku konkrétnemu zamestnaniu. V súvislosti s návrhmi bola za
sledované obdobie najaktívnejšia opäť Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (23). Naopak,
najmenej návrhov bolo zadaných autormi v rámci Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo a Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport (1). V sledovanom období išlo spolu už
o viac ako 210 návrhov mesačne, čo predstavuje nárast návrhov oproti minulému sledovanému
obdobiu.

Tabuľka č. 38 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí
k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – február 2021
Mesiac
P. č. sektorovej
rady
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
20
6
3
10
7
1
12
2
18
6
19
9
9
2
2
4
8
12
15
13
3
11
26
5
13
2
3
9
4
11
15
16
4
4
4
10
2
5
1
2
14
6
2
2
6
20
7
6
12
6
7
4
4
2
9
1
1
8
4
5
8
3
8
5
28
14
9
2
1
2
1
3
2
4
10
2
5
3
6
1
12
11
1
2
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Mesiac
P. č. sektorovej
rady
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
4
5
11
5
5
6
4
12
11
8
23
8
49
1
11
4
4
1
5
25
8
1
1
20
4
8
3
6
1
8
3
10
3
9
8
2
7
16
4
2
8
3
4
3
3
2
6
7
6
20
8
12
2
10
15
37
6
15
17
3
23
1
15
3
2
9
9
10
9
13
6
7
11
14
2
4
3
2
3
43
36
60
14
48
26
10
35
20
52
19
8
51
12
5
161
150
180
248
224
207
213
246

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Aj v tomto období niekoľkonásobne prevládali návrhy nových položiek (viď nasledujúca tabuľka). Pri
dopĺňaní nových odborných vedomostí sa vychádzalo aj z takých, ktoré sú v zamestnaní vyžadované
vzhľadom na niektorú z inovácií, ktorá následne ovplyvnila požiadavku výkonu činností vo vybranom
NŠZ.
Tabuľka č. 39 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – február 2021
Mesiac
Druh zmeny
v databáze odborných
vedomostí
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
214
211
181
182
221
Nová položka
136
131
161
34
13
26
31
25
Zmena názvu
25
19
19
248
224
207
213
246
Spolu návrhov
161
150
180
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Z návrhov boli následne tajomníkmi a metodikmi schvaľované tie, ktoré sa v databáze ešte
nenachádzali. Tie, ktoré boli naformulované nesprávne, resp. ich bolo potrebné o niečo doplniť, boli
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zamietnuté a opätovne sa nimi autor zaoberal. Ak sa návrh už v databáze nachádzal, tajomník/metodik
vybral zodpovedajúcu položku a zadal informáciu pre autora, že odborná vedomosť v databáze „už
existuje“. Z tabuľky je možné vidieť, že sa postupne znižuje (za posledné tri mesiace) počet
zamietnutých návrhov.
Tabuľka č. 40 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – február
2021
Mesiac
Informácia pre
autora
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
79
16
16
3
76
Zadaný
2
23
54
47
25
38
33
Už existuje
26
18
14
136
132
119
131
98
Schválený
84
87
114
58
29
47
41
39
Zamietnutý
51
43
29
248
224
207
213
246
Celkový súčet
161
150
180
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

3.4.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Obdobne tomu bolo aj pri návrhoch odborných zručností, ktoré sa tiež týkali buď nových položiek alebo
zmien vo formuláciách v rámci pôvodnej databázy odborných zručností. Návrhy boli priraďované
priamo ku konkrétnym NŠZ a autor pri nich zároveň nahodnotil výšku požadovanej úrovne podľa SKKR,
špecifikáciu a aj perspektívu. Tieto návrhy prešli posúdením od tajomníkov/metodikov a vyhodnotenia
sú uvádzané v nasledujúcich tabuľkách.
Z tabuľky vyplýva, že v sledovanom období bola najaktívnejšia Sektorová rada pre vodu, odpad
a životné prostredie (56). Najmenej návrhov na nové odborné zručnosti (2) za sledované obdobie zadali
autori v rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorovej rady pre
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Spolu za sledované obdobie bolo zaregistrovaných
v systéme 607 návrhov, čo je o 148 viac ako návrhov na odborné vedomosti (459).

79

návrh so statusom „zadaný“ vo vyhodnocovacom období ešte neprešiel posúdením
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Tabuľka č. 41 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k NŠZ
v mesiacoch júl 2020 – február 2021
Mesiac
P. č.
sektorovej
rady
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020
12/2020
1/2021
2/2021
14
3
3
10
8
1
2
2
30
6
38
16
9
2
2
3
6
6
15
11
3
12
35
13
10
2
3
9
4
14
19
13
6
4
12
6
5
1
2
10
3
7
0
2
6
3
15
10
18
8
14
7
1
3
8
1
3
1
8
2
5
9
2
2
6
31
28
9
2
4
4
2
4
5
3
3
10
5
6
3
4
2
3
11
4
9
6
14
9
2
12
2
8
7
6
10
32
33
56
13
18
13
4
2
4
19
6
14
2
3
13
4
8
2
22
15
3
2
5
11
10
13
10
16
3
2
22
2
1
1
17
10
2
6
10
8
3
5
18
10
2
9
27
11
24
5
10
19
25
33
13
17
8
5
30
28
20
18
2
13
14
17
20
21
4
3
5
11
1
10
22
1
3
47
35
63
31
48
23
22
17
46
16
41
19
9
24
39
5
13
Celkový
súčet
155
144
217
251
212
278
286
321
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu;
8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10
-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn,
elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Ako je vidno z nasledujúcej tabuľky, niektoré návrhy boli zamietnuté alebo nahradené položkami
v databáze - väčšina z nich však bola schválená. Na porovnanie sú v tabuľke uvedené údaje aj za
predchádzajúce sledované obdobie.
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Tabuľka č. 42 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch júl 2020 – február
2021
Mesiac
Informácia
1/2021 2/2021
pre autora
7/2020
8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020
1
5
15
1
77
Zadaný
31
37
27
20
28
27
Už existuje
6
5
8
165
156
209
215
190
Schválený
110
100
158
48
24
34
42
27
Zamietnutý
39
39
20
Celkový súčet

155

144

217

251

212

278

286

321

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

3.4.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Za sledované obdobie išlo spolu o 39 návrhov do položky certifikátov (nový návrh/návrh na zmenu
formulácie). Najviac návrhov na doplnenie mali autori v rámci Sektorovej rady pre informačné
technológie a telekomunikácie (8). Na porovnanie sú uvádzané aj údaje z predchádzajúceho
sledovaného obdobia.
Tabuľka č. 43 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – február 2021
Mesiac
P. č.
sektorovej
rady
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020
11/2020 12/2020 1/2021
1
3
3
2
1
5
3
2
1
4
1
1
5
1
1
1
3
6
1
7
2
1
2
10
1
4
11
2
12
13
1
1
14
1
15
2
1
16
1
4
2
1
3
17
4
1
18
2
1
19
5
1
20
21
1
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2/2021

2

1

1
3
2

5

3
5

1
3

2
1

1
1

P. č.
sektorovej
rady
7/2020 8/2020
22
23
24
Celkový
súčet
1
17

Mesiac
9/2020 10/2020

11/2020

12/2020

1/2021

2/2021

2
1

1
2

4

2

1
1

3
2
1

14

20

12

16

20

19

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu;
10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku,
plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

I v tomto sledovanom období je možné konštatovať, že niektoré sektorové rady nepridali do IS NSP/SRI
žiaden nový návrh. Z vyššie uvedených návrhov bolo v sledovanom období 24 schválených, 8
zamietnutých a u troch boli autori navigovaní na výber z databázy, pretože navrhovaný certifikát sa už
v databáze nachádzal. Štyri z návrhov sú ešte vo fáze posudzovania metodikmi.
Tabuľka č. 44 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch júl 2020 – február 2021
Mesiac
Informácia pre
autora
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021
2/2021
1
1
4
2
2
Zadaný
1
7
4
3
3
0
3
Už existuje
1
1
11
3
7
12
12
Schválený
7
5
4
5
2
6
2
Zamietnutý
1
8
1
20
12
16
20
19
Celkový súčet
1
17
14
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

3.4.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
Za sledované obdobie išlo spolu o 19 návrhov v rámci právnych predpisov, v súvislosti s reguláciou
kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnaní (nový návrh/návrh na zmenu formulácie). Najviac
návrhov na doplnenie mali autori v rámci Sektorovej rady pre energetiku, plyn, elektrinu (6). Na
porovnanie sú uvádzané aj údaje z predchádzajúceho sledovaného obdobia.
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Tabuľka č. 45 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch august 2020 –
február 2021
Mesiac
10/2020
11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
P. č. sektorovej rady
8/2020 9/2020
1
4
8
5
1
2
2
2
3
1
1
7
1
10
8
1
6
12
5
1
1
13
2
7
1
1
14
2
1
15
1
1
2
1
16
17
2
1
1
18
2
19
2
1
5
20
1
3
21
1
1
22
1
3
2
3
23
1
3
24
15
12
6
14
5
Celkový súčet
27
21
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 10 -Sektorová rada pre
automobilový priemysel a strojárstvo; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad
a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné
technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre
kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu;
22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Z týchto návrhov bolo v sledovanom období schválených 6, zamietnutých 4 a 5 bolo nahradených
právnymi predpismi z aktuálnej databázy. 4 návrhy sa v súčasnom období ešte posudzujú (viď
nasledujúca tabuľka).
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Tabuľka č. 46 Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov za sledované mesiace
Mesiac
Informácia pre
autora

8/2020
Prax

9/2020

Regulácie

Prax

10/2020

Regulácie

11/2020

Regulácie

Prax

12/2020

Regulácie

Zadaný

2

Už existuje

2

2

2

4

Schválený

7

8

4

5

3

13

1

3

24

Zamietnutý
Celkový súčet

1

Prax

1

9

20

Prax

1

1

8

2

1

14

2

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021
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10

1/2021

Regulácie

Prax

2
2
1

1

1

5

2/2021

Regulácie

2

Prax

Regulácie

1

3

4

1

4
3

2

12

1
0

5

3.4.6

Aktivity aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ

Aliancia v sledovanom období priebežne pripomienkovala a schvaľovala NŠZ za vybrané sektorové
rady. Pripomienky k NŠZ riešili tajomníci v spolupráci s autormi a po ich akceptácii zapracovávali do
NŠZ. Detailný prehľad predkladaných NŠZ, vrátane pripomienok je uvedený v Aktivite č. 1, v rámci
kapitoly týkajúcej sa „Činnosti Aliancie sektorových rád“. V sledovanom období Aliancia posúdila
a schválila celkovo 156 NŠZ.

Prenos inovácií do garantovaných NŠZ
V tomto odbobí autori kontinuálne pokračovali v identifikácii a doplnení OV a OZ, ktorým priradili
perspektívu „budúca“ a tak dali najavo, že na požadované odborné vedomosti/ zručnosti s najväčšou
pravdepodobnosťou vplýva inovačný technologický pokrok a sú ovplyvnené novými požiadavkami na
konkrétne zamestnania.
Čo sa týka odborných vedomostí, iba v rámci troch sektorových rád neprišlo k identifikácii a doplneniu
OV s perspektívou „budúca“. Išlo o nasledujúce sektorové rady:
1. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch,
2. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a
3. Sektorová rada pre verejné služby a správu.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy pri piatich sektorových radách neboli identifikované žiadne
„budúce“ OV, tento počet klesol, čo znamená, že autori začali aktívnejšie pristupovať k identifikácii
inovačných zmien a ich vplyvu na požiadavky na ľudské zdroje v zamestnaniach. Vo všeobecnosti je
možné konštatovať, že oproti minulému obdobiu sa počet predmetných odborných vedomostí opäť
zvýšil80.

80

o 17 takto označených OV
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Tabuľka č. 47 Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a
sektorových rád
Úroveň SKKR
Spolu za
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
2 3 4 5 6 7 8 sektorovú radu
1
4 1 4
9
Agromechatronik
1
1
2
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
3
3
Technik pre precízne poľnohospodárstvo
3
3
Traktorista (poľnohospodárstvo)
1
1
2
1 6
7
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu
nerastných surovín
1
1
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie
nerastov
1
1
Strojník briketárne
2
2
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
3
3
3
20 5 5 5 20 1
56
Cukrár
3
3
Liehovarník
2
2
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a
cukroviniek
6
6
Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
5 3
8
Pekár
6
6
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej
výrobe
14
14
Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej
výrobe
5 5 6 1
17
4
1
1
Operátor stroja na pranie a chemické čistenie
textilu
1
1
5
2
2
Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
1
1
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
1
1
6
1
1
Pracovník zhotovovania tlačovej formy
1
1
7
1
1
Špecialista údržby v chemickej výrobe
1
1
8
3
4
7
Apretovač
3
3
Galvanizér
1
1
Morič
1
1
Operátor pokovovania
2
2
9
3
4
7
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných
materiálov
1
1
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
2
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných
materiálov
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných
materiálov
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe
stavebných materiálov
Technik 3D tlače materiálov (1)
10
Automechanik nákladných automobilov a
autobusov
Automechanik osobných motorových vozidiel
Programátor priemyselných robotov
11
Elektrotechnik
Elektrotechnik automatizovanej výroby
Mechanik signalizačných a komunikačných
systémov
12
Revízny technik elektrických zariadení
Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
13
1
Laborant pre analýzu vôd
Meteorológ klimatológ
Technik prevádzky kanalizácií a ČOV
Triedič odpadov
1
14
Autorizovaný geodet a kartograf
Riadiaci pracovník (manažér projektu) v
stavebníctve
Stavebný špecialista riadenia kvality
Strechár
16
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej
doprave
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
17
Databázový analytik
Špecialista bezpečnosti IKT
Špecialista vývoja systémov (DevOps)
18
Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
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Úroveň SKKR
Spolu za
3 4 5 6 7 8 sektorovú radu
1

1
2

2

2

2
1
3

1
2

1

1
1
1
7
3
1
3
4
1
2

2

7

1
7

1
2
1

1
1
1

1
1

4
1
2
1

1
1

1
1

1
1
1

2
1
1

3
1
2

1

2
2

1
1
1
7
3
1
3
13
1
3
7
2
4
1
1
1
1
5
1
2
1
1
2
1
1
6
3
1
2
3
2

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Pracovník pri priehradke v bankovníctve
19
Reportér
Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva
výtvarného charakteru
22
Odborný pracovník v oblasti štatistiky
Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
Stenotypistka, zapisovateľka
Špecialista riadenia systému kvality
23
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej
sále
24
Detektív špecialista
Operátor pultu centrálnej ochrany
Pracovník permanentného make-upu
Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej
ochrany
Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a
detektívnych služieb
Tetovač tela
Tlmočník cudzích jazykov
Vrátnik
Celkový súčet

2

Úroveň SKKR
Spolu za
3 4 5 6 7 8 sektorovú radu
1
1
5
5
3
3

2

2
2

2
1

1
1
1
1
1

5
2

9
2

8
4
2
2

6

3
2
1

3

2
5
2
1
1
1
6
1
2
3
25
5
4
2
3

3

1

1
3
3
9 36 48 15 24 42 1

4
1
3
3
175

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; 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; 22 - Sektorová rada pre
administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Najvýraznejšie sa táto skutočnosť objavila v Sektorovej rade pre potravinárstvo (56) a v Sektorovej
rade pre remeslá a osobné služby (25), pričom sa inovatívne OV týkali aj najväčšieho počtu
zamestnaní. Najviac OV bolo (za všetky sektorové rady) identifikovaných v rámci kvalifikačnej úrovne
SKKR 4 – úplné stredné/všeobecné odborné vzdelanie (48) a najmenej (1) ich bolo identifikovaných
v rámci SKKR 8 – vysokoškolské vzdelanie III. stupňa. Na tejto úrovni prvý krát od sledovaného obdobia
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bola identifikovaná požiadavka na „budúcu“ OV v rámci NŠZ: Špecialista výskumu a vývoja v
potravinárskej výrobe.
V súvislosti s „budúcimi“ OZ, ku NŠZ neboli v sledovanom období identifikované a priradené žiadne
OZ v rámci týchto sektorových rád:
1. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,
2. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch,
3. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo,
4. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a
5. Sektorová rada pre verejné služby a správu.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty OZ v súvislosti s konkrétnymi sektorovými radami a NŠZ.
Najviac odborných zručností s perspektívou „budúca“ bolo priradených opäť v Sektorovej rade pre
potravinárstvo (56) a v Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby (23).

Tabuľka č. 48 Počet odborných zručností s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a sektorových
rád
Spolu za
sektorovú
Úroveň SKKR
radu
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
2 3 4 5 6 7
1
3 1 3
7
1
1
1
2
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
2
2
Traktorista (poľnohospodárstvo)
1
1
Technik pre precízne poľnohospodárstvo
2
2
2
1 8
9
Strojník briketárne
5
5
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie
nerastov
1
1
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
3
3
3
20 5 6 8 17
56
Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
6 8 4
18
Liehovarník
2
2
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a
cukroviniek
6
6
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Cukrár
Pekár
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
4
Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
5
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
7
Špecialista údržby v chemickej výrobe
8
Apretovač
Morič
Galvanizér
Operátor pokovovania
9
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných
materiálov
Technik 3D tlače materiálov (1)
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných
materiálov
10
Automechanik osobných motorových vozidiel
Automechanik nákladných automobilov a autobusov
11
Elektrotechnik
Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
Elektrotechnik automatizovanej výroby
12
Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
13
Triedič odpadov
14
Stavebný prípravár
Strechár
Izolatér
Autorizovaný geodet a kartograf
16
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Úroveň SKKR
3 4 5 6 7
3
6
13
5 3
1
1
1
1
1
1
2
5
2
1
2
2
6
2

Spolu za
sektorovú
radu

2

3
1
2

3
1
2
2

2
1
1
9
5
2
2
1
1

3
2
1

4
3
1

1
1

1
1
4

1
1

1

3
1
1
1

1

3
6
13
8
1
1
1
1
1
1
7
2
1
2
2
8

2
2
1
1
9
5
2
2
9
4
4
1
1
1
6
1
3
1
1
2

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Pracovník cestnej patroly
Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
17
Databázový analytik
18
Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového
sporenia
22
Odborný pracovník v oblasti štatistiky
Špecialista riadenia systému kvality
23
Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
24
Tetovač tela
Pracovník permanentného make-upu
Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych
služieb
Detektív špecialista
Operátor pultu centrálnej ochrany
Vrátnik
Tlmočník cudzích jazykov
Celkový súčet

2

Spolu za
sektorovú
radu

Úroveň SKKR
3 4 5 6 7
1
1
2 2 1
2 2 1
6
1
2
2

2
2

1
2
2

10
2

6

4

5
2
3
3

2
4
2
2
2

3
1

2
1

2
6 40 47 15 23 31

1
1
5
5
6
1
2
2
1
4
2
2
5
2
3
23
2
2
4
4
4
3
2
2
162

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 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; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre
remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 3. 2021

Oproti minulému sledovanému obdobiu sa počet takto identifikovaných OZ zvýšil z 135 na 162. Najviac
OZ bolo (za všetky sektorové rady) identifikovaných v rámci kvalifikačnej úrovne SKKR 3 – stredné
odborné vzdelanie (36) a najmenej (18) ich bolo identifikovaných v rámci SKKR 5 – vyššie odborné
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vzdelanie. Pri porovnaní zadávania „budúcich“ OV a OZ k NŠZ je možné konštatovať miernu
nesúrodosť, a to najmä v dvoch rozmeroch:
1. V určitých sektorových radách boli pri NŠZ identifikované „budúce“ OV ale nie „budúce“ OZ,
resp. naopak.
2. „Budúce“ OV a OZ boli identifikované na rôznych úrovniach SKKR.
V určitých sektorových radách boli pri NŠZ identifikované „budúce“ OV ale nie „budúce“ OZ, resp.
naopak.
Keďže sa predpokladá, že „budúce“ OV úzko súvisia s „budúcimi“ OZ metodici Realizačného tímu SRI
upozornili v pripomienkach k NŠZ autora na túto skutočnosť, s cieľom zhodnotenia a rozhodnutia o
tom, či naozaj k identifikovaným „budúcim“ OV neprislúchajú aj „budúce“ OZ a naopak.
„Budúce“ OV a OZ boli identifikované na rôznych úrovniach SKKR.
Ak boli identifikované zrkadlové „budúce“ OV a OZ, ich požadovaná kvalifikačná úroveň v súvislosti
s SKKR bola niekedy rozdielna. I na toto bol autor upozornený, aby nedošlo k paradoxu, kedy sa napr.
vyžaduje vedomosť na nižšej kvalifikačnej úrovni ale následná činnosť, ktorú má zamestnanec vedieť
vykonávať je požadovaná na vyššej úrovni, a teda dosť ťažko splniteľná.
Konkrétne informácie o budúcich OV a OZ sa uvádzajú v jednotlivých Informáciách tajomníkov za 24
sektorových rád a sú prílohou Priebežnej správy č. 9.

Správa kompetenčného modelu
Úpravy databáz kompetenčného modelu pokračovali plynulo aj v sledovanom období. Celkovo možno
konštatovať, že išlo o zmeny v nasledujúcich troch databázach (viď nasledujúca schéma).
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Schéma č. 1

Zmeny v databázach kompetenčného modelu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V databáze všeobecných kľúčových kompetencií prebiehajú zmeny základných charakteristík
jednotlivých 13-tich kategórií, vrátane popisov všetkých úrovní (od SKKR 2 – 8).
V databáze odborných vedomostí prebiehajú zmeny vo formuláciách pôvodných odborných
vedomostí a doplnení nových odborných vedomostí, vrátane ich správneho nakódovania a priradenia
príznaku.
V databáze odborných zručností taktiež prebiehajú zmeny vo formuláciách pôvodných odborných
zručností a doplnení nových odborných zručností, vrátane ich správneho nakódovania a priradenia
príznaku.
Následné úzke prepojenie s NŠZ je zabezpečované priradením úrovne SKKR k odbornej
vedomosti/zručnosti, perspektívy, špecifikácie a doplnením informácie o inovácii/inováciách, ktoré
ovplyvnili odbornú vedomosť/zručnosť.

Sústava povolaní
3.7.1 Komparácia vzniknutých a zaniknutých akreditovaných vzdelávacích programov
podľa jednotlivých sektorových rád
Na účely Priebežnej správy č. 5 bola v roku 2020 spracovaná analýza akreditovaných vzdelávacích
programov s cieľom priradiť sektorovú radu, ktorá garantuje zamestnanie, resp. zamestnania, na
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ktorých výkon sa pripravujú účastníci týchto programov. Postupnou tvorbou sústavy povolaní sa
kombináciou akreditovaných vzdelávacích programov, odborov vzdelania, NŠZ a povolaní stala
východisková databáza zastaraná a vznikla potreba aktualizácie databázy akreditovaných vzdelávacích
programov.
Súčasná analýza sa zamerala aj na porovnanie zaniknutých a vzniknutých akreditovaných vzdelávacích
programov medzi rokmi 2020 a 2021, so zreteľom na ich členenie podľa jednotlivých sektorov
a sledovanie zmeny štrutkúry ponuky akreditovaných vzdelávacích programov na trhu. Cieľom analýzy
bolo bližšie preskúmať medziročnú zmenu v štrukúre ponuky, ktorá v tomto období nastala.
Komparácia slúžila aj na hĺbkový rozbor situácie v oblasti akreditovaných vzdelávacích programov
a zodpovedala na otázku, či prebiehajúca zmena dáva priestor a príležitosti na zmiernenie nesúladu
ponuky a dopytu, ktoré sú na trhu práce dlhodobým problémom, je efektívna a či v budúcnosti môže
mať na tento trh pozitívny vplyv.
Údaje sú z databázy Informačného systému ďalšieho vzdelávania a boli získané z MŠVVŠ SR.
Požiadavka na disponovanie dátami bola odôvodnená potrebou aktualizácie stanovenia relácií medzi
NŠZ, resp. sektorovými radami a programami ďalšieho vzdelávania za rok 2021 a následnou
komparáciou získaných údajov. Na zabezpečenie optimálneho riešenia vyššie uvedenej úlohy bol
požadovaný nasledujúci rozsah informácií o akreditovaných vzdelávacích programoch:
▪

názov vzdelávacieho programu,

▪

názov modulu, resp. modulov,

▪

celkový rozsah,

▪

cieľová skupina,

▪

profil absolventa.

Databáza akreditovaných vzdelávacích programov bola v požadovanej štruktúre doručená dňa 8. 2.
2021. Následne sa realizovalo metodicko-expertné posúdenie programov a ich priraďovanie
k jednotlivým NŠZ, resp. sektorovým radám a komparácia uvedených údajov za roky 2020 a 2021.
Položky dodanej databázy boli v rovnakej štruktúre ako v predchádzajúcom období, čo vytvorilo
vhodné podmienky na ich komparáciu, a to:
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▪

ID inštitúcie81,

▪

ID programu82,

▪

ID modulu83,

▪

nový program84,

▪

nová vzdelávacia inštitúcia85,

▪

typ inštitúcie86,

▪

inštitúcia87,

▪

program88,

▪

modul89,

▪

číslo potvrdenia90,

▪

dátum akreditácie,

▪

typ kurzu91,

▪

rozsah92,

▪

cieľová skupina93,

▪

profil absolventa94,

▪

link95.

Z Informačného systému ďalšieho vzdelávania sa do formátu Excel vyexportovalo 1 487 jedinečných
akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré poskytuje spolu 541 vzdelávacích inštitúcií. Tieto sa
členia na nasledujúce typy:

▪

409 akreditovaných vzdelávacích inštitúcií,

▪

108 stredných škôl a

81

interné ID vzdelávacej inštitúcie
interné ID programu ďalšieho vzdelávania
83 interné ID modulu v prípade, ak sa daný program ďalšieho vzdelávania člení na niekoľko modulov
84 označený novým ID programu
85 označené novým ID inštitúcie
86 rozlišuje sa stredná škola, vysoká škola a akreditovaná vzdelávacia inštitúcia
87 názov vzdelávacej inštitúcie - celkovo databáza obsahuje 541 rôznych názvov inštitúcií
88 celkovo bolo v databáze 1 487 rozličných programov ďalšieho vzdelávania, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní
vzájomných vzťahov s NŠZ, resp. so sektorovými radami
89 databáza obsahuje celkovo 4 109 modulov, ktoré detailizujú vybrané programy ďalšieho vzdelávania
90 číslo potvrdenia o akreditácii
91 členenie podľa toho, či ide o program, ktorý sa ďalej člení na moduly alebo nie – celkovo 1 020 programov ďalšieho
vzdelávania sa ďalej nečlení na moduly
92
uvádza sa časový rozsah programu (rozsah sa pohybuje od 10 do 800 hodín)
93 uvádza sa pre koho je vzdelávací program určený
94 vedomosti a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti v určitom povolaní, ktoré účastník
vzdelávania získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu
95 link na program ďalšieho vzdelávania
82
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▪

24 vysokých škôl.

Z údajov, po ich spracovaní, bolo zistené, že v roku 2021 vzniklo 207 akreditovaných vzdelávacích
programov a zároveň zaniklo 255. Medzi vzniknutými akreditovanými programami neboli žiadne nové
programy pre nasledujúce sektorové rady:

▪

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,

▪

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,

▪

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,

▪

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

▪

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu,

▪

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie,

▪

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Pri spracovaní údajov z roku 2021 bolo zistených niekoľko vzájomných vzťahov medzi akreditovanými
vzdelávacími programami a NŠZ/sektorovými radami. Z analýzy, ktorá bola vykonaná, je možné
konštatovať nasledujúce skutočnosti:
1. 11 akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania nebolo možné priradiť k jednotlivým NŠZ
(napr.: Artefiletika, Zvyšovanie odbornosti zamestnancov priemyslu).
2. Z vyššie uvedených 11 programov sa všetky akreditované programy podarilo úspešne priradiť k
sektorovej rade.
3. Až 39,1 % akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania sa podobne ako v minulom období
priradilo k Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby.
4. Najmenej vzdelávacích programov bolo priradených k Sektorovej rade pre kultúru a
vydavateľstvo - len 0,5 %.

Tabuľka č. 49 Počet a podiel vzniknutých a zaniknutých akreditovaných vzdelávacích programov
v roku 2021 v členení podľa sektorových rád
Vzniknuté programy
Zaniknuté programy
Sektorová rada
Počet
Podiel (v %)
Počet
Podiel (v %)
pre poľnohospodárstvo,
22
10,6 %
33
12,9 %
veterinárstvo a rybolov
pre ťažbu a úpravu surovín,
0
0%
0
0%
geológiu
pre potravinárstvo
7
3,4 %
2
0,8 %
pre textil, odevy, obuv a
2
0,97 %
6
2,4 %
spracovanie kože
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Sektorová rada
pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel
pre chémiu a farmáciu
pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály
pre automobilový priemysel a
strojárstvo
pre elektrotechniku
pre energetiku, plyn, elektrinu
pre vodu, odpad a životné
prostredie
pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu
pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
pre dopravu, logistiku, poštové
služby
pre informačné technológie a
telekomunikácie
pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo
pre kultúru a vydavateľstvo
pre vzdelávanie, výchovu a
šport
pre verejné služby a správu
pre administratívu, ekonomiku,
manažment
pre zdravotníctvo, sociálne
služby
pre remeslá a osobné služby
nepriradené
Spolu
Zdroje: Vlastné spracovanie

Vzniknuté programy
Počet
Podiel (v %)

Zaniknuté programy
Počet
Podiel (v %)

2

0,97 %

5

1,96 %

0

0%

1

0,4 %

2

0,97 %

3

1,2 %

0

0%

0

0%

0

0%

1

0,4 %

11

5,3 %

19

7,5 %

2
0

0,97 %
0%

7
1

2,8 %
0,4 %

0

0%

4

1,6 %

11

5,3 %

10

3,9 %

17

8,2 %

26

10,2 %

2

0,97 %

2

0,8 %

6

2,9 %

14

5,5 %

0

0%

1

0,4 %

1

0,5 %

6

2,4 %

11

5,3 %

7

2,8 %

5

2,4 %

12

4,7 %

23

11,1 %

31

12,2 %

2

0,97 %

3

1,2 %

81
0
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39,1 %
0%

53
8
255

20,8 %
3,1 %

Vo vyššie uvedenej tabuľke je možné vidieť počty jednotlivých akreditovaných vzdelávacích
programov, ktoré v roku 2021 vznikli či zanikli a ich podiel na celkovom počte vznikajúcich/zanikajúcich
programov, a to podľa jednotlivých sektorových rád. V roku 2021 zaniklo až 255 akreditovaných
programov ďalšieho vzdelávania, čo je o 48 viac v porovnaní s počtom nových vzniknutých
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programov. Predpokladá sa, že to mohlo byť spôsobené aktuálnou pandemickou situáciou, nakoľko
vzdelávanie sa presunulo do online priestoru, v ktorom sa niektoré (najmä praktické) programy
nedokážu zabezpečovať. Rovnako možno očakávať výraznejšie zvyšovanie ponuky v budúcnosti, keď
sa ekonomická situácia a situácia na trhu práce bude ozdravovať z recesie.
V roku 2021 vzniklo najviac programov pre Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby, konkrétne
až 81 programov, ktoré tvoria takmer 40 % zo všetkých vzniknutých programov. Rovnako v tomto
sektore najviac akreditovaných programov aj zaniklo, a to 20,8 %. Bilancia však v tomto sektore zostáva
pozitívna, a teda v roku 2021 pre tento sektor pribudlo 28 programov.
V Sektorovej rade pre administratívu, ekonomiku a manažment vzniklo 23 nových akreditovaných
vzdelávacích programov, čo je druhý najvyšší počet vzniknutých programov v tomto roku, tvoria až 11%
zo všetkých vznikajúcich akreditovaných vzdelávacích programov. Rovnako tu však zaniklo až 31
programov, ktoré tvoria až 12 % podiel. Pre tento sektor sa teda v roku 2021 znižuje ponuka
akreditovaných programov o 8 programov.
Tretia najvyššia nová ponuka programov je pre Sektorovú radu pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov - spolu 22 programov, ktoré tvoria takmer 11 % zo všetkých programov. Zaniklo tu však 33
programov, čo predstavuje takmer 13 %. Ponuka programov pre tento sektor v roku 2021 klesla o 11
programov.
Z celkového hľadiska je možné konštatovať, že k niektorým NŠZ boli priradené viaceré vyhovujúce nové
akreditované vzdelávacie programy, pričom najviac ich bolo priradených k nasledujúcim NŠZ:
1. Manikér (22),
2. Kaderník (18),
3. Kozmetik (16),
4. Nižší účtovník (13),
5. Pedikér (11) a
6. Lektor ďalšieho vzdelávania (10).
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že stále prevládajú v ponuke akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré sa
týkajú zamestnaní z oblasti osobných služieb.
Sektorové rady, pre ktoré v roku 2021 vzniklo viac akreditovaných programov ako zaniklo sú:
1. Sektorová rada pre potravinárstvo,
2. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a
3. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport.

V nižšie uvedenej tabuľke sú poskytnuté bližšie informácie o konkrétnych počtoch nových
akreditovaných vzdelávacích programoch priradených k NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád.

Tabuľka č. 50 Počet priradených akreditovaných vzdelávacích programov k NŠZ v rámci vybraných
sektorových rád
Počet nových akreditovaných
vzdelávacích programov priradených
Sektorová rada/názov NŠZ
k NŠZ
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment
23
Administratívny pracovník v oblasti mzdového
účtovníctva
1
Nižší účtovník
13
Riadiaci pracovník (manažér) kvality
1
Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov
(personálny riaditeľ)
1
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného
auditu
1
Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
1
Špecialista optimalizácie procesov
3
Špecialista v oblasti vnútorného auditu
1
#NEDOSTUPNÝ
1
Sektorová rada pre automobilový priemysel a
strojárstvo
11
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
1
Nastavovač CNC strojov
1
Obrábač kovov
1
Strojársky technik automatizácie
1
Technik metrológ
3
#NEDOSTUPNÝ
4
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
2
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Sektorová rada/názov NŠZ
Administratívny pracovník v logistike
Riadiaci letovej prevádzky
Sektorová rada pre elektrotechniku
Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
#NEDOSTUPNÝ
Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie
Aplikačný programátor
Databázový analytik
Správca informačného systému
Technik počítačových sietí a systémov
Vývojár web stránok, internetu, intranetu
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Kultúrno-osvetový pracovník
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
Špecialista ochrany lesa
#NEDOSTUPNÝ
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch
Barista
Čašník, servírka
Kuchár (okrem šéfkuchára)
Regionálny sprievodca
Someliér
Správca digitálneho obsahu
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho
sprievodcu)
Špecialista v oblasti marketingovej komunikácie
#NEDOSTUPNÝ
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
rybolov
Dezinfektor (likvidátor chorôb)
Farmár v zmiešanom hospodárstve
Chovateľ a cvičiteľ psov
Chovateľ ošípaných
Ošetrovateľ koní a jazdec
Predavač a aranžér kvetov s inkasom
Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
Technik správy a údržby GIS
Včelár
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Počet nových akreditovaných
vzdelávacích programov priradených
k NŠZ
1
1
2
2
2
2
6
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
17
1
4
4
2
1
2
1
1
1
22
4
1
1
1
1
6
1
1
4

Sektorová rada/názov NŠZ
Vinohradník
#NEDOSTUPNÝ
Sektorová rada pre potravinárstvo
Cukrár
Pekár
Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov
Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v
potravinárskej výrobe
Včelár
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Barber
Kaderník
Kachliar
Kozmetik
Manikér
Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
Pedikér
Pracovník permanentného make-upu
Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách
Vizážista, kolorista
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu
Architekt
Inštalatér
Montér suchých stavieb
Pomocný pracovník na stavbe budov
Pracovník likvidácie azbestu
Stavebný rozpočtár, kalkulant
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie
kože
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Hlavný kontrolór obce, samosprávneho kraja
Mediátor
Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kariérový poradca
Lektor ďalšieho vzdelávania
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Arteterapeut, Muzikoterapeut
#NEDOSTUPNÝ
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Počet nových akreditovaných
vzdelávacích programov priradených
k NŠZ
1
1
7
3
1
1
1
1
81
2
18
1
16
22
3
11
1
1
6
11
1
2
1
1
4
2
2
1
1
5
2
2
1
11
1
10
2
1
1

Počet nových akreditovaných
vzdelávacích programov priradených
k NŠZ
207

Sektorová rada/názov NŠZ
Celkový súčet

Poznámka: #NEDOSTUPNÝ = nový akreditovaný vzdelávací program, ktorý bol priradený nie priamo k NŠZ ale ku
sektorovej rade
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vo väčšine sektorových rád však došlo k zníženiu ponuky akreditovaných vzdelávacích programov,
konkrétne sú to:
1. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,
2. Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
3. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,
4. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu,
5. Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály,
6. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo,
7. Sektorová rada pre elektrotechniku,
8. Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu,
9. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie,
10. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch,
11. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie,
12. Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo,
13. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo,
14. Sektorová rada pre verejné služby a správu a
15. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.
V Sektorovej rade pre dopravu, logistiku, poštové služby je tento stav vyrovnaný, a teda nedochádza
k zmene ponuky. V Sektorových radách pre:
1. ťažbu a úpravu surovín, geológiu a
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2. hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
nevzniká ani nezaniká v roku 2021 žiadny akreditovaný vzdelávací program.
Ponuka pôvodných akreditovaných vzdelávacích programov sa najviac znížila v nasledujúcich troch
sektorových radách:
1. Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby (52),
2. Sektorovej rade pre administratívu, ekonomiku, manažment (31) a
3. Sektorovej rade pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (30).

Ak sa na to pozrieme bližšie, najviac akreditovaných vzdelávacích programov ubudlo z nasledujúcich
NŠZ:
1. Špecialista účtovník (15),
2. Farmár v zmiešanom hospodárstve (10),
3. Manikér (9),
4. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) (7) a
5. Lektor odbornej prípravy na povolanie (7).
V prípade dvoch NŠZ (Manikér a Lektor odbornej prípravy na povolanie) išlo súčasne o priradenie
najvyššieho počtu nových akreditovaných vzdelávacích programov a zároveň aj o najvyšší počet
zaniknutých predtým ponúkaných akreditovaných vzdelávacích programov.
Tabuľka č. 51 Počet zaniknutých akreditovaných vzdelávacích programov pôvodne priradených
k NŠZ v rámci vybraných sektorových rád
Počet akreditovaných vzdelávacích
programov priradených k NŠZ,
Sektorová rada/názov NŠZ
ktoré zanikli
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
31
Daňový špecialista
3
Hlavný projektový manažér
3
Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie
a zásobovanie
2
Odborný administratívny asistent
1
Projektový špecialista (projektový manažér)
1
Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny
riaditeľ)
1
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Sektorová rada/názov NŠZ
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Špecialista optimalizácie procesov
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských
zdrojov
Špecialista riadenia systému kvality
Špecialista účtovník
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Autolakovník
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
Nastavovač CNC strojov
Nástrojár
Obrábač kovov
Strojársky špecialista automatizácie
Strojársky špecialista konštruktér, projektant
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
Strojársky technik automatizácie
Strojný zámočník
Špecialista plánovania výroby
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo
Administratívny pracovník v poisťovníctve
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel
Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Technický špecialista v logistike
Sektorová rada pre elektrotechniku
Elektromechanik (okrem banského)
Elektrotechnik podpory inžinieringu
Mechatronik
Špecialista elektromechanik
Špecialista elektrotechnik technológ
Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
Technik alternatívnych zdrojov energie
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Technik chemik
Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie
Hlasový, dátový a sieťový špecialista
IKT architekt, projektant
Projektant multimediálnych systémov
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Počet akreditovaných vzdelávacích
programov priradených k NŠZ,
ktoré zanikli
1
1
1
2
15
19
2
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
1
1
3
1
1
1
1
3
3
14
1
1
1

Sektorová rada/názov NŠZ
Správca databáz
Správca informačného systému
Správca siete
Systémový programátor
Špecialista v oblasti počítačových sietí
Vývojár web stránok, internetu, intranetu
Web dizajnér
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Grafický dizajnér (grafik)
Knihovník
Tanečný majster (okrem baletu)
Umelecký krajčír
Umelecký reštaurátor
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel
Čalúnnik (okrem umeleckého)
Špecialista, odborný lesný hospodár
Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch
Barista
Barman
Čašník, servírka
Kuchár (okrem šéfkuchára)
Marketingový špecialista
Predavač s inkasom v obchodnej prevádzke
Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky
Someliér
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho
sprievodcu)
Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného
ruchu
Vedúci recepcie
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
rybolov
Dezinfektor (likvidátor chorôb)
Farmár v zmiešanom hospodárstve
Chovateľ a cvičiteľ psov
Chovateľ ošípaných
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
Nezatriediteľné
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Počet akreditovaných vzdelávacích
programov priradených k NŠZ,
ktoré zanikli
2
1
1
2
1
1
3
6
2
1
1
1
1
5
1
3
1
26
3
2
3
3
1
3
2
1
3
3
1
1
33
3
10
1
1
1
3

Sektorová rada/názov NŠZ
Predavač a aranžér kvetov s inkasom
Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)
Špecialista v rastlinnej výrobe
Včelár
Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a
liečivých rastlín
Sektorová rada pre potravinárstvo
Degustátor potravín a nápojov
Mäsiar, údenár
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Čipkár
Interiérový dizajnér
Kaderník
Kachliar
Kominár
Košikár
Kozmetik
Manikér
Nezatriediteľné
Organizátor pohrebov
Pedikér
Pracovník krematória
Tlmočník cudzích jazykov
Umelecký drotár
Umelecký keramikár, hrnčiar
Umelecký rezbár
Upratovačka
Vizážista, kolorista
Výrobca kraslíc
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
nekovové materiály
Dekoratér skla
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Inštalatér
Majster v stavebníctve
Murár
Nezatriediteľné
Pomocný pracovník na stavbe budov
Stavebný a prevádzkový elektrikár
Špecialista geografického informačného systému
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
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Počet akreditovaných vzdelávacích
programov priradených k NŠZ,
ktoré zanikli
1
7
1
2
1
2
2
1
1
53
1
5
4
2
1
1
6
9
1
4
6
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
10
2
1
2
1
2
1
1
6

Sektorová rada/názov NŠZ
Nezatriediteľné
Operátor stroja na pletenie (pletiar)
Operátor tkacieho stroja (tkáč)
Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Technik v odevnej a textilnej výrobe
Vyšívačka
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Hlavný kontrolór obce, samosprávneho kraja
Mediátor
Psovod väzenskej služby
Stavebný rozpočtár, kalkulant
Špecialista (manažér) kontroly verejného obstarávania
Špecialista monitorovania operačných programov fondov
EÚ
Špecialista výkonu obchodných opatrení
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Krajinný ekológ, geoekológ
Meteorológ klimatológ
Špecialista ochrany prírody
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Lektor odbornej prípravy na povolanie
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Manželský a rodinný poradca
Sociálny pracovník
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v
toxikológii a farmakológii
#NEDOSTUPNÝ
Nezatriediteľné
Celkový súčet

Počet akreditovaných vzdelávacích
programov priradených k NŠZ,
ktoré zanikli
1
1
1
1
1
1
12
1
6
1
1
1
1
1
4
1
1
2
7
7
3
1
1
1
8
8
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Poznámka: „Nezatriediteľné” = akreditované vzdelávacie programy, ktore boli priradené k sektorovej rade – nie
k NŠZ. „#NEDOSTUPNÝ” = akreditované vzdelávacie programy, ktoré nebolo možné zatriediť ani k NŠZ ani k
sektorovej rade.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Aktualizácia databáz predstavuje postupné kroky i v aktualizácii oblasti celoživotného vzdelávania,
kedy bude postupne možné dopĺňať informácie o tom, ktorý akreditovaný vzdelávací program môže
napomôcť tomu, aby jedinec vedel adekvátne vykonávať vybrané zamestnanie, reflektovať na zmeny
v požiadavkách naň a samozrejme zároveň si rozširoval možnosti svojho pôsobenia alebo kariérneho
postupu v rámci zamestnaní – reflektujúc ich priradenia k povolaniam v rámci sústavy povolaní.
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4.

AKTIVITA

Č.

INFORMAČNÝCH
PARTNERSTVÁ,

4

TVORBA

ZDROJOV

KOMPLEXNÝCH

PRE

ROZŠIROVANIE

SEKTOROVÉ

A AKTUALIZÁCIA

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO
KOMPATIBILITU

KLASIFIKÁCIÍ

A RELEVANTNÝ

ZDROJ

A

ČÍSELNÍKOV

INFORMÁCIÍ

PRE

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU
TRHU PRÁCE
V rámci Aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti
aktualizácie a správy štatistických klasifikácií, číselníkov a budovania funkcionalít Informačného
systému NSP/SRI (ďalej len „IS NSP/SRI). Zámerne sú tieto dve oblasti zlúčené v rámci jednej aktivity.
Práve správne nasadenie týchto systémových nástrojov je významným predpokladom na optimálne
fungovanie IS NSP/SRI nielen vo vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj v ďalších sférach, v ktorých môžu
klasifikácie a číselníky zjednodušiť a skvalitniť ľudskú prácu. Ide najmä o oblasti administrácie expertov,
tvorby stratégií, či budovanie partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli v rámci Úvodnej
správy a Priebežných správ č.1 až č.8 popísané tieto zabezpečené odborné úlohy:
▪

analýza východiskového a súčasného stavu,

▪

návrh riešenia nového informačného systému,

▪

vytvorenie pracovného prostredia na vývoj, testovanie a produkciu,

▪

analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Registrácia používateľov,
- modul Výkazníctvo – expert,
- modul Správa používateľov,
- modul Správa výkazov,
- modul Správa sektorových rád,
- modul Export, import,
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- modul Nahrávanie strategických dokumentov,
- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie,
- modul Manuály,
- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0),
- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba a porovnanie, sprievodca,
harmonogram, priraďovanie OV a OZ, návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov,
regulácie, prax, notifikácia, editácia, inovácie),
- modul Správa číselníkov (kompetenčný model, certifikáty, právne predpisy, pracovné
prostriedky, profil práce, inovácie),
- modul Správa návrhov, notifikácia,
- modul Inovácie,
- nový dizajnu verejnej časti.
▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus).

▪

tvorba a úpravy dátového modelu pripravovaných modulov,

▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 9, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované
nasledovné činnosti:
▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,

▪

implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:

▪

▪

-

zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie,

-

zmeny a úpravy riešenia inovácií na tvorbu a revíziu NŠZ,

-

modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk

analýza a návrh riešenia častí:
-

modul Tvorba aktualizovaných sektorových stratégií,

-

modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk,

tvorba a úpravy dátového modelu:
- príprava nového číselníka na tvorbu sektorových stratégií (zodpovedný, termín, monitoring
aktivít),
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- príprava číselníka inovácie,
- príprava a import dát inovácií a sektorových stratégií,
- návrhy a úpravy implementovaných častí modulov.
Uvedené návrhy riešení nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese
vývoja projektu a požadovaných funkcionalít. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú
z optimalizácie a spätných väzieb od Realizačného tímu SRI a sektorových rád počas testovania. Zmeny
budú zapracované do návrhov, zmenené a doplnené návrhy budú zapracované do nasledujúcich správ,
resp. ako menšie zmeny budú popísané v manuáloch k nasadeným verziám do produkčného
prostredia.
Na účely tejto realizačnej fázy sa členovia Realizačného tímu SRI zamerali najmä na činnosti súvisiace
s implementáciou novej verzie klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 (2020). Jej promptná implementácia
bola očakávaná najmä zo strany členov sektorových rád, nakoľko pri tvorbe a revízii NŠZ bolo, do jej
implementácie, potrebné používať predchádzajúcu verziu. Do tejto nebolo premietnutých veľa úprav,
ktoré si vyžiadal aktuálny vývoj na trhu práce. Chýbali najmä zamestnania, ktoré boli do klasifikácie SK
ISCO-08 (2020) doplnené, ku ktorým autori NŠZ museli dočasne priraďovať iné kódy, a to buď kódy
podobných zamestnaní alebo kódy 999 – inde neuvedený. Z tohto dôvodu bola v sledovanom období
implementácia klasifikácie SK ISCO-08 (2020) prioritou.
Implementácia nespočívala len v integrovaní novej klasifikácie, ale najmä v tvorbe prevodových
vzťahov a vzájomných súvzťažností na predchádzajúcu verziu klasifikácie SK ISCO-08 z roku 2015 a na
iné klasifikácie a číselníky, ktoré tvoria klasifikačný kontext NŠZ. Okrem odborných úloh súvisiacich
s implementáciou klasifikácie SK ISCO-08 (2020) do IS NSP/SRI sa Realizačný tím SRI v tejto oblasti
venoval aj ďalším činnostiam, a to:
▪

permanentnej metodickej podpore tvorby a revízie NŠZ v oblasti klasifikácií a číselníkov,

▪

popisu aktuálneho stavu aktualizácie/revízie Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní
ISCO-08.

Realizačný tím SRI participoval na implementácii číselníka názvov NŠZ, alternatívnych názvov
zamestnaní a novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 (2020) do databanky pri Sčítaní obyvateľov,
domov a bytov 2021 (ďalej len „SODB 2021“) pod koordináciou Štatistického úradu SR. Táto spolupráca
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bude pokračovať počas celého procesu SODB 2021, najmä v prípadoch nutnej identifikácie zadaných
názvov zamestnaní v sčítacom formulári a ich správneho priradenia ku klasifikácii Sk ISCO-08.
Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 9.

Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI
V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas desiateho
zmluvného obdobia. Jednotlivé zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na úlohách projektu a
aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb)
sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako administrácia verejnej
časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie.

4.1.1 Sekcia SRI Novinky
V sekcii SRI Novinky a médiá boli za sledované obdobie doplnené len články o zmene klasifikácie SK
ISCO-08, o on-line konferencii a odborné články pripravované pre printové médium. V sledovanom
období sa nerealizovali rokovania sektorových rád, ale prebiehali školenia expertov na tvorbu a revíziu
NŠZ a aktualizáciu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, z ktorých sa nepripravujú
samostatné články. Zároveň sú v časti médiá zverejňované informácie o projekte, publikované
v rôznych médiách a propagačné materiály. Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI:
▪

Pozor, klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala,

▪

Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?,

▪

Odlievanie do bronzu.

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá:
▪

Pandémia ohrozila absolventov,

▪

Prácu nájdu najmä čerstvo doštudovaní technici a zdravotníci,

▪

Absolventi duálu sa lepšie uplatnia.

Zoznam pridaných propagačných materiálov:
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▪

Informačný leták Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre elektrotechniku,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre chémiu a farmáciu,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 43 aj s obrázkami a odkazmi priamo k
článkom. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších etáp projektu.

4.1.2 Sekcia Sektorové rady
Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia
jednotlivých úloh danou sektorovou radou. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných
stránkach sektorových rád v sledovanom období. V sledovanom období prebiehali aj školenia expertov
na novú metodiku aktualizácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, z ktorých nahrávky sa
neverejne publikujú pre externých expertov, tieto činnosti sa v týchto tabuľkách neuvádzajú. Prehľad
zverejnených informácií za sektorové rady je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 52

Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady

P.Č. Sektorová rada

SRI
Novinky
článok

Dokumenty na stiahnutie
pozvánka

prezentácia

závery

Informačné stránky
sektorovej rady
zoznam
členov

Garantované
NŠZ
úpravy

1

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
rybolov

úpravy

2

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

úpravy

3

pre potravinárstvo

úpravy

4

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

úpravy

úpravy

5

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel

úpravy

úpravy
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P.Č. Sektorová rada

SRI
Novinky
článok

Dokumenty na stiahnutie
pozvánka

prezentácia

závery

Informačné stránky
sektorovej rady
zoznam
členov

Garantované
NŠZ

úpravy

úpravy

6

pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel

7

pre chémiu a farmáciu

8

pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

9

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
nekovové materiály

10

pre automobilový priemysel a strojárstvo

úpravy

úpravy

11

pre elektrotechniku

úpravy

úpravy

12

pre energetiku, plyn, elektrinu

úpravy

úpravy

13

pre vodu, odpad a životné prostredie

14

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

úpravy

15

pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch

úpravy

16

pre dopravu, logistiku, poštové služby

úpravy

17

pre informačné technológie a
telekomunikácie

úpravy

18

pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo

19

pre kultúru a vydavateľstvo

úpravy

úpravy

20

pre vzdelávanie, výchovu a šport

úpravy

úpravy

pre verejné služby a správu
pre administratívu, ekonomiku,
manažment

úpravy

úpravy

21
22
23

1

úpravy
úpravy

úpravy
úpravy

úpravy

pre zdravotníctvo, sociálne služby

úpravy

24

pre remeslá a osobné služby

úpravy

98

Riadiaci výbor SRI

3

99

Aliancia sektorových rád

2

úpravy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení
danej sektorovej rady. Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na
vyradenie, pridávanie nových, zlučovanie a rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. Na
základe spolupráce s printovým médiom, boli pripravené a ďalej sa pripravujú články o jednotlivých
sektoroch a dopadoch z pohľadu inovácií a koronakrízy. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh
a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli
IS NSP/SRI.
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4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady
Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Konkrétne zmeny
a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach
v informáciách tajomníkov sektorových rád.

4.1.2.2 Dokumenty na stiahnutie
V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 9 sa nerealizovali žiadne rokovania
sektorových rád. Z toho dôvodu nie sú za sledované obdobie dostupné žiadne nové dokumenty.

Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia
V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období
implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov
a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté
v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto
kapitole je priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.
V sledovanom období boli do produkčného prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov, ich
popis je v jednotlivých podkapitolách.

4.2.1 Zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. Zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov
a metodikov na túto úpravu. Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
Ide o zobrazenie Inovácie s priradenou sektorovou radou (ktorá inováciu pridala) a zároveň doplnenie
preddefinovaného filtrovania Moje/Všetky, fulltextového vyhľadávania v názve inovácií, filtra na
základe sektorovej rady k NŠZ a autora návrhu prepojenia.
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Obrázok č. 3

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zobrazenie akceptácie (zelená výplň) alebo zamietnutia (červená výplň) návrhu prepojenia inovácie
a NŠZ autorom daného NŠZ.
Obrázok č. 4

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie 2

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Doplnenie zobrazenia inovácie aj informácia o schvaľovateľovi (autorovi, ktorý vykonal schválenie –
zamietnutie).
Obrázok č. 5

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie 3

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie sektorovej rady a id inovácie do výberu inovácie na lepšiu orientáciu expertov pri výbere
inovácie pre danú položku. Takéto zobrazenie bolo upravené vo všetkých výberových poliach inovácií
v systéme:
▪

https://sri.sk/portal/innovation/proposal/add,

▪

https://sri.sk/portal/innovation/proposal/add-reversaly,

▪

https://sri.sk/portal/nsz/2037/innovation/add,

▪

https://sri.sk/portal/nsz/2037/edit/info,

▪

https://sri.sk/portal/nsz/2037/knowledge/add,

▪

https://sri.sk/portal/nsz/2037/skill/add.
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Obrázok č. 6

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie 4

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.2 Zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a revízia NŠZ
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich podkapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov
a metodikov na túto úpravu. Náhľad na nasadené upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
Do systému bol nasadený nový vizuál časti inovácie v module Tvorba a revízia NŠZ, na lepšiu orientáciu
a prehľadnosť priradených a navrhovaných inovácií. Zapracované automatické priraďovanie inovácií
k NŠZ na základe priradenia ku charakteristike, odbornej vedomosti alebo zručnosti.
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Obrázok č. 7

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a
revízia NŠZ 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zároveň bolo na tejto stránke dopracované zobrazenie zamietnutých návrhov a možnosť ich opätovne
povoliť na priradenie k NŠZ.
Obrázok č. 8

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a
revízia NŠZ 2

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Rovnako bola zapracovaná zmena zobrazenia inovácie a jej priradenia k charakteristike, odbornej
vedomosti alebo zručnosti s možnosťou odkazu na danú odbornú vedomosť alebo zručnosť.
Obrázok č. 9

Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a
revízia NŠZ 3

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Upravená bola stránka zobrazenia priradenej odbornej vedomosti a rovnakým spôsobom aj stránka
zobrazenia priradenej odbornej zručnosti.
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Obrázok č. 10 Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a
revízia NŠZ 4

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Upravená bola stránka zoznamu odborných vedomostí a zručností, bolo doplnené zobrazenie inovácií
ovplyvňujúce dané odborné vedomosti alebo zručnosti.
Obrázok č. 11 Náhľad na nasadené riešenie zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a
revízia NŠZ 5

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.3 Modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich podkapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov
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a metodikov na túto úpravu. Náhľad na prvú časť nasadeného upraveného riešenia je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 12 Náhľad na nasadené riešenie modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na

www.sustavapovolani.sk

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Manuály a úpravy manuálov pre používateľov na tieto časti IS NSP/SRI sú v procese tvorby, po
dokončení budú priložené ku príslušnej správe ako samostatná príloha. V manuáli budú popísané
a zobrazené všetky časti a funkcionality tak, ako boli nasadené do produkčného prostredia. Zároveň
budú manuály publikované na stránke manuálov v privátnej časti IS NSP/SRI https://sri.sk/manuals.

4.2.4 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu
Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 858 používateľských účtov, z toho 727
zaregistrovaných používateľov a 131 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ
neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktoré
preferujú prácu mimo IS NSP/SRI a ich práca je evidovaná a koordinovaná tajomníkom príslušnej
sektorovej rady.
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Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a
vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Na jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje
o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na jednu
reláciu je za sledované obdobie 23,50 a priemerné trvanie jednej relácie je 17 minút 16 sekúnd. Počas
sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný:
▪

január 2021 – 91 871 zobrazení,

▪

február 2021 – 99 308 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 191 179 zobrazení stránok v privátnej zóne. Trend sa znovu vracia na
stúpajúcu krivku a vo februári bol zaznamenaný najvyšší počet zobrazení stránok od začiatku projektu.
Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 3,79 a priemerné
trvanie jednej relácie je 2 minúty 56 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok
IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný:
▪

január 2021 – 17 445 zobrazení,

▪

február 2021 – 17 135 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 34 580 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke sa
stúpajúci trend neprejavil až tak markantne, ako v privátnej časti, ale aj tu je vidno zvýšenie nielen
oproti predchádzajúcemu obdobiu.
V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu
a verejnú časť.
Tabuľka č. 53

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie január až
február 2021 celkom

Zobrazenia stránky
Počet
Podiel v %

Názov stránky
NŠZ
NSP/SRI
Správa výkazov
Správa používateľov
Domov

17 912
6 681
4 764
4 491
3 833
400

33,63%
12,54%
8,94%
8,43%
7,20%

Poradie
6.
7.
8.
9.
10.

Zobrazenia stránky
Počet
Podiel v %

Názov stránky
Odborné vedomosti
Odborné zručnosti
Návrhy odborných zručností
Návrh odbornej zručnosti
Návrhy odborných vedomostí

3 513
3 365
3 335
2 836
1 366

6,60%
6,32%
6,26%
5,32%
2,56%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 54

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov január a
február 2021

Zobrazenia stránky
Názov stránky
NŠZ
NSP/SRI
Správa výkazov
Správa používateľov
Domov
Odborné vedomosti
Odborné zručnosti
Návrhy odborných zručností
Návrh odbornej zručnosti
Návrhy odborných vedomostí
Vykázané záznamy
Celkový súčet

Mesiac
Január
Február
8 707
9 205
3 083
3 598
2 411
2 353
1 925
2 566
1 785
2 048
1 745
1 768
1 812
1 553
1 815
1 520
1 459
1 377
1 366
1 165
26 108
27 153

Celkový súčet
17 912
6 681
4 764
4 491
3 833
3 513
3 365
3 335
2 836
1 366
1 165
53 261

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov
január až február 2021, možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. Činnosti na tvorbe a
revízii NŠZ si držia stabilné dominantné miesto, ako aj ostatné činnosti na tvorbe a revízii NŠZ počas
aktuálneho sledovaného obdobia. V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo
a správa používateľov.
Tabuľka č. 55

Poradie
1.
2.
3.

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie január až február
2021 celkom

Zobrazenia stránky

Názov stránky
SRI - Karta zamestnania
SRI - Register zamestnaní
SRI - Výsledky vyhľadávania
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Počet

Podiel v %

11 120
8 492
5 683

33,10%
25,28%
16,92%

Poradie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zobrazenia stránky

Názov stránky
SRI - Index
SRI - Sektorová rada
SRI - Sektorové rady
SRI - Novinky
SRI - Register kompetencií
SRI - Kontakt
SRI - Médiá

Počet

Podiel v %

3 338
1 820
1 169
967
411
317
140

9,94%
5,42%
3,48%
2,88%
1,22%
0,94%
0,42%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 56

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov január a
február 2021

Zobrazenia stránky
Názov stránky
SRI - Karta zamestnania
SRI - Register zamestnaní
SRI - Výsledky vyhľadávania
SRI - Index
SRI - Sektorová rada
SRI - Sektorové rady
SRI - Novinky
SRI - Register kompetencií
SRI - Kontakt
SRI - Médiá
SRI - Informácie o projekte
Celkový súčet

Mesiac
Január
5 231
3 942
2 940
1 829
937
677
775
250
146
140
16 867

Február
5 889
4 550
2 743
1 509
883
492
192
161
171
137
16 727

Celkový súčet
11 120
8 492
5 683
3 338
1 820
1 169
967
411
317
140
137
33 594

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov
január až február 2021, možno zistiť že počet zobrazení stránok stúpol a dostal sa na úroveň februára
2020 pred prvou vlnou „Corona pandémie“. Záujem o informácie na stránkach novinky mierne
poklesol, ale stále zostáva medzi prvými 10-timi stránkami.

Analýza a návrh riešenia – zmeny a nové funkcionality
V tejto kapitole je uvedený popis navrhnutých zmien modulov už zapracovaných do produkčného
prostredia a nových funkcionalít na dosiahnutie požadovaného výsledku. V prvej časti kapitoly sú
popísané úpravy na moduly:
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▪

zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie,

▪

zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a revízia NŠZ.

Nové moduly a ich časti:
▪

modul Tvorba aktualizovaných sektorových stratégií,

▪

modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk.

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do
testovacieho a produkčného prostredia.

4.3.1 Zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Inovácie
Vzhľadom na zmeny metodiky a spätnej väzby z testovania boli navrhnuté zmeny a úpravy novo
nasadeného modulu Inovácie. Po importe dát do tohto modulu sa ukázalo, že bude potrebné doplniť
možnosti na filtrovanie zoznamu a doplniť ďalšie údaje do zobrazovaného zoznamu. V prvom kroku
bude upravená domovská stránka, návrh úpravy je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 13 Návrh riešenia úpravy stránky Inovácie k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Na stránke Inovácie k NŠZ bude doplnené vyhľadávacie pole (fulltextové), ktoré bude vyhľadávať
v názve inovácie. Zároveň budú doplnené dve výberové polia ako filtre podľa sektorovej rady, ktorá je
garantom daných NŠZ a podľa autora návrhu párovania inovácie k NŠZ. Ku filtrom budú doplnené aj
funkčné tlačidlá na aktiváciu filtra tlačidlo Filtrovať a na zrušenie nastaveného filtru tlačidlo Reset. Ako
posledná funkcionalita na filtrovanie bude doplnený preddefinovaný filter podľa autora článku
s možnosťami Moje a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Ďalej bude doplnené zobrazenie
sektorovej rady podľa inovácií v zozname návrhov priradení inovácií k NŠZ ku názvu inovácie ako
zvýšenie prehľadnosti a jednoduchšieho prehľadu návrhov. Ďalšia zmena zobrazenia v tomto zozname
bude zapracovaná ako zobrazenie jednotlivých návrhov a zobrazenie akceptovania a zamietnutia
návrhu autorom daného NŠZ. Akceptovanie bude znázornené podfarbením návrhu zelenou farbou
a zamietnutie bude znázornené podfarbením červenou farbou.
V druhom kroku budú upravené stránky pridávania inovácií, kde bude upravený spôsob zobrazenia
inovácií pri výbere vo výberovom poli. Návrh riešenia úpravy je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 14 Návrh riešenia úpravy zobrazenia výberu inovácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Výber inovácie bude prerobený na výber inovácie s doplnenými informáciami na ľahšie identifikovanie
konkrétnej inovácie. V zozname bude názov inovácie, ID a sektorová rada, ktorá inováciu vytvorila.
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Vzhľadom na situáciu, že boli do číselníka inovácií zaradené rovnaké názvy inovácií pre rozdielne
sektorové rady (rôzne použitie a dopady inovácií na rôzne sektory) bude nutné identifikovať aj
sektorovú radu pri výbere. Takto upravený výber inovácií bude prerobený na všetkých miestach
s výberom inovácie. Konkrétne to budú nasledujúce miesta:
▪

modul Inovácie – pridať návrhy inovácií k NŠZ,

▪

modul Inovácie – pridať návrhy NŠZ k inovácií,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – pridanie inovácie,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácia k charakteristike,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácia k odbornej vedomosti,

▪

modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácia k odbornej zručnosti.

4.3.2 Zmeny a úpravy riešenia inovácií v module Tvorba a revízia NŠZ
Vzhľadom na zmeny metodiky a spätnej väzby z testovania boli navrhnuté zmeny a úpravy novo
nasadenej časti inovácie do modulu Tvorba a revízia NŠZ. Po importe dát do tohto modulu sa ukázalo,
že bude potrebné doplniť súhrnné prehľadné zobrazenie a doplniť ďalšie údaje do zobrazovaných
zoznamov. V prvom kroku bude upravená karta inovácie, návrh riešenia úpravy je na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 15 Návrh riešenia úpravy stránky Inovácie k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V zozname inovácií priradených k NŠZ budú vykonané systémové a dizajnové zmeny. Systémová
zmena zabezpečí, aby pri priradení inovácie ku charakteristike, odbornej vedomosti alebo zručnosti
systém doplnil inováciu do zoznamu priradených inovácií k NŠZ. Takto sa zabezpečí, aby autor nemusel
pridávať inováciu na dvoch miestach. Zároveň sa vykoná aj dátová analýza a príprava rozšírenia dát
v databáze tak, aby zoznam priradených inovácií k NŠZ obsahoval všetky inovácie použité pri
priraďovaní k NŠZ. Zároveň to bude aj predpoklad ku zobrazeniu zoznamu priradených inovácií k NŠZ,
aj so zobrazením priradení k charakteristike, odbornej vedomosti a zručnosti. Ďalej bude na stránke
upravené zobrazovanie návrhov priradení inovácií k NŠZ. Po akceptovaní návrhu priradenie inovácie
k NŠZ autorom bude návrh presunutý do zoznamu priradených inovácií k NŠZ. V prípade potreby môže
autor priradenie odstrániť a takto priradená inovácia k NŠZ sa zobrazí ako návrh inovácie k NŠZ
v dolnom zozname. V prípade, ak autor návrh zamietne, návrh sa podfarbí červenou farbou a autorovi
bude dostupné tlačidlo obnoviť pre daný návrh, ak by sa v budúcnosti rozhodol návrh akceptovať. Po
stlačení tlačidla obnoviť sa návrh stane bežným návrhom a autor bude mať znovu dostupné tlačidlá
akceptovať a zamietnuť.
Dizajnové zmeny budú upravovať zobrazenie názvu inovácie, ku ktorému bude pridaný aj názov
sektorovej rady, ktorá inováciu vytvorila v IS SRI. Takéto zobrazenie bude zapracované do zoznamu
priradených inovácií k NŠZ aj do zoznamu návrhov priradenia inovácií k NŠZ. Ako druhá zmena bude
zapracované zobrazenie, kde daná inovácia bola priradená v NŠZ. Zobrazenia priradenia sa budú
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realizovať pomocou rovnakých ikon, ako sú priradené k jednotlivým častiam v module Tvorba a revízia
NŠZ:
▪

charakteristika – písmeno „i“,

▪

odborná vedomosť – mozog,

▪

odborná zručnosť – lyžiar.

Ak nebude zobrazená žiadna ikona, bude inovácia priradená len k NŠZ, bez ďalších priradení. Pomocou
tohto zobrazenia bude mať autor prehľad o priradeniach inovácií k NŠZ. Zároveň si bude môcť zobraziť
danú inováciu pomocou tlačidla Zobraziť, kde bude mať dostupné ďalšie informácie a možnosti. Návrh
riešenia návrhu úpravy stránky Zobrazenie inovácie je na nasledujúcom obrázku.

Obrázok č. 16 Návrh riešenia úpravy stránky Zobrazenie inovácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránku pribudnú informácie o ďalších priradeniach, tu si bude môcť autor pozrieť zoznam
odborných vedomostí a zručností priradených k danej inovácii. Jednotlivé názvy budú zároveň aj
odkazy na stránku zobrazenia danej odbornej vedomosti alebo zručnosti. Na stránke Zobrazenie
odbornej vedomosti, alebo zručnosti budú doplnené informácie o priradených inováciách a tlačidlo
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Upraviť, pomocou ktorého môže autor upraviť odbornú vedomosť/zručnosť, alebo priradenie inovácie
k odbornej vedomosti/zručnosti. Návrhy úpravy stránok sú na nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 17 Návrh riešenia úpravy stránky Zobrazenie odbornej vedomosti a zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 18 Návrh riešenia úpravy stránky Zoznam priradených odborných vedomostí a zručností

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Funkčnosť stránky bude rovnaká pre odborné zručnosti, len s pozmenenými nadpismi a použitím
prepojení na odborné zručnosti.

4.3.3 Analýza a návrh riešenia modulu Stratégie – Aktualizácia stratégií
Cieľom časti riešenia modulu Stratégie - Aktualizácia stratégií je optimalizovať a vytvoriť nové
prostredie na aktualizovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Ide tiež o doplnenie
funkcionality a vytvorenie možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na aktualizáciu sektorových stratégií,
ktorá bude slúžiť registrovaným používateľom, tajomníkom a projektovému manažérovi na:
▪

tvorbu a aktualizovanie 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 aktualizácie,

▪

exporty jednotlivých častí na schvaľovanie na rokovaniach,

▪

exporty jednotlivých častí na dokumentovanie prác do priebežných správ,

▪

exporty na prípravu finálnych verzií stratégií sektorových rád,

▪

zverejnenie finálnych verzií stratégií sektorových rád.

4.3.3.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny
Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov:
▪

participujúci experti na projekte (najmä členovia sektorových rád a ich pracovných skupín,
externí posudzovatelia): 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 aktualizácie stratégií.

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich obdobiach a činnostiach.
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4.3.3.2 Popis funkčnosti
V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované
funkcionality.
Funkčnosť pre neprihláseného používateľa
Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa
zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a emailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami
potrebnými k registrácii do IS NSP/SRI.
Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta
Prihlásený používateľ má plnú dostupnosť podkladov, článkov, jednotlivých častí stratégií
a pripomienok pri aktualizácii stratégií sektorových rád.
Funkčnosť pre Realizačný tím SRI
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. 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 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.

4.3.3.3 Štruktúra tvorby aktualizovanej sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
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 je rozdelený do ôsmych oblastí:
▪

poslanie sektora,

▪

analýza sektora,

▪

inovácie,

▪

vývojové tendencie,

▪

manažérske zhrnutie,

▪

vývojové trendy v sektore,

▪

sektorové opatrenia,

▪

aktivity.

Každá oblasť je samostatný celok a pre každú sektorovú radu bude vytvorená jedna aktualizovaná
stratégia. Jednotlivé časti stratégie bude schvaľovať sektorová rada na rokovaniach. Tajomník bude
zabezpečovať podklady pre jemu pridelenú sektorovú radu pomocou exportu. Uzamykať, rušiť,
aktivovať a zaznamenávať schválené články, ktoré majú byť vo výslednom dokumente. Zároveň bude
mať dostupný export dokumentu všetkých článkov za sektorovú radu aj s pripomienkami.
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4.3.3.4 Úprava menu na aktualizáciu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
Vzhľadom na spôsob nastavenia aktualizácie stratégií bude do menu stratégie doplnená položka
Aktualizácia stratégie. Pôvodné dve položky Strategické dokumenty a Stratégia zostanú dostupné s
malou zmenou názvu Stratégia na Stratégia v. 0. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 19 Návrh štruktúry stránky Tvorba stratégie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.3.5 Stránka na výber sektorovej rady
Stránka na výber sektorovej rady na aktualizáciu stratégií bude dostupná v menu z položky Stratégie,
pomocou výberu Aktualizácia stratégie. Časti Strategické dokumenty a Stratégia v. 0 sú popísané
v predchádzajúcich priebežných správach a nebudú upravované. Aktualizácie stratégií sa budú tvoriť
ako samostatné verzie a počas trvania projektu budú upravované alebo dopĺňané podľa potrieb
projektu. V časti Aktualizácia stratégie bude dostupná stránka na výber sektorovej rady. Návrh stránky
je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 20 Návrh stránky Výber sektorovej rady

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Ako prvý krok musí každý používateľ vybrať sektorovú radu. Výber bude zabezpečený použitím
príslušného tlačidla Tvorba pri názve danej sektorovej rady. Vedľa tlačidla Tvorba bude pre
registrovaných používateľov dostupné tlačidlo Zobraziť po vložení finálnej verzie stratégie vo formáte
PDF. Administrátor bude mať dostupné tlačidlo Nahrať na vloženie dokumentu s finálnou stratégiou
danej sektorovej rady. Rovnaký výber bol už zapracovaný v stratégií v. 0. Po stlačení tlačidla Tvorba
bude zobrazená domovská stránka aktualizácie stratégií.

4.3.3.6 Domovská stránka aktualizácie stratégií
Domovská stránka aktualizácie stratégií bude obsahovať nadpis Štruktúra sektorovej stratégie, názov
a logo danej sektorovej rady. Stránka bude rozdelená na tri časti:
▪

ovládacie prvky,

▪

prehľad plnenia,

▪

informačné okno.

Návrh riešenia domovskej stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 21 Návrh domovskej stránky Aktualizácia stratégie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Jednotlivé časti stránky budú obsahovať nasledujúce funkcionality a informácie.
Ovládacie prvky
Táto časť bude pozostávať z tlačidiel častí aktualizácie stratégie na navigáciu medzi jednotlivými
časťami. Tieto prvky budú dostupné v celom module Aktualizácia stratégií ako bočný panel. Navigačné
tlačidlá budú nasledovné:
▪

poslanie sektora,

▪

analýza sektora,

▪

pridať inováciu,

▪

dopady inovácií,

▪

inovácie v sektore,

▪

vývojové tendencie,

▪

manažérske zhrnutie,

▪

vývojový trend v sektore,

▪

oblasti sektorových opatrení,

▪

sektorové opatrenia,

▪

aktivity,

▪

prehľad štruktúry stratégie.

Jednotlivé časti a stránky budú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.
Prehľad plnenia
Táto časť ukazuje naplnenie (počet pridaných článkov) jednotlivých hlavných častí stratégie a počet
schválených článkov v týchto častiach. Oblasti sektorových opatrení zobrazujú počet pridaných
a schválených sektorových opatrení na jednotlivé oblasti. Čísla budú mať nastavený tooltip na
zobrazenie informácie:
▪

počet pridaných článkov (poslania, aktivít, atď.),

▪

počet schválených článkov (poslania, aktivít, atď.),

▪

názvy oblastí sektorových opatrení.
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informačné okno
V tejto časti budú zobrazené informácie o jednotlivých navigačných tlačidlách:
▪

Poslanie sektora - Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030,

▪

Analýza sektora - Strategická analýza sektora (SWOT, PESTLE, vnútorná analýza),

▪

Pridať inováciu - Zoznam návrhov inovácií ovplyvňujúcich stratégiu sektora,

▪

Dopady inovácií - Zoznam vznikajúcich a zanikajúcich NŠZ na základe dopadov inovácií,

▪

Inovácie v sektore - Prehľad priradených (návrhov) inovácií k NŠZ,

▪

Vývojové tendencie - Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom
na ľudské zdroje,

▪

Manažérske zhrnutie - Určenie a popis kritických a kľúčových činiteľov, ktoré vyplynuli
z celkovej analýzy sektora,

▪

Vývojový trend v sektore - (na platforme inovácií) - Hlavná vývojová tendencia v sektore v
horizonte 2030,

▪

Oblasti sektorových opatrení - Prehad strategických opatrení podľa oblastí,

▪

Sektorové opatrenia - Zámer na dosiahnutie konkurencieschopných ľudských zdrojov v súlade
s vývojovým trendom v sektore,

▪

Aktivity - Aktivity na implementáciu sektorového opatrenia - konkrétny návrh sektorovej rady
na rozvoj ľudských zdrojov v danom sektore, ktorú má realizovať zodpovedný subjekt do roku
2030,

▪

Prehľad štruktúry opatrení - Celkový prehľad vytvorenej štruktúry schválených opatrení.

4.3.3.7 Bočný panel
Na každej stránke častí sektorových stratégií bude dostupný bočný panel s navigačnými tlačidlami, ako
na domovskej stránke na jednoduchšiu orientáciu a presun medzi stránkami stratégie. Bočný panel
bude predvolený ako otvorený a používateľ si ho môže skryť v prípade, ak by používal monitor s malým
rozlíšením. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 22 Návrh bočného panela aktualizácie stratégií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Navigačné tlačidlá budú smerovať na základné stránky jednotlivých častí stratégie. Bočný panel bude
pevne zasadený na stránke tak, aby aj pri posune obsahu stránky bol stále viditeľný a dostupný.

4.3.3.8 Poslanie sektora
Všetky stránky časti Poslanie sektora budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať názov
časti Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030, názov a logo danej sektorovej rady.
Návrh riešenia je pripravený ako štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam poslaní sektora (odvetvia),

▪

sumárny prehľad článkov,

▪

pridanie/úprava poslania,

▪

detail poslania a pripomienky.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá
stránka bude zoznam všetkých vytvorených článkov, ich stav, počet pripomienok a zároveň bude
možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto časti. Sumár je prehľad vytvorených
článkov s kompletným textom článkov na jednoduchý prehľad toho, čo bolo vytvorené, s možnosťou
vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho článku. Detail je prehľad konkrétneho článku
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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 Pridanie poslania je určená na písanie a úpravu
článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť. Detailný
popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných podkapitolách pod príslušným obrázkom návrhu
stránky.
Zoznam poslaní sektora
Zoznam poslaní sektora primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka na
všetky funkcionality časti stratégie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 23 Návrh zoznamu poslaní sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti, filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať poslanie – prepojenie na stránku pridať poslanie,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava poslania,

▪

detail – prepojenie na stránku detail poslania.
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Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve poslania a filtrom podľa
stavu článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov Poslania
sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

názov poslania,

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, 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
bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail
článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzistav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

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. 24 Návrh Sumáru poslaní sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text
daného článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom
texte článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú
zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo
pripomienok). Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu poslania sektora, ktorý
bude zároveň aj odkaz na detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený
text článku a nakoniec informácie o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku.
Pridanie poslania
Stránka Pridanie poslania primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh
riešenia stránky Pridanie poslania je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 25 Návrh pridávania poslania sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu poslania sektora, ktorý jednoznačne špecifikuje
oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na pridanie samotného textu
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článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do
databázy a systém zobrazí stránku zoznam poslaní sektora.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 26 Návrh detailu poslania sektorqa

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov článku poslania sektora a tlačidlá Upraviť
a Vymazať. Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla
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bude možné článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej
sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve
časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). 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. 27 Návrh Pridania pripomienky k poslaniu sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
zadanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
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– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude 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 - Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.9 Pridanie inovácií
Všetky stránky časti pridanie inovácií budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude zobrazovať názov
časti Návrhy inovácií ovplyvňujúcich stratégiu sektoru, 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 bude chcieť používateľ vykonať.
Prvá stránka je zoznam, ktorá predstavuje prehľad o pridaných inováciách za danú sektorovú radu.
Druhá stránka bude umožňovať pridať novú, respektíve upraviť pridanú inováciu. V tejto časti budú
mať experti možnosť navrhovať inovácie pre sektorové stratégie a následne ich tajomník môže zaradiť
do číselníka inovácií, ak budú schválené ostatnými členmi sektorovej rady. Takto je zabezpečený proces
kontroly a optimalizácie inovácií v číselníku inovácií. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný
v príslušných podkapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
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Zoznam inovácií
Zoznam inovácií daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých pridaných inovácií a zároveň ako
navigačná stránka na všetky funkcionality časti pridanie inovácií. Návrh riešenia stránky Zoznam je na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 28 Návrh Zoznamu inovácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať inováciu do zoznamu – prepojenie na stránku Pridanie inovácie,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava inovácie,

▪

odstrániť – prepojenie na stránku odstránenia inovácie.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa
stavu inovácie. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií sektoru.
Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

ID inovácie,

▪

názov inovácie,
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▪

pridal (meno používateľa - link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

stav,

▪

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
inovácie a tlačidlo Odstrániť bude dostupné len tajomníkovi v prípade duplicitných zadaní.
Pridanie inovácie
Pridanie inovácie primárne slúži na pridávanie nových a úpravu už zadaných inovácií. Návrh riešenia
stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 29 Návrh pridania inovácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
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▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len 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. Nasledovať bude textové pole na zadanie charakteristiky
inovácie. Nakoniec pod poľami formuláru 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.

Tento zoznam inovácií nie je priamo prepojený s číselníkom inovácií používaným v systéme, ale slúži
ako zberný portál na návrhy inovácií. Tieto inovácie následne tajomník skontroluje a odkonzultuje so
sektorovou radou a schválené inovácie zaradí do číselníka inovácií. Po priradení ku garantovanému NŠZ
danou sektorovou radou bude inovácia zobrazená v časti Inovácie v sektore.

4.3.3.10 Dopady inovácií
Všetky stránky časti Dopady inovácií budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude zobrazovať názov
časti Dopady inovácií, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako dve samostatné
sekcie, ktoré sa budú skladať z troch stránok:
▪

zoznam dopadov (vznikajúce a zanikajúce zamestnania),

▪

pridanie predpokladu vzniku/zániku NŠZ,

▪

zobrazenie návrhu.
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Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú bude chcieť používateľ vykonať.
Prvá stránka je zoznam, ktorá bude prehľad o pridaných návrhoch za danú sektorovú radu. Druhá
stránka bude umožňovať pridať nový, respektíve upraviť pridaný návrh. Posledná stránka bude
zobrazenie informácií relevantných daného návrhu. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný
v príslušných podkapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
Sekcia – predpoklad vzniku NŠZ
Zoznam návrhov budúcich NŠZ
Zoznam návrhov budúcich NŠZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých pridaných návrhov
a zároveň, ako navigačná stránka na všetky funkcionality časti dopady inovácií tejto sekcie. Návrh
riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 30 Návrh Zoznamu návrhov budúcich NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať budúci NŠZ – prepojenie na stránku Pridanie vznikajúceho NŠZ,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava návrhu nového NŠZ,

▪

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia návrhu nového NŠZ.
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Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve nového NŠZ a filtrom
podľa inovácie. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený Zoznam návrhov budúcich NŠZ
sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov nového NŠZ,

▪

inovácia,

▪

stav,

▪

pridal (meno používateľa - link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu budú tlačidlá Upraviť a Zobraziť. Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať iba používateľovi, ktorý
pridal návrh nového NŠZ a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť bude prepojenie na
stránku Pridanie budúceho NŠZ a tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným
používateľom a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia návrhu nového NŠZ.
Pridanie budúceho NŠZ
Pridanie budúceho NŠZ primárne slúži na pridávanie nových a úpravu už zadaných návrhov budúcich
NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 31 Návrh pridania budúceho NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav návrhu z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní návrhu automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalej na stránke bude výberové pole na výber inovácie a textové pole na vloženie názvu návrhu nového
NŠZ. Nasledovať bude textové pole na zadanie charakteristiky nového NŠZ. Nakoniec pod poľami
formuláru bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku
Zoznam návrhov budúcich NŠZ.
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Povinné polia označené červenou hviezdičkou:
▪

výber inovácie,

▪

názov nového NŠZ,

▪

charakteristika NŠZ.

Zobrazenie nového NŠZ
Zobrazenie nového NŠZ primárne slúži na prezeranie zadaných návrhov budúcich NŠZ. Návrh riešenia
stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 32 Návrh zobrazenia budúceho NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis Informácie o budúcom NŠZ, nasledovať budú
zobrazené informácie relevantné k návrhu:
▪

názov budúceho NŠZ,

▪

charakteristika NŠZ,
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▪

sektorová rada,

▪

inovácia,

▪

popis inovácie,

▪

dátum pridania,

▪

pridal,

▪

stav.

Nakoniec pod poľami formuláru bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude presmerovaný
používateľ na stránku Zoznam návrhov budúcich NŠZ.
Sekcia – predpoklad zániku NŠZ
Zoznam návrhov zanikajúcich NŠZ
Zoznam návrhov zanikajúcich NŠZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých pridaných
návrhov a zároveň, ako navigačná stránka na všetky funkcionality časti dopady inovácií tejto sekcie.
Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 33 Návrh Zoznamu návrhov zanikajúcich NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
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▪

pridať zanikajúce NŠZ – prepojenie na stránku Pridanie zanikajúceho NŠZ,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava návrhu zanikajúceho NŠZ,

▪

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia návrhu zanikajúceho NŠZ.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve zanikajúceho NŠZ a filtrom
podľa inovácie. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený Zoznam návrhov budúcich NŠZ
sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov zanikajúceho NŠZ,

▪

inovácia,

▪

stav,

▪

pridal (meno používateľa - link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu budú tlačidlá Upraviť a Zobraziť. Tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať iba používateľovi, ktorý
pridal návrh zanikajúceho NŠZ a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť bude prepojenie
na stránku Pridanie zanikajúceho NŠZ a tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným
používateľom a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia návrhu zanikajúceho NŠZ.
Pridanie zanikajúceho NŠZ
Pridanie zanikajúceho NŠZ primárne slúži na pridávanie nových a úpravu už zadaných návrhov
zanikajúcich NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 34 Návrh pridania zanikajúceho NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav návrhu z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní návrhu automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalej na stránke bude výberové pole na výber inovácie a textové pole na vloženie názvu návrhu
zanikajúceho NŠZ. Nasledovať bude textové pole na zadanie charakteristiky zanikajúceho NŠZ.
Nakoniec pod poľami formuláru bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy
a systém zobrazí stránku Zoznam návrhov zanikajúcich NŠZ.
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Povinné polia označené červenou hviezdičkou:
▪

výber inovácie,

▪

názov zanikajúceho NŠZ,

▪

charakteristika NŠZ.

Zobrazenie zanikajúceho NŠZ
Zobrazenie zanikajúceho NŠZ primárne slúži na prezeranie zadaných návrhov zanikajúcich NŠZ. Návrh
riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 35 Návrh zobrazenia zanikajúceho NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis Informácie o zanikajúcom NŠZ, nasledovať
budú zobrazené informácie relevantné k návrhu:
▪

názov zanikajúceho NŠZ,
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▪

charakteristika NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

inovácia,

▪

popis inovácie,

▪

dátum pridania,

▪

pridal,

▪

stav.

Nakoniec pod poľami formuláru bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého sa bude presmerovaný
používateľ na stránku Zoznam návrhov zanikajúcich NŠZ.

4.3.3.11 Inovácie v sektore
Všetky stránky časti Inovácie v sektore budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude zobrazovať
názov časti Inovácie v sektore, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri
samostatné sekcie:
▪

NŠZ,

▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

dopady.

Jednotlivé sekcie sú popísané nižšie v tejto kapitole. Každá sekcia bude tvorená dvomi stránkami:
▪

zoznam,

▪

zobrazenie detailu.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú bude chcieť používateľ vykonať.
Prvá stránka je zoznam, ktorá bude prehľad o priradených inováciách a návrhoch priradení k NŠZ za
danú sektorovú radu. Druhá stránka bude zobrazenie informácií relevantných k danej položke. Detailný
popis jednotlivých stránok je popísaný v tejto kapitole pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
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Sekcia – NŠZ
Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ
Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených a
pridaných návrhov inovácií k NŠZ v moduloch Tvorba a revízia NŠZ a Inovácie. Zároveň sa používa ako
navigačná stránka na funkcionality časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam
je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 36 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Inovácie,
o

▪

https://sri.sk/portal/innovation/proposal/,

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k NŠZ.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa
kategórie inovácií a inovácií. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených a navrhnutých ku
garantovaným NŠZ daného sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
436

▪

kategória inovácie,

▪

inovácia,

▪

sektorová rada (ktorá pridala inováciu),

▪

počet priradených NŠZ k inovácii/počet návrhov ovplyvnenia NŠZ,

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným používateľom
a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k NŠZ.
Zobrazenie prepojenia inovácie k NŠZ
Zobrazenie prepojenia inovácie k NŠZ primárne slúži na prezeranie priradených a navrhnutých
prepojení danej inovácie k NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 37 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k NŠZ
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Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis NŠZ ovplyvnené inováciou, nasledovať budú
zobrazené informácie relevantné k priradeniu inovácie k NŠZ:
▪

sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému),

▪

názov inovácie,

▪

popis inovácie,

▪

zoznam ovplyvnených NŠZ,

▪

zoznam návrhov ovplyvnenia NŠZ.

Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude presmerovaný
používateľ na stránku Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ.
Sekcia – OV (odborné vedomosti)
Zoznam prepojenia inovácie k OV
Zoznam prepojenia inovácie k OV daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených
inovácií k OV v module Tvorba a revízia NŠZ. Zároveň sa používa ako navigačná stránka na funkcionality
časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 38 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ,
o

▪

https://sri.sk/portal/nsz/,

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OV.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa
kategórie inovácií a inovácií. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených k odborným
vedomostiam z garantovaných NŠZ daného sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

kategória inovácie,

▪

inovácia,

▪

sektorová rada (ktorá pridala inováciu),

▪

počet priradených jedinečných OV k inovácii/počet priradených celkových OV k inovácii,

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným používateľom
a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OV.
439

Zobrazenie prepojenia inovácie k OV
Zobrazenie prepojenia inovácie k OV primárne slúži na prezeranie priradených prepojení danej
inovácie k odborným vedomostiam. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 39 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis OV ovplyvnené inováciou, nasledovať budú
zobrazené informácie relevantné k priradeniu inovácie k OV:
▪

sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému),

▪

názov inovácie,

▪

popis inovácie,

▪

zoznam ovplyvnených OV.
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K jednotlivým odborným vedomostiam bude pripojený tooltip so zoznamom NŠZ s priradenou
inováciou priradenou k OV. Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého
bude presmerovaný používateľ na stránku Zoznam prepojenia inovácie k OV.
Sekcia – OZ (odborné zručnosti)
Zoznam prepojenia inovácie k OZ
Zoznam prepojenia inovácie k OZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených
inovácií k OZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Zároveň sa používa ako navigačná stránka na funkcionality
časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 40 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k OZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ,
o

▪

https://sri.sk/portal/nsz/,

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OZ.
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Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa
kategórie inovácií a inovácií. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených k odborným
zručnostiam z garantovaných NŠZ daného sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

kategória inovácie,

▪

inovácia,

▪

sektorová rada (ktorá pridala inováciu),

▪

počet priradených jedinečných OZ k inovácii/počet priradených celkových OZ k inovácii,

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným používateľom
a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OZ.
Zobrazenie prepojenia inovácie k OZ
Zobrazenie prepojenia inovácie k OZ primárne slúži na prezeranie priradených prepojení danej inovácie
k odborným zručnostiam. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 41 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k OZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis OZ ovplyvnené inováciou, nasledovať budú
zobrazené informácie relevantné k priradeniu inovácie k OZ:
▪

sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému),

▪

názov inovácie,

▪

popis inovácie,

▪

zoznam ovplyvnených OZ.

K jednotlivým odborným zručnostiam bude pripojený tooltip so zoznamom NŠZ s priradenou inováciou
priradenou k OZ. Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude
presmerovaný používateľ na stránku Zoznam prepojenia inovácie k OZ.
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Sekcia – dopady (vznikajúce a zanikajúce NŠZ)
Zoznam dopadov inovácií
Zoznam dopadov inovácií daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých dopadov inovácií
priradených k návrhom vznikajúcich a zanikajúcich NŠZ. Zároveň sa používa ako navigačná stránka na
funkcionality časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 42 Návrh Zoznamu dopadov inovácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami:
▪

pridať prepojenie – prepojenie na stránku dopady inovácií,

▪

zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia dopadov inovácie.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa
kategórie inovácií a inovácií. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených k návrhom
vznikajúcich a zanikajúcich NŠZ daného sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
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▪

kategória inovácie,

▪

inovácia,

▪

sektorová rada (ktorá pridala inováciu),

▪

počet vznikajúcich NŠZ/počet zanikajúcich NŠZ,

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam návrhov bude zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti. Vedľa každého
záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným používateľom
a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenie dopadov inovácie.
Zobrazenie dopadov inovácie
Zobrazenie dopadov inovácie primárne slúži na prezeranie priradených prepojení danej inovácie
k návrhom vznikajúcich a zanikajúcich NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 43 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k dopadom

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou podnadpis Vznik a zánik NŠZ ovplyvnené inováciou,
nasledovať budú zobrazené relevantné informácie:
▪

sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému),

▪

názov inovácie,

▪

popis inovácie,

▪

zoznam návrhov vzniku NŠZ,

▪

zoznam návrhov zániku NŠZ.

Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude presmerovaný
používateľ na stránku Zoznam prepojenia inovácie dopadov inovácií.

4.3.3.12 Vývojové tendencie
Všetky stránky časti Vývojové tendencie budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať názov
časti Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje, názov
a logo danej sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri samostatné stránky, ktoré budú
v tejto štruktúre:
▪

zoznam vývojových tendencií,

▪

sumárny prehľad,

▪

pridanie/úprava vývojovej tendencie,

▪

detail vývojovej tendencie a pripomienky.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá
stránka bude zoznam všetkých vytvorených článkov, ich stav, počet pripomienok a zároveň bude
možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu tejto časti. Sumárny prehľad je prehľad vytvorených článkov
s kompletným textom článkov na 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 Pridanie/úprava vývojovej tendencie je určená na písanie
a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť.
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Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom
návrhu stránky.
Zoznam vývojových tendencií
Zoznam vývojových tendencií primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná
stránka na všetky funkcionality časti stratégie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 44 Návrh Zoznamu vývojových tendencií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti, filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať tendenciu – prepojenie na stránku pridať vývojovú tendenciu,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava vývojovej tendencie,

▪

detail – prepojenie na stránku detail vývojovej tendencie.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve vývojovej tendencie
a filtrom podľa stavu článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku
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s možnosťami Moje a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam
názvov článkov vývojových tendencií. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov vývojovej tendencie,

▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam vývojových tendencií 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 bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail
je prepojenie na stránku Detail článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzi stav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

Sumár článkov
Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli napísané. Návrh riešenia
stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 45 Návrh Sumáru vývojových tendencií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text
daného článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom
texte článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú
zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo
pripomienok). Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu vývojovej tendencie, ktorý
bude zároveň aj odkaz na detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený
text článku a nakoniec informácie o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku.
Pridanie vývojovej tendencie
Stránka Pridanie vývojovej tendencie primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich
článkov. Návrh riešenia stránky Pridanie poslania je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 46 Návrh pridávania vývojovej tendencie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
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Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu vývojovej tendencie, ktorý jednoznačne
špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na pridanie
samotného textu článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia
zmeny do databázy a systém zobrazí stránku zoznam poslaní sektora.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 47 Návrh detailu vývojovej tendencie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov vývojovej tendencie a tlačidlá Upraviť a Vymazať.
Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné
článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej sektorovej rady,
pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve časti, a to časť
s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). 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. 48 Návrh pridania pripomienky k vývojovej tendencii

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
pridanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
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Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude 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, Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.13 Manažérske zhrnutie
Všetky stránky časti Manažérske zhrnutie budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať
názov časti Manažérske zhrnutie, názov a logo danej sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako
štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam manažérskych zhrnutí,

▪

sumárny prehľad,

▪

pridanie/úprava manažérskeho zhrnutia,

▪

detail manažérskeho zhrnutia a pripomienky.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá
stránka bude zoznam všetkých vytvorených článkov, ich stav, počet pripomienok a zároveň bude
možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu tejto časti. Sumárny prehľad je zoznam vytvorených článkov
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s kompletným textom článkov na 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 Pridanie/úprava vývojovej tendencie je určená na písanie
a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť.
Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných podkapitolách pod príslušným obrázkom
návrhu stránky.
Zoznam manažérskych zhrnutí
Zoznam manažérskych zhrnutí primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná
stránka na všetky funkcionality časti stratégie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 49 Návrh Zoznamu manažérskych zhrnutí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti, filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať zhrnutie – prepojenie na stránku pridať manažérske zhrnutie,
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▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava manažérskeho zhrnutia,

▪

detail – prepojenie na stránku detail manažérskeho zhrnutia.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve manažérskeho zhrnutia
a filtrom podľa stavu článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku
s možnosťami Moje a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam
názvov článkov manažérskych zhrnutí. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov manažérskeho zhrnutia,

▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam manažérskych zhrnutí 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 bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail
je prepojenie na stránku Detail článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzi stav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

Sumár článkov
Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli napísané. Návrh riešenia
stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
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Návrh Sumáru manažérskych zhrnutí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text daného
článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom texte
článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú zoradené
podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo pripomienok).
Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu manažérskeho zhrnutia, ktorý bude
zároveň aj odkaz na detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený text
článku a nakoniec informácie o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku.
Pridanie manažérskeho zhrnutia
Stránka Pridanie manažérskeho zhrnutia primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich
článkov. Návrh riešenia stránky Pridanie manažérskeho zhrnutia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 50 Návrh pridávania manažérskeho zhrnutia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu manažérskeho zhrnutia, ktorý jednoznačne
špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na pridanie
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samotného textu článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia
zmeny do databázy a systém zobrazí stránku zoznam manažérskych zhrnutí.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 51 Návrh detailu manažérskeho zhrnutia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov manažérskeho zhrnutia a tlačidlá Upraviť
a Vymazať. Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla
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bude možné článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej
sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve
časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). 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. 52 Návrh pridania pripomienky k manažérskemu zhrnutiu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
pridanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého môže autor
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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, Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.14 Vývojové trendy v sektore
Všetky stránky časti Vývojové trendy v sektore budú mať rovnakú hlavičku stránky, na ktorej sa bude
zobrazovať názov časti Vývojový trend v sektore, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je
pripravený ako päť samostatných stránok, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam vývojových trendov,

▪

priradené sektorové opatrenia,

▪

sumár vývojových trendov,

▪

pridanie vývojového trendu,

▪

detail vývojového trendu.

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 sektorové opatrenia a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek
funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom
článkov na jednoduchý prehľad toho, čo bolo vytvorené s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na
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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 pridanie je určená na písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má
možnosť článok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť ako výstupný
dokument. Stránka priradené sektorové opatrenia bude tvoriť prehľad vytvorených sektorových
opatrení priradených ku konkrétnemu vývojovému trendu. Detailný popis jednotlivých stránok je
popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
Zoznam vývojových trendov
Zoznam vývojových trendov primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka
na všetky funkcionality časti. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 53 Návrh Zoznamu vývojových trendov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať trend – prepojenie na stránku pridať vývojový trend,
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▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava vývojového trendu,

▪

detail – prepojenie na stránku detail vývojového trendu.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve vývojového trendu
a filtrom podľa stavu článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku
s možnosťami Moje a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam
názvov článkov vývojových trendov. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov vývojového trendu,

▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

prepojenie na opatrenia (počet),

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam vývojových trendov 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 bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail
je prepojenie na stránku Detail článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzi stav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

462

Prepojenie na sektorové opatrenia
Stránka Prepojenie na sektorové opatrenia primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré boli
už vytvorené a priradené ku danému vývojovému trendu. Návrh riešenia stránky Prepojenie na
opatrenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 54 Návrh Prepojenie na sektorové opatrenia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou nadpis Trend – opatrenia a názov vybraného trendu.
Ďalej bude dostupný filter podľa oblasti sektorového opatrenia. Výber oblastí bude zobrazovať len
oblasti dostupné v zobrazení. Nasledovať budú články zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny
(dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé články budú pozostávať
z názvu oblasti sektorového opatrenia a názvu sektorového opatrenia, ktorý bude zároveň aj odkaz na
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detail daného 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.
Sumár článkov
Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli napísané. Návrh riešenia
stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 55 Návrh Stránky Sumáru vývojových trendov

Zdroj: TREXIMA Bratislava
Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text daného
článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom texte
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článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú zoradené
podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo pripomienok)
vývojových trendov. Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu vývojového trendu,
ktorý bude zároveň aj odkaz na detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude
zobrazený text článku a nakoniec informácie o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny
článku. Sumárny prehľad bude umožňovať zobraziť aj následné viazané články a tak mať dostupný celý
strom opatrení. Úroveň oblastí sektorových opatrení bude tvoriť len názov oblasti sektorového
opatrenia.
Pridanie vývojového trendu
Stránka Pridanie vývojového trendu primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov.
Návrh riešenia stránky Pridanie vývojového trendu je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 56 Návrh pridávania vývojového trendu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba
tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
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▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu vývojového trendu, ktorý jednoznačne
špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na pridanie
samotného textu článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia
zmeny do databázy a systém zobrazí stránku zoznam vývojových trendov.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 57 Návrh detailu vývojového trendu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov vývojového trendu a tlačidlá Upraviť a Vymazať.
Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné
článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej sektorovej rady,
pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve časti, a to časť
s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). 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. 58 Návrh pridania pripomienky k vývojovému trendu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
pridanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude 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, Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.15 Oblasti sektorových opatrení
Stránka Oblasti sektorových opatrení bude zobrazovať prehľad opatrení s možnosťou filtrovať na
základe oblasti sektorového opatrenia. V prvej fáze to bude stránka Sumárny prehľad sektorových
opatrení a následne sa upraví podľa požiadaviek a časových možností. Detailný popis stránky je
popísaný v nasledujúcej podkapitole pod príslušným obrázkom návrhu stránky sumár sektorových
opatrení. Oblasti sektorových opatrení budú pozostávať z nasledujúcich položiek:
▪

predškolské vzdelávanie,

▪

vzdelávanie v základných školách,

▪

výchovné a kariérové poradenstvo,

▪

stredoškolské vzdelávanie,

▪

vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. Stupňa,

▪

vzdelávanie dospelých,

▪

rekvalifikácie,

▪

procesné a systémové zmeny.

4.3.3.16 Sektorové opatrenia
Všetky stránky časti Sektorové opatrenia budú mať rovnakú hlavičku stránky, na ktorej sa bude
zobrazovať názov časti Sektorové opatrenia, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený
ako päť samostatných stránok, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam sektorových opatrení,

▪

priradené aktivity,
469

▪

sumár sektorových opatrení,

▪

pridanie sektorového opatrenia,

▪

detail sektorového opatrenia.

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 aktivity a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo
stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom článkov na
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 pridanie je určená na písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má
možnosť článok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť ako výstupný
dokument. Stránka priradené aktivity bude tvoriť prehľad vytvorených aktivít priradených ku
konkrétnemu sektorovému opatreniu. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných
kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
Zoznam sektorových opatrení
Zoznam sektorových opatrení primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná
stránka na všetky funkcionality časti. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 59 Návrh Zoznamu sektorových opatrení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať opatrenie – prepojenie na stránku pridať sektorové opatrenie,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava sektorového opatrenia,

▪

detail – prepojenie na stránku detail sektorového opatrenia.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve sektorového
opatrenia, filtrom podľa stavu článku a oblasti sektorového opatrenia. Zároveň bude dostupný
preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje a Všetky, predvolená bude možnosť
všetky. Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov sektorových opatrení. Jednotlivé položky
zobrazované v zozname budú:
▪

názov sektorového opatrenia,

▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

prepojenie na aktivity (počet),

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),
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▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam sektorových opatrení 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 bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail
je prepojenie na stránku Detail článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzi stav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

Prepojenie na aktivity
Stránka Prepojenie na aktivity primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré boli už vytvorené
a priradené ku danému sektorovému opatreniu. Návrh riešenia stránky Prepojenie na aktivity je na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 60 Návrh Prepojenie na aktivity

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou nadpis Opatrenia – Aktivity názov vybraného
sektorového opatrenia a názov oblasti sektorového opatrenia. Nasledovať budú články zoradené podľa
dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, článku alebo pripomienok). Jednotlivé
články budú pozostávať z názvu Aktivity, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail daného 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.
Sumár článkov
Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli napísané. Návrh riešenia
stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 61 Návrh Stránky Sumár sektorových opatrení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou filter na výber oblasti sektorových opatrení a prehľad
článkov s možnosťou zobraziť celý text daného článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky
textu článku. Pri zobrazenom celom texte článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do
prehľadovej formy. Články budú zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu
vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo pripomienok) sektorových opatrení. Jednotlivé články v plnom
zobrazení budú pozostávať z názvu sektorového opatrenia, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail
článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený text článku a nakoniec informácie
o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku. Sumárny prehľad bude umožňovať
zobraziť aj následné viazané články a tak mať dostupný celý strom opatrení. Úroveň oblastí sektorových
opatrení bude tvoriť len názov oblasti sektorového opatrenia.
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Pridanie sektorového opatrenia
Stránka Pridanie sektorového opatrenia primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich
článkov. Návrh riešenia stránky Pridanie sektorového opatrenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 62 Návrh pridávania sektorového opatrenia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba tajomníkovi
danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.
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Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalšie výberové pole v poradí bude výber nadradeného vývojového trendu v sektore na vytvorenie
závislostí a stromovej štruktúry. Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu sektorového
opatrenia, ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie
textové pole na pridanie samotného textu článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť,
pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku zoznam sektorových opatrení.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

výber vývojového trendu,

▪

výber oblasti sektorových opatrení,

▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 63 Návrh detailu sektorového opatrenia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov sektorového opatrenia a tlačidlá Upraviť
a Vymazať. Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla
bude možné článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej
sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve
časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). 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 ku sektorovému opatreniu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
pridanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude 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, Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.17 Aktivity na implementáciu sektorových opatrení
Všetky stránky Aktivity budú mať rovnakú hlavičku stránky, na ktorej sa bude zobrazovať názov časti
Aktivity na implementáciu sektorového opatrenia, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je
pripravený ako štyri samostatných stránok, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam aktivít,

▪

sumár aktivít,

▪

pridanie aktivity,

▪

detail aktivity.

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 a zároveň je tam možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie.
Sumár je prehľad vytvorených článkov s kompletným textom článkov na 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 pridanie je určená na
písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok jemu pridelenej sektorovej
rade uzamknúť, zrušiť, aktivovať a schváliť ako výstupný dokument. Detailný popis jednotlivých stránok
je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
Zoznam aktivít
Zoznam aktivít primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň ako navigačná stránka na všetky
funkcionality časti. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 65 Návrh Zoznamu aktivít

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti, filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať aktivitu – prepojenie na stránku pridať aktivitu,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava aktivity,

▪

detail – prepojenie na stránku detail aktivity.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve aktivít, filtrom podľa stavu
článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov aktivít.
Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

názov aktivity,

▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).
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Zoznam aktivít 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
bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail
článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzi stav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

Sumár článkov
Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli napísané. Návrh riešenia
stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 66 Návrh stránky Sumár aktivít

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text daného
článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom texte
článku bude dostupná možnosť menej, ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú zoradené
podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo pripomienok) aktivít.
Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu aktivity, ktorý bude zároveň aj odkaz na
detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený text článku, informácie
o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku a doplňujúce informácie k aktivite:
▪

zodpovedný subjekt,

▪

spolupracujúce zodpovedné subjekty,

▪

monitorujúci subjekt,

▪

spolupracujúce monitorovacie subjekty,
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▪

termín od,

▪

termín do,

▪

periodicita opakovaní,

▪

predpokladané zdrojové zabezpečenie.

Sumárny prehľad bude umožňovať zobraziť aj nadradené viazané články a tak mať dostupný celý strom
opatrení.
Pridanie aktivity
Stránka Pridanie aktivity primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh
riešenia stránky Pridanie aktivity je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 67 Návrh pridávania aktivity

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba
tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové pole
bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej sektorovej rady.
Ďalšie výberové pole v poradí bude výber nadradeného sektorového opatrenia na vytvorenie závislostí
a stromovej štruktúry. Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu aktivity, ktorý
jednoznačne špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na
pridanie samotného textu článku.
Nasledujú doplnkové informácie k aktivite, výber subjektu na určenie zodpovedného subjektu
a spolupracujúcich subjektov. Výber bude urobený z viacerých krokov podľa výberu kategórií
organizácií a možností vytvorených číselníkov na použitie v časti modulu stratégie-aktivity. Typ
organizácie bude mať nasledujúce položky:
▪

školy,

▪

samospráva,

▪

vybraní zamestnávatelia,

▪

sociálni partneri a odborné rady,

▪

profesijné organizácie,

▪

verejná a štátna správa.

Nasledovať bude výber skupín organizácií, už podľa predchádzajúceho výberu. Typy skupín organizácií
budú nasledovné:
▪

vysoké školy,

▪

stredné školy,
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▪

základné školy,

▪

materské školy,

▪

kraj,

▪

okres,

▪

obec,

▪

sociálni partneri,

▪

odborné rady,

▪

verejná správa,

▪

spojené školy,

▪

zamestnávatelia,

▪

profesijné organizácie,

▪

iné zariadenie.

Po tomto výbere už budú dostupné ďalšie výbery, podľa jednotlivých typov organizácií na jednoduchšie
vyhľadávanie, vytváranie a pridávanie povolených skupín organizácií. Zároveň bude dostupné
fulltextové vyhľadávanie konkrétnej organizácie, ktoré bude upravované podľa výberu jednotlivých
typov filtrov. Po vyhľadaní organizácie alebo skupiny bude dostupné tlačidlo pridať pri poliach
zodpovedný subjekt a spolupracujúce subjekty. Ako zodpovedný subjekt bude možné vybrať len jednu
organizáciu, na výber spolupracujúcich subjektov bude možné vybrať viaceré organizácie, alebo
skupiny organizácií.
Ďalej bude výber určenia termínu na plnenie aktivity, vzhľadom na skúsenosti z nultej verzie stratégie
bude dostupný výber termínu možnosťami:
▪

termín od (mesiac a rok),

▪

termín do (mesiac a rok),

▪

nastavenie opakovania aktivity (check box),

▪

výber periodicity opakovania (výber z možností).

Nasleduje výber subjektu na určenie monitorujúceho subjektu a spolupracujúcich subjektov. Výber
bude urobený z viacerých krokov podľa výberu kategórií organizácií a možností vytvorených číselníkov
na použitie v časti modulu stratégie-aktivity. Pre polia monitorujúci subjekt a spolupracujúci subjekt
bude spôsob a pravidlá výberu rovnaké ako pri zodpovednom subjekte.
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Ako posledná doplnková informácia bude textové pole na vyplnenie predpokladaného zdrojového
zabezpečenia. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do
databázy a systém zobrazí stránku zoznam aktivít.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, konkrétne na tejto stránke to budú:
▪

výber nadradeného sektorového opatrenia,

▪

nadpis aktivity,

▪

text článku,

▪

zodpovedný subjekt,

▪

termín do,

▪

termín od,
o

ak bude vybrané opakovanie aktivity aj:

o

periodicita opakovania,

▪

monitorujúci subjekt,

▪

predpokladané zdrojové zabezpečenie.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku. Návrh
riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 68 Návrh detailu aktivity

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou názov aktivity a tlačidlá Upraviť a Vymazať. Tlačidlo
Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné článok
vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej sektorovej rady,
pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve časti, a to časť
s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok obsahovať informáciu
o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu článku a samotný text článku. Ďalej budú
zobrazené doplnkové informácie k aktivite:
▪

zodpovedný subjekt,

▪

spolupracujúce zodpovedné subjekty,

▪

monitorujúci subjekt,
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▪

spolupracujúce monitorovacie subjekty,

▪

termín od,

▪

termín do,

▪

periodicita opakovaní,

▪

predpokladané zdrojové zabezpečenie.

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ
pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky Pridať pripomienku.
Obrázok č. 69 Návrh pridania pripomienky k aktivite

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na
pridanie textu pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého
systém pripomienku uloží.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého môže autor
pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, kým autor
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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, Akceptovať zmení stav
pripomienky na akceptovaná a Zamietnuť pripomienku 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 akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.3.18 Prehľad schválených častí stratégie
Časť Prehľad schválených častí stratégie bude mať hlavičku stránky, na ktorej sa bude zobrazovať názov
Prehľad schválených častí stratégie, názov a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako
samostatná stránka, ktorá sa bude napĺňať postupne ako bude sektorová rada schvaľovať jednotlivé
časti/články sektorovej stratégie.
Stránka Prehľad schválených častí stratégie primárne slúži na náhľad na vytvorené a schválené časti
a články na jednom mieste. Návrh riešenia stránky Prehľad schválených častí stratégie je na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 70 Návrh stránky Prehľad schválených častí stratégie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou nadpis podľa metodického manuálu na aktualizáciu
sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Jednotlivé nadpisy a podnadpisy budú
nasledovné:
▪

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

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

o

Strategická analýza sektora

o

Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje

o

Manažérske zhrnutie
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▪

NÁVRH SEKTOROVÝCH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SÚLADE S
VÝVOJOM NA TRHU PRÁCE A INOVÁCIAMI
o

Vývojový trend v sektore (na platforme inovácií)

o

Oblasť sektorového opatrenia

o

Sektorové opatrenie

o

Aktivita na implementáciu sektorového opatrenia

V každej časti pod podnadpisom bude zobrazený názov a text článku pridaného a schváleného
v zodpovedajúcej časti tvorby aktualizovanej sektorovej stratégie. V tejto časti nebude možné
upravovať alebo pripomienkovať jednotlivé články. Jednotlivé články budú pozostávať z jeho názvu,
ktorý bude zároveň aj odkaz na detail daného článku a samotný text článku. V prípade oblastí aktivít
sa budú zobrazovať aj doplnkové informácie k aktivite. V druhej kapitole - opatrenia budú články
zoraďované na základe viazanosti zadanej stromovej štruktúry tak, aby pod vývojovým trendom boli
všetky sektorové opatrenia a aktivity z tejto vetvy stromovej štruktúry.

4.3.4 Aplikačný Programový Interface
4.3.4.1 Čo je to API?
API, teda Application Programming Interface je výpočtové rozhranie, ktoré definuje interakcie medzi
viacerými softvérovými riešeniami. Jeho technická dokumentácia určuje aké volania alebo požiadavky
môžu byť vykonané a ako ich vykonávať, aké sú použité dátové formáty a aké konvencie je nutné
použiť. API môže byť plne vytvorené na mieru, špecifické len pre určitý komponent alebo založené na
štandarde na zabezpečenie interoperability.
Účelom API je zjednodušenie programovania abstrakciou podkladovej implementácie na
portáli https://sri.sk, a odkrytia len tých programových štruktúr, ktoré sú relevantné pre systémy
integrujúce informácie z portálu.

4.3.4.2 API pre potreby projektu SRI
Potreba API vznikla z dôvodu jednoduchosti integrácie zobrazovania informácií obsiahnutých
v informačnom systéme (štandardov, inovácií, sektorových stratégií) do rôznych relevantných
informačných systémov. Prvým portálom ktorý tieto informácie využíva je https://sustavapovolani.sk.
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Keďže informácie obsiahnuté v rámci projektu SRI musia byť znovu-použiteľné, bolo nanajvýš vhodné
využiť možnosti, ktoré poskytuje správna implementácia API. Zámerom je využitie nielen pre potreby
projektu SRI, ale aj inými aplikáciami, prípadne inštitúciami, ktoré by mali záujem čerpať a spracovávať
informácie uverejňované na portáli sri.sk

4.3.4.3 Návrh a tvorba API portálu informačného systému sri.sk
API reflektuje dátový model definovaný požiadavkami a každá zmena v dátovom modeli spôsobí
aktualizáciu API a jej štruktúry. Z tohto dôvodu nie sú povolené deštrukčné zmeny nad databázou,
taktiež sú vykonávané len zmeny, ktoré nespôsobujú porušenie spätnej kompatibility.
Technologická vrstva API je postavená na architektúre REST (Representational state transfer), pričom
implementované API plne dodržuje štandardy REST a teda jeho vlastnosti sú nasledovné:
▪

vysoká výkonnosť interakcií medzi komponentami,

▪

škálovateľnosť použitím princípu „oddelenia zodpovednosti“,

▪

jednoduchosť,

▪

flexibilita aj počas nasadenia,

▪

viditeľnosť komunikácie,

▪

prenositeľnosť,

▪

spoľahlivosť.

Keďže sa jedná o rozhranie určené výhradne na čítanie, sú v zmysle REST architektúry povolené len
volania metódami GET, čo nám umožňuje vo veľkej miere použiť dočasné ukladanie výsledkov
do medzipamäte (tzv. Cache) a tým zabezpečiť vysokú dostupnosť a rýchlosť poskytovaných informácií
mnohým systémom paralelne.

4.3.4.4 Zabezpečenie
Nakoľko je rozhranie momentálne určené len pre potreby rozvoja IS https://sustavapovolani.sk, je
rozhranie otvorené výhradne pre IP adresu uvedeného informačného systému. V prípade potreby
rozšírenia je možné implementovať zložitejšie autentifikačné a autorizačné algoritmy, ktorým bude
možno veľmi efektívne kontrolovať prístup a autorizovať vybrané kľúčové prostriedky pre zvoleného
klienta.
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4.3.4.5 Dokumentácia API
Dokumentácia SRI API je dostupná vo formáte OpenAPI 3.0 na adrese https://sri.sk/api/docs.json.
Zároveň je pre potreby integrátorov dostupná aj SwaggerUI dokumentácia dostupná na adrese
https://sri.sk/api/docs. V rámci SwaggerUI je možné použiť testovanie všetkých endpointov a sú
v tomto prostredí uvedené aj príklady použitia API.
Štandard OpenAPI zároveň umožňuje generovať dokumentáciu rôznymi nástrojmi do formátu PDF
a takýto výstup je súčasťou tejto priebežnej správy.

4.3.4.6 Technická dokumentácia
K času tvorby priebežnej správy č. 9 pozostávalo SRI API z osemnástich koncových bodov
kategorizovaných do troch skupín, ktoré slúžia na poskytovanie štruktúrovaných údajov vo formáte
JSON, JSON+LD a GraphQL:
Číselníky
Číselníky používané naprieč systémom, ktoré tvoria integrálnu súčasť databázy a na ktoré sa odkazujú
jednotlivé väzby z hlavných častí:
6.

Certificate – certifikáty pre NŠZ;

7.

Law – právne predpisy pre NŠZ;

8.

SelfEmploymentPack – SZČ pre NŠZ;

9.

WorkEquipment – pracovné prostriedky pre NŠZ;

10.

WorkProfile – profil práce pre NŠZ;

11.

CompetencesGeneral – všeobecné kľúčové kompetencie pre NŠZ;

12.

SectorCouncil – sektorové rady pre NŠZ;

13.

User – používatelia - autori NŠZ;
pozn: cez toto rozhranie sú dostupné základné informácie podliehajúce ochrane GDPR, avšak sú
nutné, aby boli prístupné z dôvodu zobrazovania mena a priezviska autora štandardu.
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Národné štandardy zamestnaní
NŠZ sú jedna z hlavných častí IS SRI, cez nasledovné koncové body je možné získať všetky potrebné
informácie o zverejnených NŠZ, vyhľadávať v nich a čítať nasledovné informácie:
14.

Nsz – názov NŠZ;

15.

NszAlternativeTitle - alternatívne názvy NŠZ;

16.

NszAuthor – autori NŠZ;

17.

NszCertificate – priradené certifikáty k NŠZ;

18.

NszLaw – priradené právne predpisy k NŠZ;

19.

NszPractice - priradené právne predpisy na prax k NŠZ;

20.

NszSelfEmploymentPack – SZČ informácie k NŠZ;

21.

NszWorkEquipment – priradené pracovné prostriedky k NŠZ;

22.

NszWorkProfile – priradené profily práce k NŠZ;

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov
Stratégie sú jedna z hlavných častí IS SRI, momentálne je dostupný len koncový bod na výpis stratégií.
Táto časť bude ďalej vyvíjaná po implementácii hlavnej funkcionality v rámci časti pre autorov:
23.

Strategy – stratégie.

4.3.4.7 Príklady použitia
Ako jednoduchý príklad použitia API je možné uviesť priamo strojovo čitateľnú reprezentáciu zoznamu
zverejnených štandardov navštívením URL adresy:
https://sri.sk/api/nszs.jsonld?page=1
Pri navštívení danej URL adresy je viditeľný výstup zverejnených štandardov vo formáte JSON+LD, ktorý
umožňuje veľmi rýchlo pristupovať ku zverejneným štandardom. Tieto sú následne dostupné na
samostatných IRI adresách, ako napríklad:
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https://sri.sk/api/nszs/49.jsonld?page=1
Dáta z týchto adries, napriek tomu, že sú pre človeka len ťažko zrozumiteľné, umožňujú však veľmi
jednoduchú orientáciu pre programátorov informačných systémov a ich strojové spracovanie je
efektívne a jednoducho integrovateľné.

Navrhované úpravy dátového modelu
V sledovanom období sa upravovali časti dátového modelu vzhľadom na úpravy nasadených modulov
a prebiehala príprava na zmeny a rozšírenie dátového modelu vzhľadom na nové moduly. Zároveň sa
vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhu riešenia, respektíve úprav a nasadení nových
funkcionalít do IS NSP/SRI. Pripravovali sa nové číselníky a realizovali úpravy dát na import do databázy
a prevodníky na nové dátové modely. Dátový model nezískal finálnu podobu a vzhľadom na ďalšie
pripravované moduly budú navrhnuté ďalšie úpravy a rozšírenia dátového a relačného modelu.

4.4.1 Príprava nového číselníka na tvorbu sektorových stratégií
V sledovanom období prebiehali práce na doplnení požadovaných organizácií do číselníka (väčšinou
z kategórie zamestnávatelia) a príprava importu a import číselníkov a dát stratégií do testovacej
databázy, ako podklad na ďalšie spracovanie. Štruktúra číselníkov a príprava prevodových dát na
import bola realizovaná s dôrazom na zabezpečenie plnohodnotných dát zo sektorových stratégií
verzie 0 a dát z aktualizovaných stratégií. Detailný popis štruktúry bol v predchádzajúcej priebežnej
správe. Po zapracovaní a importe dát do IS SRI bude dostupný dátový model aj s relačnými
prepojeniami.

4.4.2 Príprava číselníka inovácie
V rámci sledovaného obdobia sa pripravovali charakteristiky inovácií a dopĺňali obrázky do číselníku
inovácií a kategórií inovácií. Vzhľadom na charakter a rozsah prác budú tieto práce pokračovať aj
v nasledujúcich obdobiach. Dokončenie tejto úlohy je predpokladom na zapracovanie ďalších častí do
modulu Inovácie. Zároveň boli importované dáta za NŠZ, ktoré v systéme ešte neboli vytvorené
a v budúcich etapách sa počíta s ich tvorbou.
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4.4.3 Príprava a import dát inovácií a sektorových stratégií
Číselníky z predchádzajúcich kapitol, aj ďalšie pripravované dátové tabuľky na potreby projektu, boli
počas sledovaného obdobia pripravované do formy na import do databázy ako jednotlivé tabuľky,
respektíve súbor tabuliek podľa potreby jednotlivých podkladov. Na import v rôznom štádiu prípravy
sa v sledovanom období pripravovali nasledujúce dáta:
▪

číselník organizácií na tvorbu sektorových stratégií – dokončený import do skúšobnej databázy
pokračuje sa v importe do testovacieho prostredia,

▪

číselník inovácií – import prebehol aj do produkčného prostredia,

▪

dáta na import prepojenia inovácií a NŠZ – import prvej aj druhej časti bol importovaný do
produkčného prostredia,

▪

dáta na import finálnych sektorových stratégií - dokončený import do skúšobnej databázy
pokračuje sa v importe do testovacieho prostredia,

▪

dáta na import prepojenia inovácií a OV – stále prebieha zber dát,

▪

dáta na import prepojenia inovácií a OZ - stále prebieha zber dát.

Presun dát do testovacích a produkčných databáz prebehne v nasledujúcom sledovanom období.

4.4.4 Relačný model - návrhy a úpravy implementovaných častí modulov
Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby
zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú vytvárané
napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň jednoznačné spojenie
zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide o relačné modely, ktoré využívajú už
pripravené dátové tabuľky a ich dáta alebo sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania projektu v rámci
konkrétnych úloh z harmonogramu.

4.4.4.1 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – inovácie štatistiky
Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ – inovácie tak, ako bol upravený na
nasadené zmeny a úpravy a následne nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na
nasledujúcich schémach podľa jednotlivých oblastí.
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Schéma č. 2

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácie – OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 3

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – inovácie – OZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Ďalšie zmeny sú v procese prípravy, úpravy a importu do databázy a budú zaradené do nasledujúcich
priebežných zmien. Nový modul API využíva existujúcu štruktúru databázy.
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Tvorba prevodových vzťahov SK ISCO-08
Všetky klasifikácie a číselníky používané v IS NSP/SRI sú navzájom prepojené a zmena v jednej
klasifikácii vyvolá potrebu zmeniť aj ďalšie klasifikácie, resp. väzby medzi ich klasifikačnými
kategóriami. Novou verziou klasifikácie SK ISCO-08 vznikla masívna potreba úpravy vzájomných
súvzťažností, ktorá mala najmä nasledovný charakter:
▪

vyradenie zamestnaní, ktoré stratili platnosť,

▪

doplnenie nových zamestnaní,

▪

spracovanie prevodových vzťahov medzi verziou 2015 a verziou 2020 klasifikácie SK ISCO-08,

▪

expertné posúdenie a spracovanie väzieb nových zamestnaní k ostatným klasifikáciám
a číselníkom.

4.5.1 Vyradené zamestnania z klasifikácie SK ISCO-08 (2015)
Aj keď aktualizácia klasifikácie SK ISCO-08 spočívala najmä v doplňovaní nových zamestnaní, objavilo
sa niekoľko zamestnaní, ktoré boli vyradené. Vyradenie sa však netýkalo len zamestnaní, ktoré stratili
svoje opodstatnenie v klasifikácii. K vyradeniu zamestnaní sa pristúpilo aj v prípadoch, keď došlo
k zlúčeniu osobitných zamestnaní vo verzii 2015 a vytvoreniu nového zamestnania vo verzii 2020
z dôvodu zachovania konzistencie údajov v rámci časových radov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
kódy a názvy zamestnaní klasifikácie SK ISCO-08 (2015), ktoré boli vyradené, resp. stratili platnosť:
Tabuľka č. 57 Vyradené kódy, resp. zamestnania z klasifikácie SK ISCO-08 (2015)
Dôvod straty platnosti
Kód
Názov zamestnania
kódu, resp. názvu
zamestnania
1345004 Riaditeľ školy
Zlúčenie zamestnaní
Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového
1345007
Zlúčenie zamestnaní
zariadenia)
1411003 Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)
Zlúčenie zamestnaní
1411004 Riadiaci pracovník (manažér) ubytovne a hostela
Zlúčenie zamestnaní
2114003 Mikropaleontológ
Zlúčenie zamestnaní
2114006 Vedecký pracovník v geológii
Zlúčenie zamestnaní
2141008 Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
Rozdelenie zamestnaní
2141014 Špecialista technológ v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Rozdelenie zamestnaní
2269000 Liečebný pedagóg
Zmena kódu
2341001 Učiteľ základnej umeleckej školy
Preradenie zamestnania
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Kód
2636010
2642007
2652007
3111004
3111009
3114004
3114005
3116004
3118000
3153002
3153003
3222000
3339002
3351000
3413002
3422005
3433002
3433003
3435009
5132000
5141000
7124000
7131001
7131002
7319006
7544001
7544002
7544003
8151001
8151002
8151003
8151004
8219006
8322004
8332001
8332005
9121001
9121002
9129001

Názov zamestnania
Rabín
Vydavateľský redaktor
Muzikológ
Technik geofyziky
Technik hydrológ
Technik oznamovacích systémov
Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
Technický kreslič
Letecký navigátor
Letecký palubný technik
Pôrodná ambulantná asistentka
Produkčný
Colník
Ceremoniár (cirkevná organizácia)
Športový delegát
Reštaurátor (okrem umeleckého)
Konzervátor
Koordinátor garderobiérov, maskérov
Barman
Kaderník
Izolatér
Maliar
Tapetár
Dizajnér tvarovania kameňa
Dezinsektor
Deratizér (likvidátor škodcov)
Likvidátor buriny
Operátor textilnej pariacej linky
Operátor súkacieho stroja
Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového
stroja
Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
Montážny pracovník výroby autosedačiek
Vodič sanitného motorového vozidla
Vodič nákladného motorového vozidla
Vodič kamiónu
Ručný práč
Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
Dezinfektor (likvidátor chorôb)

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Dôvod straty platnosti
kódu, resp. názvu
zamestnania
Zlúčenie zamestnaní
Preradenie zamestnania
Preradenie zamestnania
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Rozdelenie zamestnaní
Zmena kódu
Vyradenie
Vyradenie
Zmena kódu
Preradenie zamestnania
Rozdelenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Vyradenie
Zmena kódu
Zmena kódu
Zmena kódu
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Vyradenie
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Rozdelenie zamestnaní
Zmena v štruktúre
Zmena v štruktúre
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní
Zlúčenie zamestnaní

Špecifickým prípadom, kedy dochádzalo k strate platnosti kódu zamestnania, bolo doplnenie nového
zamestnania do podskupiny, v ktorej bolo vo verzii 2015 len jedno zamestnanie s kódovým označením
končiacim 000. Doplnením nového zamestnania muselo dôjsť k prekódovaniu a z kódu končiaceho 000
sa vytvoril kód 001. Ako príklad možno uviesť podskupinu 5132 Barmani, v ktorej bolo len jedno
zamestnanie Barman s kódovým označením 5132000. Na podnet Sektorovej rady pre obchod,
marketing, gastronómiu a cestovný ruch bolo do klasifikácie SK ISCO-08 (2020) doplnené zamestnanie
Barista. Podľa vysvetliviek bolo zaradené práve do podskupiny 5132, čím sa muselo zmeniť kódové
označenie a pokračovať v číslovaní od 001.

4.5.2 Spracovanie prevodových vzťahov
Základným štatistickým nástrojom, ktorý je nevyhnutné spracovať pri implementácii akejkoľvek novej
verzie klasifikácie a číselníku je prevodník, resp. korešpondenčná tabuľka, ktorá slúži na konverziu
údajov z predchádzajúcej verzie na novú verziu. Cieľom je vytvoriť predpoklady na konzistenciu údajov
a zjednodušiť implementáciu zo strany používateľov. V nasledujúcej tabuľke sú príklady vytvorených
prevodových vzťahov medzi zamestnaniami z verzie 2015 a verzie 2020 klasifikácie SK ISCO-08.
Tabuľka č. 58 Príklady prevodových vzťahov medzi verziami 2015 a 2020 klasifikácie SK ISCO-08
Klasifikácia SK ISCO-08 (2015)
Klasifikácia SK ISCO-08 (2020)
Názov zamestnania
Kód
Kód
Názov zamestnania
Špecialista riadenia kvality v
2141008 2141046 Špecialista technológ v textilnej výrobe
textilnej a odevnej výrobe
Špecialista riadenia kvality v
2141008 2141047 Špecialista technológ v odevnej výrobe
textilnej a odevnej výrobe
Špecialista technológ v kožiarskej 2141014 2141048 Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
a obuvníckej výrobe
Špecialista technológ v kožiarskej 2141014 2141049 Špecialista technológ v obuvníckej
a obuvníckej výrobe
výrobe
Chemický technik (laborant) v
3116004 3116008 Chemický technik v priemyselnej výrobe
priemyselnej výrobe
Chemický technik (laborant) v
3116004 3116009 Chemický laborant
priemyselnej výrobe
3351000 3351001 Odborný pracovník v oblasti colného
Colník
dohľadu
3351000 3351002 Odborný pracovník v oblasti kontroly po
Colník
prepustení tovaru
3351000 3351003 Odborný pracovník v oblasti colnej
Colník
kontroly
3351000 3351004 Odborný pracovník v oblasti mobilného
Colník
dohľadu
500

Klasifikácia SK ISCO-08 (2015)
Názov zamestnania
Kód
3351000
Colník
Vodič sanitného motorového
8322004
vozidla
Vodič sanitného motorového
8322004
vozidla
Vodič nákladného motorového
8332001
vozidla
Vodič nákladného motorového
8332001
vozidla
8332005
Vodič kamiónu
Vodič kamiónu

Klasifikácia SK ISCO-08 (2020)
Kód
Názov zamestnania
3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy
8322006 Vodič dopravnej zdravotnej služby

8322007 Vodič ambulancie záchrannej zdravotnej
služby
8332006 Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (medzinárodná doprava)
8332007 Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (vnútroštátna doprava)
8332006 Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (medzinárodná doprava)
8332005 8332007 Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (vnútroštátna doprava)

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

4.5.3 Spracovanie vzájomných súvzťažností
Všetky nové zamestnania z verzie 2020 klasifikácie SK ISCO-08 boli do IS SRI implementované, čím sa
vytvorili predpoklady na ich priradenie k ostatným klasifikáciám a číselníkom. Ako kľúčové sa ukázalo
naviazanie nových zamestnaní na pracovné oblasti a povolania. Pracovné oblasti sa využívajú na
stránke www.sustavapovolani.sk na zjednodušenie prehliadania garantovaných a zverejnených NŠZ
v rámci Registra zamestnaní. Povolania patria medzi obligatórne súčasti NŠZ a napĺňajú sa na základe
ich väzby na klasifikáciu SK ISCO-08. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nové zamestnania
z aktualizovanej verzie klasifikácie SK ISCO-08 s priradením optimálnych kategórií z číselníka povolaní
a číselníka pracovných oblastí.
Tabuľka č. 59
Kód
1219010

1219011

1321020

96

Zaradenie nových zamestnaní z aktualizovanej verzie klasifikácie SK ISCO-08 podľa
pracovných oblastí a povolaní96
Názov
Povolanie
Pracovná oblasť
Hospodárska správa,
Manažér vnútornej správy
Technický riaditeľ
prevádzka, požiarna
a prevádzky
ochrana a BOZP
Hospodárska správa,
Riadiaci pracovník
Špecialista optimalizácie,
prevádzka, požiarna
(manažér) kvality
riadenia a kvality práce
ochrana a BOZP
Riadiaci pracovník
Chemická výroba a
(manažér) vo
Manažér v priemysle
farmácia
farmaceutickej výrobe

tabuľka neobsahuje kódy 999 – inde neuvedený
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Kód
1321021

1330004
1345009
1349010
1411005

Názov
Riadiaci pracovník
(manažér) výroby
keramiky a porcelánu
Riadiaci pracovník
(manažér) informačnej a
kybernetickej bezpečnosti
Riaditeľ školy a školského
zariadenia
Riadiaci pracovník
(manažér) v colnej oblasti
Riadiaci pracovník
(manažér) internátu,
ubytovne a hostela

Povolanie
Manažér v priemysle

Pracovná oblasť
Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov

Manažér v IT a
telekomunikáciách

IT a telekomunikácie

Manažér vo výchove a
vzdelávaní

Výchova, vzdelávanie a
šport

Ekonomický manažér

Štátna správa

Manažér v ubytovacích a
stravovacích službách

Ubytovanie, cestovný ruch
a hazard

2132016

Špecialista závlah

Špecialista
poľnohospodárstva

2132017

Špecialista na precízne
poľnohospodárstvo

Špecialista
poľnohospodárstva

2132018

Poradca pre
poľnohospodárstvo

Špecialista
poľnohospodárstva

2132019

Špecialista klasifikácie
jatočne opracovaných tiel

Špecialista
poľnohospodárstva

Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo
Odpadové hospodárstvo a
životné prostredie

Metodik v oblasti
biologickej ochrany letiska
Špecialista posudzovania
vplyvov na životné
prostredie (EIA)
Špecialista technológ v
textilnej výrobe
Špecialista technológ v
odevnej výrobe
Špecialista technológ v
kožiarskej výrobe
Špecialista technológ v
obuvníckej výrobe

Špecialista textilnej,
odevnej výroby
Špecialista textilnej,
odevnej výroby
Špecialista kožiarskej,
obuvníckej výroby
Špecialista kožiarskej,
obuvníckej výroby

2141050

Špecialista riadenia kvality
vo výrobe keramiky a
porcelánu

Špecialista výroby
stavebných, keramických,
žiaruvzdorných materiálov

2142020

Špecialista informačného
modelovania budov (BIM)

Špecialista stavebnej
výroby

Stavebníctvo

2143005

Technológ recyklácie

Ekológ

Odpadové hospodárstvo a
životné prostredie

2133007
2133008
2141046
2141047
2141048
2141049

Ekológ
Ekológ
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Odpadové hospodárstvo a
životné prostredie
Textilná a odevná výroba
Textilná a odevná výroba
Obuvníctvo a spracovanie
kože
Obuvníctvo a spracovanie
kože
Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov

Kód
2145008
2145009

Názov
Špecialista implementácie
chemickej legislatívy
Chematronik

Povolanie
Špecialista chemickej
výroby
Špecialista chemickej
výroby
Špecialista chemickej
výroby

Pracovná oblasť
Chemická výroba a
farmácia
Chemická výroba a
farmácia
Chemická výroba a
farmácia

Dopravný špecialista

Doprava

Špecialista železničnej
dopravy

Doprava

Špecialista leteckej
dopravy

Doprava

2149040

Špecialista spracovania
plastov
Špecialista cestovných
poriadkov
Špecialista správy a údržby
koľajových vozidiel
Špecialista vnútornej
kontroly letiskovej
prevádzky a prevádzkovej
bezpečnosti
Bezpečnostný poradca v
doprave
Špecialista 3D tlače
materiálov
Špecialista robotiky

2149041

Pyrotechnik

Pracovník s výbušninami

2149042

Špecialista uvádzania
systémov a zariadení do
prevádzky

Špecialista optimalizácie,
riadenia a kvality práce

Technické a manuálne
prierezové zamestnania

2145010
2149035
2149036

2149037

2149038
2149039

Špecialista logistiky
Pracovník 3D tlače
Robotik

Logistika, skladovanie a
poštové služby
Chemická výroba a
farmácia
Elektrotechnika
Ozbrojené sily a zbory,
hasiči, SBS a podobní
pracovníci

2151024

Hlavný energetik

Špecialista energetik

Hospodárska správa,
prevádzka, požiarna
ochrana a BOZP

2151025

Špecialista zariadení a
systémov obnoviteľnej
energie

Špecialista energetik

Energetika, plyn a
elektrina

2151026

Energetický audítor

Špecialista energetik

Energetika, plyn a
elektrina

Špecialista
elektrotechnickej výroby

Energetika, plyn a
elektrina

Módny návrhár

Textilná a odevná výroba
Technické a manuálne
prierezové zamestnania

2151027
2163005
2163006
2166007

Špecialista
mikroelektromechanických
systémov
Odevný stylista
Dizajnér autorských a
solitérnych produktov
Dizajnér vizuálnej a
multimediálnej
komunikácie

2166008

Ilustrátor

2262010

Farmaceut vo výskume a
vývoji

Dizajnér produktov
Grafik, ilustrátor
Grafik, ilustrátor
Farmaceut špecialista
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Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Chemická výroba a
farmácia

Kód
2262011
2262012
2265004
2269001
2269002
2269003
2330004
2330005
2351007
2355003
2359012
2411016

Názov
Špecialista registrácie
liekov
Špecialista klinických štúdií
Poradca pre zdravý životný
štýl
Liečebný pedagóg
Arteterapeut,
muzikoterapeut
Animoterapeut
Učiteľ školy umeleckého
priemyslu
Učiteľ strednej športovej
školy
Špecialista kvality
vzdelávania
Učiteľ základnej umeleckej
školy
Koordinátor práce s
mládežou
Špecialista pre colný
dohľad

Povolanie
Farmaceut špecialista
Farmaceut špecialista
Špecialista výživy

Zdravotníctvo

Liečebný pedagóg

Zdravotníctvo

Liečebný pedagóg

Zdravotníctvo

Liečebný pedagóg

Zdravotníctvo
Výchova, vzdelávanie a
šport
Výchova, vzdelávanie a
šport

Učiteľ strednej školy
Učiteľ strednej školy
Špecialista v oblasti
výchovy a vzdelávania

Odborník na prácu s
mládežou
Colník

Štátna správa

Špecialista finančných
inovácií

Špecialista finančného
sektora

2413034

Metodik v oblasti
finančníctva a
poisťovníctva

Špecialista finančného
sektora

2413035

Špecialista treasury
(okrem bankového)

Špecialista finančného
sektora

Špecialista digitálnej
transformácie
Špecialista pružných
pracovných procesov

Špecialista optimalizácie,
riadenia a kvality práce
Špecialista optimalizácie,
riadenia a kvality práce

2421018

Prevádzkový špecialista

Manažér vnútornej správy
a prevádzky

2423009

Poradca pre vekový
manažment

Špecialista ľudských
zdrojov

2431009

Špecialista internetového
predaja

Špecialista predaja

2432004

Špecialista sociálnych sietí

Špecialista na marketing,
reklamu a styk s
verejnosťou

2421017

Štátna správa
Výchova, vzdelávanie a
šport
Výchova, vzdelávanie a
šport

Učiteľ základnej školy

2413033

2421016

Pracovná oblasť
Chemická výroba a
farmácia
Chemická výroba a
farmácia
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Bankovníctvo,
poisťovníctvo, finančné
služby a reality
Bankovníctvo,
poisťovníctvo, finančné
služby a reality
Bankovníctvo,
poisťovníctvo, finančné
služby a reality
IT a telekomunikácie
IT a telekomunikácie
Hospodárska správa,
prevádzka, požiarna
ochrana a BOZP
Personalistika,
administratíva a služby
zákazníkom
Obchod, marketing a
reklama
Obchod, marketing a
reklama

Kód

Názov

2432005

Špecialista na spoločenskú
zodpovednosť (CSR)

2521004
2521005
2521006

Špecialista predaja
chemických produktov
Špecialista popredajných
služieb
Dizajnér inteligentných
riešení
IT audítor
Manažér digitálnych
služieb
Vedeckovýskumný
pracovník v oblasti IKT
Špecialista vývoja
systémov (DevOps)
Správca digitálneho
obsahu
(Digital Content Manager)
Špecialista vývoja
používateľských rozhraní
Dátový kurátor
Dátový analytik
Dátový vedec

2529004

Etický hacker

2433005
2433006
2511005
2511006
2511007
2511008
2512003
2513003
2513004

2529005
2611014
2619017
2619018
2621009
2621010
2621011
2621012
2621013

Digitálny forenzný
špecialista
Špecialista v oblasti
súťažného práva
Špecialista na dodržiavanie
súladu s predpismi
(compliance)
Správca konkurznej
podstaty
Špecialista v oblasti
kultúrneho a kreatívneho
priemyslu
Výskumník historickej
architektúry
Výskumník umelecko –
historický
Výskumník historického
urbanizmu
Výskumník archívno –
historický

Povolanie
Špecialista na marketing,
reklamu a styk s
verejnosťou
Špecialista predaja
Špecialista predaja

Pracovná oblasť
Obchod, marketing a
reklama
Obchod, marketing a
reklama
Obchod, marketing a
reklama

Analytik a projektant IT

IT a telekomunikácie

Analytik a projektant IT

IT a telekomunikácie

Analytik a projektant IT

IT a telekomunikácie

Analytik a projektant IT

IT a telekomunikácie

Analytik a projektant IT

IT a telekomunikácie

Špecialista na marketing,
reklamu a styk s
verejnosťou

IT a telekomunikácie

Programátor

IT a telekomunikácie

Analytik a projektant IT
Analytik a projektant IT
Analytik a projektant IT
Správca IT systémov,
databáz a sietí
Správca IT systémov,
databáz a sietí

IT a telekomunikácie
IT a telekomunikácie
IT a telekomunikácie
IT a telekomunikácie
IT a telekomunikácie

Právnik

Súdnictvo, prokuratúra,
právo a podobné oblasti

Právnik

Súdnictvo, prokuratúra,
právo a podobné oblasti

Právnik

Súdnictvo, prokuratúra,
právo a podobné oblasti

Špecialista kultúrneho
dedičstva

Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo

Špecialista kultúrneho
dedičstva
Špecialista kultúrneho
dedičstva
Špecialista kultúrneho
dedičstva
Špecialista kultúrneho
dedičstva

Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
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Kód
2633005
2633006

Názov
Historik, teoretik, kritik
audiovizuálneho umenia
Literárny historik, teoretik,
kritik

Povolanie
Špecialista kultúrneho
dedičstva
Špecialista kultúrneho
dedičstva
Špecialista kultúrneho
dedičstva

2633007

Teatrológ

2633008

Muzikológ

Hudobník

2633009

Estetik

Kulturológ

2641008

Vydavateľský redaktor

Žurnalista (novinár,
redaktor)

2641009

Autor dialógov, autor
audiokomentárov

Spisovateľ (textár)

2642012

Bloger / vloger

Žurnalista (novinár,
redaktor)

2651005

Umelecký grafik

Grafik, ilustrátor

2651006

Multimediálny a
intermediálny umelec

Grafik, ilustrátor

2652015

Videodžokej (VJ)

2653010

Tanečník súčasného tanca

2654006

Producent v audiovízii

Producent

2654007

Hudobný producent

Producent

2654008

Produkčný, vedúci výroby
a výrobného štábu

Producent

2655003

Muzikálový herec

Herec

2659005

Performer

Herec

3113034

Technik kogenerácie

3113035
3114006
3116008
3116009

Technik automatizácie
budov
Technik signalizačných
a komunikačných
systémov
Chemický technik v
priemyselnej výrobe
Chemický laborant

Hudobník
Tanečník, choreograf

Technik energetik
Technik stavebnej výroby
Technik elektronik
Technik chemickej výroby
Technik chemickej výroby
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Pracovná oblasť
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Energetika, plyn a
elektrina
Stavebníctvo
Ozbrojené sily a zbory,
hasiči, SBS a podobní
pracovníci
Chemická výroba a
farmácia
Chemická výroba a
farmácia

Kód

Názov

Povolanie

3116010

Laborant prípravy suroviny

Technik sklárskej výroby a
výroby stavebných
materiálov

3118001

Technický kreslič

3118002
3118003
3119039
3119040
3119041

Technik 3D tlače
materiálov
Technik správy a údržby
geografického
informačného systému
Technológ v oblasti
leteckého paliva
Technik modulárnej
výroby
Vedúci logistiky

Technický kreslič
Pracovník 3D tlače
Technický kreslič

Technické a manuálne
prierezové zamestnania

Technik chemik

Doprava

Technik stavebnej výroby

Stavebníctvo

Technik logistiky a
poštových služieb

Logistika, skladovanie a
poštové služby
Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov
Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov
Hospodárska správa,
prevádzka, požiarna
ochrana a BOZP
Technické a manuálne
prierezové zamestnania

3119042

Tribotechnik

Technik sklárskej výroby a
výroby stavebných
materiálov

3119043

Technik prípravy
plastických hmôt na 3D
tlač keramických
materiálov

Technik sklárskej výroby a
výroby stavebných
materiálov

3119044

Procesný technik

Špecialista optimalizácie,
riadenia a kvality práce

3119045

Technik robotiky

Robotik

3119046

Operátor dispečingu
ambulantnej dopravnej
zdravotnej služby

3122018

Majster (supervízor)
výroby keramiky a
porcelánu

Technik sklárskej výroby a
výroby stavebných
materiálov

3142009

Technik na precízne
poľnohospodárstvo

Technik
poľnohospodárstva

3153005
3222001
3222002

Pilot na diaľku
Pôrodná ambulantná
asistentka
Asistentka ženy počas
tehotenstva a pôrodu
(dula)

Pracovná oblasť
Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov
Technické a manuálne
prierezové zamestnania
Technické a manuálne
prierezové zamestnania

Technik logistiky a
poštových služieb

Logistika, skladovanie a
poštové služby

Pilot

Sklárstvo, keramická
výroba, výroba stavebných
a žiaruvzdorných
materiálov
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo
Doprava

Pôrodná asistentka

Zdravotníctvo

Pôrodná asistentka

Zdravotníctvo
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Kód
3240005
3253003
3257005
3257006
3341005
3351001
3351002
3351003
3351004
3351006

Názov

Povolanie

Kynológ

Ošetrovateľ, tréner zvierat

Koordinátor asistentov
podpory zdravia
Banský inšpektor
Kontrolór detských ihrísk

Odborný pracovník
sociálnych služieb
Inšpektor štátneho dozoru
Inšpektor štátneho dozoru

Vedúci sekretariátu,
kancelárie

Supervízor v
administratíve

Odborný pracovník v
oblasti colného dohľadu
Odborný pracovník
v oblasti kontroly po
prepustení tovaru
Odborný pracovník
v oblasti colnej kontroly
Odborný pracovník
v oblasti mobilného
dohľadu
Vyšetrovateľ finančnej
správy

Colník

Štátna správa

Colník

Štátna správa

Colník

Štátna správa

Colník

Štátna správa

3433007

Digitalizátor

Technik umeleckej tvorby

3433008

Technik pre konzervovanie
a reštaurovanie

Reštaurátor, konzervátor

3435023

Odpaľovač ohňostrojov

Pracovník s výbušninami

3435024

Pódiový technik

Technik umeleckej tvorby

3435025

Staviteľ pódií

Technik umeleckej tvorby

3435026

Vedúci výpravy

3521026

Technik ozvučenia

5132002
5141001
5141002
5142010
5142011

Dizajnér, dekoratér

Produkčný
Zvukár
Administratívny pracovník
Barman
Kaderník
Kaderník
Pracovník wellness
Pedikér, manikér
508

Štátna správa
Samospráva
Personalistika,
administratíva a služby
zákazníkom
Štátna správa

Filmový architekt

Administratívny pracovník
v oblasti marketingu
Barman
Kaderník
Barber
Pracovník wellness a spa
centra
Podológ

Sociálne služby

Colník

3432003

4419003

Pracovná oblasť
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo

Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Kultúra, umenie, TV a
vydavateľstvo
Obchod, marketing a
reklama
Gastronómia
Remeslá a osobné služby
Remeslá a osobné služby
Ubytovanie, cestovný ruch
a hazard
Remeslá a osobné služby

Kód

Názov

Povolanie
Odborný pracovník
sociálnych služieb
Odborný pracovník
sociálnych služieb

5329003

Asistent podpory zdravia

5329004

Asistent podpory zdravia
v prostredí nemocníc

5412009

Príslušník Policajného
zboru - kadet

5419005

Pracovník cestnej patroly

Technik cestnej dopravy

5419006

Člen miestnej občianskej
poriadkovej služby

Pracovník SBS

7115003
7124001
7124002
7131003
7133003

Montážnik výplne
stavebných otvorov
Izolatér
Zatepľovač
Maliar, tapetár
Pracovník likvidácie
azbestu

Príslušník Policajného
zboru

Pracovná oblasť
Sociálne služby
Sociálne služby
Ozbrojené sily a zbory,
hasiči, SBS a podobní
pracovníci
Doprava
Ozbrojené sily a zbory,
hasiči, SBS a podobní
pracovníci

Stavebný montážnik

Stavebníctvo

Izolatér
Izolatér
Maliar

Stavebníctvo
Stavebníctvo
Stavebníctvo
Odpadové hospodárstvo a
životné prostredie
Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo

Kvalifikovaný čistič stavieb

7233011

Agromechatronik

Mechanik priemyselných
strojov a zariadení

7233012

Mechanik, opravár
priemyselných strojov a
zariadení (okrem
drevoobrábacích,
textilných a odevných)

Mechanik priemyselných
strojov a zariadení

Technické a manuálne
prierezové zamestnania

7544004

Likvidátor chorôb a
škodcov

Likvidátor škodcov a
buriny

Poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, rybolov a
veterinárstvo

8151007

Operátor strojov na
prípravu vlákien a
pradenie (pradiar)

Operátor výroby textilu a
spracovania vlákien

Textilná a odevná výroba

8189007

Operátor robotiky

Montážny pracovník

Technické a manuálne
prierezové zamestnania

Vodič

Zdravotníctvo

Vodič

Zdravotníctvo

Vodič

Doprava

Vodič

Doprava

8322006
8322007

8332006

8332007

Vodič dopravnej
zdravotnej služby
Vodič ambulancie
záchrannej zdravotnej
služby
Vodič ťažkého nákladného
vozidla, kamiónu
(medzinárodná doprava)
Vodič ťažkého nákladného
vozidla, kamiónu
(vnútroštátna doprava)
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Kód
8332999
9121005
9129003

Názov
Vodič nákladných
automobilov a kamiónov
inde neuvedený
Ručný práč, detašér
Pracovník obsluhy
čistiaceho stroja

Povolanie

Pracovná oblasť

Vodič

Doprava

Práč, žehliar

Remeslá a osobné služby
Technické a manuálne
prierezové zamestnania

Upratovačka, chyžná

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V rámci tejto realizačnej fázy boli taktiež spracované podklady pre tajomníkov sektorových, na základe
ktorých došlo k aktualizácii priradenia klasifikácie SK ISCO-08 ku NŠZ, ktorá spočívala najmä v
implementovaní nových zamestnaní.

Metodické usmerňovanie tvorby NŠZ
Klasifikácie sú jednou z významných položiek každého NŠZ. Umožňujú vzájomne porovnávať a vytvárať
komplexné prehľady o charaktere NŠZ a ich väzbách. V porovnaní s inými medzinárodnými sústavami,
má slovenské systémové riešenie viacero jedinečných klasifikácií a číselníkov, vďaka ktorým sa dá
vyhodnotiť napríklad väzba na produkty a služby štruktúrované podľa Klasifikácie produkcie a služieb
CPA. Práve rôzne vyhodnotenia umožňujú Realizačnému tímu SRI identifikovať relácie medzi NŠZ
a sektorovými radami, ktoré sú nové, resp. nie sú zrejmé. Na príklade číselníka povolaní vidieť ako sa
mnohé NŠZ približujú v určitých aspektoch kompetenčného modelu, aj keď ich pôvod je v rôznych
sektorových radách.
Vzhľadom na ukončenú aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08, ktorá je z pohľadu NŠZ najdôležitejšia,
bude niektoré práce možné realizovať jednoduchším spôsobom. Väzby medzi klasifikáciami
a číselníkmi bude možné robiť stabilne, nakoľko sa klasifikácia SK ISCO-08 (2020) v nasledujúcom
období meniť nebude.
V predchádzajúcej priebežnej správe bol popísaný spôsob dopĺňania klasifikácií pri tvorbe a revízií NŠZ.
Išlo najmä o tieto klasifikácie:
▪

SK ISCO-08,

▪

ESCO,

▪

SK NACE Rev.2.
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V tomto období sa pozornosť zamerala aj na číselník povolaní, ktorý združuje podobné jednotky
zamestnaní svojim zameraním alebo spôsobom práce. Po ukončení aktualizácie klasifikácie SK ISCO08, do ktorej sa premietli návrhy sektorových rád v podobe nových NŠZ, návrhy z predbežného
pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania, mohli byť tieto zamestnania
zaradené ku povolaniam. Do číselníka povolaní bolo doplnených 5 nových povolaní. Zrušených bolo 15
povolaní z dôvodu, že boli zlúčené s existujúcimi alebo novo vytvorenými povolaniami.
Dopĺňanie klasifikácií pri tvorbe a revízií NŠZ prebieha v úzkej spolupráci s tajomníkmi sektorových rád
a harmonogramom tvorby a revízie NŠZ. Autori NŠZ priraďujú klasifikácie a ich prerokovanie
s metodikmi prostredníctvom tajomníkov môže priniesť len výhody v podobe ďalšieho názoru, ktorý
sa následne prediskutuje.

4.6.1 Aktualizácia klasifikácií pri revízii NŠZ
Väčšina NŠZ bola vytvorená v predchádzajúcom období a v súčasnosti prechádzajú revíziou, ktorá sa
týka aj vyššie uvedených klasifikácií. V tabuľke nižšie sú príklady NŠZ, ktorým v minulosti nebolo
priradené povolanie z klasifikácie ESCO, resp. určené povolanie ESCO nebolo vhodné pridelené podľa
autora revízie NŠZ. V tomto prípade tajomníci sektorových konzultujú možnosti optimalizácie
priradenia klasifikácie ESCO alebo nájdenia vhodnejšej zhody.
Tabuľka č. 60 Priradenie kódu ESCO k existujúcim NŠZ
Kód a názov SK ISCO-08 / NŠZ
Kód a názov ESCO
3112.1.3 kontrolór/kontrolórka kvality
2142005 Stavebný dozor
v stavebníctve
3112003 Stavebný prípravár
3112.1 stavebný technik/stavebná technička
3119008 Technik, kontrolór mestskej hromadnej
7231.9 kontrolór/kontrolórka údržby vozidiel
dopravy
2263002 Verejný zdravotník špecialista v
epidemiológii
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre
materiálové zabezpečenie a zásobovanie
3112007 Asistent stavbyvedúceho
8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa,
čokolády a cukroviniek

2263.1 koordinátor/koordinátorka pre reakcie na
núdzové situácie
3323.2 nákupca/nákupkyňa
3112.1 stavebný technik/stavebná technička
8160.9 pražiar/pražiarka kakaových bôbov
8160.10 čistič/čistička kakaových bôbov
8160.11 obslužný pracovník/obslužná pracovníčka
stroja na výrobu cukríkov
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Kód a názov SK ISCO-08 / NŠZ

5153006 Školník

2165005 Autorizovaný geodet a kartograf
2165004 Geodet a kartograf (okrem
autorizovaného) / Inžinier geodet a kartograf

Kód a názov ESCO
8160.16 obslužný pracovník/obslužná pracovníčka
zariadenia na tvarovanie čokolády
8160.20 obslužný pracovník/obslužná pracovníčka
zariadenia na mletie kakaa
8160.21 obslužný pracovník/obslužná pracovníčka
kakaového lisu
8160.34 pracovník/pracovníčka potravinovej výroby
8160.40 pracovník/pracovníčka výroby žuvačiek
8160.42 obslužný pracovník/obslužná pracovníčka
mlecieho zariadenia na výrobu kakaovej pasty
5153.1 správca budov/správkyňa budov
9622.1 všeobecný opravár a údržbár
objektov/všeobecná opravárka a údržbárka
objektov
2165.2 kartograf/kartografka
2165.4 zememerač/zememeračka
2165.2 kartograf/kartografka
2165.4 zememerač/zememeračka

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Povolania v klasifikácii ESCO vo všeobecnosti nemajú rovnaký názov, ako je názov NŠZ, prípadne názov
jednotky zamestnania v klasifikácii SK ISCO-08. Párovanie NŠZ s klasifikáciou ESCO preto prebieha
výhradne na základe popisov zamestnaní v oboch klasifikáciách. Pri párovaní vo väčšine prípadov nie
je 100% zhoda medzi zamestnaniami, ale je potrebné nájsť čo najväčší prienik v náplni práce. NŠZ môže
byť definované všeobecnejšie a preto môže zodpovedať viacerým povolaniam v klasifikácii ESCO alebo
naopak. Momentálne je systém nastavený tak, aby k jednému NŠZ mohlo byť priradené iba jedno
povolanie z klasifikácie ESCO. Z daného dôvodu je potrebné prehodnotiť aktuálnu situáciu.
Príkladom môže byť NŠZ Autorizovaný geodet a kartograf, Inžinier geodet a kartograf, ktorý
v klasifikácii ESCO zodpovedá dvom rovnocenným samostatným povolaniam kartograf/kartografka a
zememerač/zememeračka. Autor revízie požadoval obe povolania klasifikácie ESCO pre dané NŠZ, lebo
uvedenie jedného povolania z ESCO je v tomto prípade nedostatočné a len čiastočné riešenie. Aktuálne
je pre NŠZ Inžinier geodet a kartograf vybraté ESCO kartograf/kartografka a pre NŠZ Autorizovaný
geodet a kartograf ESCO zememerač/zememeračka, čo nezodpovedá želanému stavu.
Operátorovi zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek zodpovedá v klasifikácii ESCO až osem
samostatných podrobnejších povolaní. Vzhľadom na skutočnosť, že vybratie jedného z vyššie
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uvedených povolaní by nezodpovedalo NŠZ, bolo rozhodnuté o priradení všeobecnejšieho povolania
z klasifikácie ESCO, a to pracovník/pracovníčka potravinovej výroby. Pôvodne malo dané NŠZ pridelené
jedno z čiastkových povolaní ESCO, ktoré sa týkalo iba výroby žuvačiek.
Ďalším príkladom párovania s ESCO môže byť NŠZ Školník, ktorý nemá presný ekvivalent v klasifikácii
ESCO. Pri detailnom prechádzaní klasifikácie ESCO pre dané NŠZ prichádzali do úvahy podľa popisu
ESCO povolania správca budov/správkyňa budov a všeobecný opravár a údržbár objektov/všeobecná
opravárka a údržbárka objektov. Po dohode s tajomníkom sektorovej rady bolo rozhodnuté doplniť
povolanie správca budov/správkyňa budov, ktorý vo vyššej miere svojim popisom zodpovedal NŠZ
Školník a obe tieto zamestnania boli zaradené v rovnakej podskupine klasifikácie ISCO-08, a to 5153.
V rovnakej podskupine sa napríklad nachádza povolanie kostolník/kostolníčka v klasifikácii ESCO, kde
možno vidieť paralelu, keďže obaja zabezpečujú údržbu a správu im zvereným objektom. Všeobecný
opravár a údržbár objektov/všeobecná opravárka a údržbárka objektov v klasifikácii ESCO je zaradený
v podskupine pracovníkov príležitostných prác (pomocní pracovníci) v hlavnej triede 9, ktorý v oveľa
menšej miere zodpovedá náplni práce a úrovni zručností školníka.

4.6.2 Doplnenie klasifikácií pri tvorbe nových NŠZ
Pri tvorbe nového NŠZ autor vyberá všetky klasifikácie a číselníky, ktoré sú implementované do IS
NSP/SRI. Nové NŠZ schválené sektorovými radami boli premietnuté aj do aktualizácie klasifikácie SK
ISCO-08. Klasifikácia SK ISCO-08 už mohla obsahovať danú alebo veľmi podobnú jednotku zamestnania,
alebo bola pridaná nová jednotka zamestnania do klasifikácie SK ISCO-08 na základe nového NŠZ. Nové
NŠZ vznikajú priebežne, aj po ukončení aktualizácie SK ISCO-08 a v takýchto prípadoch sa hľadajú
vhodné jednotky zamestnaní v aktuálnej verzii klasifikácie SK ISCO-08. Párovanie s klasifikáciou ESCO
prebieha rovnako, ako v prípade revízie NŠZ, a to na základe popisu zamestnania.
Tabuľka č. 61 Priradenie klasifikácií pri tvorbe nového NŠZ
NŠZ

Kód SK ISCO-08 a názov

Kód ESCO a názov

Povolanie

Pracovník cestnej
patroly

5419005 - Pracovník
cestnej patroly

3112.1.11 -technik
/technička údržby
pozemných komunikácií

Technik cestnej
dopravy

Špecialista pre
precízne
poľnohospodárstvo

2132017 - Špecialista
na precízne
poľnohospodárstvo

2132.2 -agronóm
/agronómka

Špecialista
poľnohospodárstva
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NŠZ
Technik pre precízne
poľnohospodárstvo
Dátový analytik

Kód SK ISCO-08 a názov
3142009 - Technik na
precízne
poľnohospodárstvo
2521005 - Dátový
analytik

Poradca pre zdravý
životný štýl

2265004 - Poradca pre
zdravý životný štýl

Likvidátor pôvodcov
chorôb a škodcov

7544004 - Likvidátor
chorôb a škodcov

Agromechatronik
Špecialista
vodohospodár
v priemysle
Operátor recyklácie
(zhodnotenia) pre
ostatné odpady
Technik recyklácie
(zhodnotenia)
nebezpečných
odpadov
Programátor
priemyselných
robotov

7233011 Agromechatronik

Kód ESCO a názov

Povolanie

3142.1 - technik/technička
v poľnohospodárstve

Technik
poľnohospodárstva

2511.2 - dátový analytik /
dátová analytička
2265.1 – špecialista /
špecialistka na výživu
3423.2.4 - športový
terapeut/športová
terapeutka
5142.12 -poradca
/poradkyňa pri chudnutí
7544.1 deratizér
/deratizérka
7544.1.1 aplikátor
/aplikátorka pesticídov
7233.8 - servisný
technik/servisná technička
poľnohospodárskych
strojov

Analytik a
projektant IT

Špecialista výživy

Likvidátor škodcov
a buriny
Mechanik
priemyselných
strojov a zariadení

2143003 - Špecialista
ochrany životného
prostredia v
priemyselnej výrobe

2143.1 environmentálny
inžinier/environmentálna
inžinierka

Ekológ

2143005 - Technológ
recyklácie

2143.1.3 -špecialista
/špecialistka v oblasti
recyklácie

Ekológ

2143005 - Technológ
recyklácie

2143.1.3 -špecialista
/špecialistka v oblasti
recyklácie

Ekológ

3139.2- operátor
/operátorka
priemyselných robotov

3119045 - Technik
robotiky

Robotik

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Pracovník cestnej patroly bol zaradený v klasifikácii SK ISCO-08 do podskupiny Pracovníci verejnej
ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení z dôvodu, že dohliadajú na bezpečnosť na
diaľniciach a rýchlostných cestách. Ich úlohou nie je zabezpečiť opravu odstaveného vozidla, ale hlavne
zabezpečenie jeho označenia ako prekážky a eliminovať nebezpečenstvo kolízie. Z klasifikácie ESCO sa
z uvedeného dôvodu nevybralo povolanie automechanik/automechanička havarijnej služby, ale
technik/technička údržby pozemných komunikácií, ktorí pomáhajú bezpečne a bez problémov odkloniť
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premávku a kontrolujú, či sú dopravné značky, cesty v dobrom stave, čo je úlohou aj pracovníkov
cestnej patroly na zverenom úseku.
Špecialista a technik pre precízne poľnohospodárstvo nemajú v klasifikácii ESCO presný ekvivalent, ale
sú podskupinou všeobecnejších ESCO povolaní, ako agronóm/agronómka respektíve technik/technička
v poľnohospodárstve.
NŠZ Poradca pre zdravý životný štýl bol zaradený do klasifikácie SK ISCO-08 aj napriek tomu, že v sebe
spája, kombinuje viaceré kódy, čo dokazuje aj jeho párovanie s klasifikáciou ESCO, kde danému
zamestnaniu prierezovo zodpovedajú tri povolania, a to špecialista/špecialistka na výživu, športový
terapeut/športová terapeutka a poradca/poradkyňa pri chudnutí. Doplnený bol z dôvodu, že trend
zdravého životného štýlu je stále viac preferovaný a s tým sa spája aj rozvoj danej služby. Popisom
najviac zodpovedá Poradcovi pre zdravý životný štýl v klasifikácii ESCO prekvapivo športový
terapeut/športová terapeutka: „Športoví terapeuti uplatňujú na zdravie svojich klientov holistický
prístup, ktorý zahŕňa poradenstvo v oblasti životného štýlu, stravy a organizácie času. Nemajú
zdravotnícke vzdelanie a nemusia mať lekársku kvalifikáciu.“
Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov vznikol zlúčením troch samostatných NŠZ, a to Dezinsektor,
Deratizér (likvidátor škodcov) a Dezinfektor (likvidátor chorôb). Z klasifikácie ESCO najviac zodpovedá
novému NŠZ deratizér/deratizérka a v danej podskupine v klasifikácii ESCO sa nachádza aj zamestnanie
aplikátor/aplikátorka pesticídov, ktoré je orientované na postrek rastlín, stromov a trávnikov.
Agromechatronik bol zaradený do klasifikácie SK ISCO-08 z dôvodu, že ide o experimentálny študijný
odbor napriek podobnosti s NŠZ Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Agromechatronik sa orientuje na moderné poľnohospodárske stroje, kde okrem mechanických časti
rieši elektroniku a softwarové nastavenia, lebo tieto stroje sú tiež vybavené riadiacimi jednotkami
a sofistikovaným príslušenstvom. V klasifikácii ESCO mu bolo priradené povolanie servisný
technik/servisná technička poľnohospodárskych strojov a NŠZ Mechanik, opravár poľnohospodárskych
strojov a zariadení je spárovaný v klasifikácii ESCO s povolaním mechanik/mechanička
poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Sektorové rady prichádzajú s novými návrhmi NŠZ aj po ukončení aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08.
Už nie je možné zakomponovať tieto návrhy do klasifikácie, a preto je potrebné tieto nové návrhy
spárovať s platnými kódmi SK ISCO-08 a následne spárovať aj s klasifikáciou ESCO.
515

Pôvodný návrh Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie Technológ recyklácie bol
zaradený do aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08. Následne bol Technológ recyklácie premenovaný na
Operátora recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady a neskôr bol vytvorený NŠZ Technik recyklácie
(zhodnotenia) nebezpečných odpadov. Oba tieto NŠZ v klasifikácii SK ISCO-08 zodpovedajú
Technológovi recyklácie a v klasifikácii ESCO zodpovedajú tiež iba jednému povolaniu
špecialista/špecialistka v oblasti recyklácie.
Špecialista vodohospodár v priemysle a Programátor priemyselných robotov sú rovnako NŠZ, ktoré
vznikli po ukončení aktualizácie SK ISCO-08. Špecialistu vodohospodára v priemysle bolo možné
spárovať s pôvodným zamestnaním z klasifikácie SK ISCO-08, a to Špecialistom ochrany životného
prostredia v priemyselnej výrobe. Programátora priemyselných robotov bolo možne priradiť k novému
zamestnaniu v klasifikácii – Technik robotiky. Technik robotiky sa nemusí podieľať len na vývoji
robotických zariadení a aplikácií, ale v priemyselnej výrobe ich aj programovať, testovať a kalibrovať.
Vyššie uvedené príklady sa viažu k NŠZ, pri ktorých bolo možné v klasifikácii ESCO nájsť priradenie.
Existujú však aj NŠZ, ktoré sú bez priradeného ESCO povolania. Autor NŠZ, prípadne metodici nenašili
vhodnú alternatívu, resp. ich prípadné návrhy neboli akceptované. Príkladom môže byť NŠZ Dispečer
v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov, kde sa danému NŠZ nepodarilo
nájsť ani podobné povolanie v klasifikácii ESCO. Taktiež NŠZ Pracovník tvorby a kontroly vystavenia
tovaru, ktorý by v klasifikácii ESCO zodpovedal iba všeobecnému povolaniu predavač/predavačka
v obchode (v anglickej verzii Shop assistant). Anglický preklad pracovnej pozície do slovenského jazyka
nie je optimálny. V prípade, že by dané povolanie v klasifikácii ESCO bolo preložené všeobecnejšie, ako
v prípade francúzskej verzie employé de magasin/employée de magasin (zamestnanec/zamestnankyňa
v obchode), bolo by s väčšou pravdepodobnosťou akceptované zo strany autora NŠZ. NŠZ Predavač je
už zverejnený aj s priradeným povolaním ESCO predavač/predavačka v obchode.
V prípade klasifikácie SK NACE Rev.2 autori priraďujú k NŠZ ekonomické činnosti, v ktorých sa dané
zamestnanie vykonáva. V niektorých prípadoch je nevyhnutné vybrať viaceré divízie tejto klasifikácie.
Napríklad Projektový manažér pôsobí naprieč všetkými odvetviami, čím sa kvalifikuje ako prierezové
zamestnanie.
Tvorba a revízia NŠZ pokračuje aj v nasledujúcich mesiacoch a konzultácie ohľadom priradenia
adekvátnych klasifikačných kategórií budú potrebné aj naďalej.
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Medzinárodné súvislosti revízie/aktualizácie Medzinárodnej štandardnej
klasifikácie zamestnaní ISCO-08
V aktuálnom období prebieha aktívna diskusia o potrebe aktualizácie Medzinárodnej štandardnej
klasifikácie zamestnaní ISCO-08 (ďalej len „klasifikácia ISCO-08“). Do popredia sa dostáva potreba
koordinácie revízie tejto klasifikácie so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, ktorého ďalšie kolo sa
celosvetovo uskutoční v roku 2030. Z tohto dôvodu je nutné stanoviť harmonogram jednotlivých aktivít
najmä v súvislosti s periodickými medzinárodnými stretnutiami štatistikov práce, na ktorých dochádza
ku schvaľovaniu jednotlivých krokov revízie a aj finálnej verzie tejto klasifikácie. V ostatnom období bol
prijatý konsenzus na vytvorení globálnej revíznej skupiny zloženej z kľúčových národných štatistických
úradov a medzinárodných organizácií pod supervíziou MOP.
Zástupcovia Kanadského štatistického úradu dostali za úlohu prehodnotiť regionálne a národné
klasifikácie zamestnaní s cieľom identifikovať:
1. zamestnania, ktoré nie sú zahrnuté alebo nie sú primerane klasifikované v klasifikácii ISCO-08,
2. rôzne prístupy k definovaniu a uplatňovaniu úrovne zručností a špecializácie zručností za
účelom usporiadania skupín zamestnaní v klasifikačných systémoch.
Vybranými národnými klasifikáciami boli Austrálska a Novozélandská štandardná klasifikácia
zamestnaní (ANZSCO), Kanadská národná klasifikácia zamestnaní (NOC), Mexický národný systém
klasifikácie zamestnaní (SINCO) a Štandardný systém klasifikácie zamestnaní z USA (SOC).
Výsledky prieskumu boli zachytené do záverečnej správy, ktorá poskytuje podrobné informácie o
problémoch, ktoré by bolo potrebné vyriešiť pri revízii klasifikácie ISCO-08 a rôznych koncepčných
prístupoch, ktoré by sa mohli uplatniť pri navrhovaní klasifikačného systému.

4.7.1 Zručnosti v klasifikácii zamestnaní
V medzinárodnom meradle sa špecializácia zručností posudzuje z hľadiska štyroch konceptov:
▪

oblasť požadovaných zručností,

▪

použité nástroje a stroje,

▪

používané materiály,

▪

druhy vyrábaných tovarov a služieb.
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Úroveň zručností sa uplatňuje ako klasifikačné kritérium v klasifikácii ISCO-08 a MOP ju extenzívne
využíva pri štatistickom meraní kvalifikačného nesúladu medzi vykonávaným zamestnaním
a kvalifikáciou pracovníka. Referenčné úrovne sa využívajú v rámci iniciatívy organizácie UNESCO
zosobnenej v Šanghajskom konsenze o technickom a odbornom vzdelávaní a príprave z roku 2012 s
cieľom identifikovať súbor svetových referenčných úrovní zručností s cieľom uľahčiť medzinárodné
porovnanie a uznávanie kvalifikácií.
Potreba medzinárodne harmonizovanej metódy merania nedostatočného využívania zručností zostáva
vysokou prioritou, ktorá sa zdôraznila počas 19. Medzinárodného kongresu štatistikov práce (ďalej len
„ICLS“). Bolo akcentované, že je potrebné vykonať meranie indikátora nedostatočného využívania
pracovnej sily ako podporný nástroj analýzy problémov prepájania ponuky a dopytu po kvalifikovanej
pracovnej sile. Revízia, resp. aktualizácia ISCO-08 by preto mala brať do úvahy vhodnosť klasifikácie na
meranie nedostatočného využívania zručností. Ďalší aspekt nesúladu zručností súvisí s nedostatkom
kvalifikovaných pracovníkov. Analýza nedostatku zručností sa týka tých pracovníkov, ktorí nie sú
primerane kvalifikovaní na prácu, v ktorej sú zamestnaní a analýzu voľných pracovných miest, ktoré
nie je možné obsadiť z dôvodu nedostatku primerane kvalifikovaných osôb. Pomerne vysoký počet
súčasných medzinárodných štúdií preto naznačuje, že existuje akútna potreba presnejšieho merania
úrovne zručností v medzinárodne porovnateľných údajoch klasifikovaných podľa zamestnaní.
Úroveň zručností 2 (Tab. č. 62) bola označená ako najproblematickejšia zo štyroch úrovní zručností
klasifikácie ISCO-08, ktorá zahŕňa širokú škálu zložitosti zručností, niekedy dokonca v rámci
jednotlivých skupín. Zamestnania, ktoré sa výrazne líšia úrovňou zručností, ale sú si podobné
špecializáciou, sú často zoskupené, niekedy aj na najpodrobnejšej úrovni klasifikácie. To znižuje
využiteľnosť tejto klasifikácie na analýzu požiadaviek úrovne zručností, ich nesúladu, plánovania
vzdelávania a merania socioekonomického stavu.
Mnoho zamestnaní má na rôznych úrovniach zručností podobnú špecializáciu zručností. Z tohto
dôvodu by sa mali brať do úvahy aj možnosti flexibilnej alebo polyhierarchickej agregácie údajov
založených na špecializácii zručností alebo iných charakteristikách zručností.

Tabuľka č. 62 Úrovne zručností klasifikácie ISCO-08
Hlavné triedy ISCO-08
1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2 Špecialisti
3 Technici a odborní pracovníci
4 Administratívni pracovníci
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Úroveň zručností
3+4
4
3
2

Hlavné triedy ISCO-08
5 Pracovníci v službách a obchode
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve,
lesníctve a rybárstve
7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
8 Operátori a montéri strojov a zariadení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
0 Príslušníci ozbrojených síl

Úroveň zručností

1
1+2+4

Zdroj: MOP

Široko diskutovaným problémom bolo vymedzenie hraníc medzi jednotlivými úrovňami zručností.
Prvou možnosťou je posunutie hranice medzi úrovňami zručností 1 a 2, čo by umožnilo klasifikovať
určité zamestnania, ako napr. montérov automobilových doplnkov, na úroveň zručnosti 1. To by
vyriešilo niektoré, ale nie všetky, obavy z rozsahu úrovne zručností 2 a heterogenity hlavných tried 4,
5, 6, 7 a 8.
Hranica medzi úrovňami zručností 1 a 2 bola pôvodne nastavená príliš nízko. Pre mnoho zamestnaní
na úrovni zručnosti 1 nie je potrebná základná a ani numerická gramotnosť a v mnohých rozvojových
krajinách sem patria zamestnania tých, ktorí nedokončili ani prvý stupeň základného vzdelávania.
Dôsledkom posunutia tejto hranice by spôsobilo, že zamestnania, ktoré si vyžadujú základné vzdelanie
a gramotnosť, by sa klasifikovali na úrovni zručností 1 (predaj, administratívne činnosti).
Druhá a tretia možnosť riešenia problému by zahŕňali rozdelenie úrovne 2 a vytvorenie celkovo piatich
úrovní zručností, čo by umožnilo, aby horná hranica úrovne 1 zostala nízka. Druhý prístup, pri ktorom
by sa kritérium úrovne zručností uplatňovalo iba na úrovni hlavných tried zamestnaní, by umožnilo
zachovať existujúcu, známu a relatívne intuitívnu štruktúru hlavných tried. Hlavné triedy by mohli
zostať relatívne homogénne, pokiaľ ide o špecializáciu zručností, ale naďalej by boli heterogénne,
pokiaľ ide o úroveň zručností. Zostavovanie a analýza štatistík podľa úrovne zručností by si však
vyžadovala opätovnú agregáciu údajov o jednotlivých zamestnaniach. Tretia možnosť má výhodu v
tom, že každá hlavná trieda by bola iba na jednej z 5 úrovní zručností, ale musela by sa zmeniť
existujúca známa štruktúra hlavných tried. Bolo by potrebné zvýšiť počet hlavných tried, čo by mohlo
byť problematické pri zverejňovaní súhrnných údajov z prieskumov domácností s malými vzorkami,
alebo by niektoré z hlavných tried boli z hľadiska špecializácie zručností relatívne heterogénne.
Úroveň zručností je konceptom, ktorý je zložité dôsledne merať a implementovať na medzinárodnej
úrovni, pretože požiadavky na vzdelanie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť pre rovnaké skupiny
zamestnaní a spôsoby získavania zručností sa tiež odlišujú. Pri prispôsobovaní klasifikácie ISCO-08 na
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národné použitie niektoré krajiny musia urobiť úpravy úrovní zručností ISCO-08, aby ich lepšie
zosúladili s národnými kvalifikačnými rámcami, najmä v súvislosti s odborným vzdelávaním a prípravou.
Čím vyšší je počet úrovní zručností, tým zložitejšie by sa klasifikácia navrhovala, ako aj implementovala
na vnútroštátnej úrovni. Zo všetkých týchto dôvodov môžu nastať ťažkosti s vytvorením novej, piatej
úrovne zručností.
Štvrtou možnosťou je posunutie hranice medzi úrovňami zručností 2 a 3, čo by umožnilo riešenie
mnohých problémov konvergencie medzi technickými zamestnaniami a zamestnaniami súvisiacimi
s montážou a opravou. Aj bez posunutia hranice medzi úrovňami zručností 1 a 2 by sa nadmerná
heterogenita v úrovni zručností v triedach klasifikovaných na úrovni zručností 2 dala aspoň čiastočne
vyriešiť. Bez dôkladnejšieho zváženia samotnej koncepcie úrovne zručností, by bolo ťažké vyriešiť
problémy so zručnosťami spojenými so supervíziou a prevádzkou podnikov.
Na základe týchto pozorovaní, revízie a porovnania klasifikácie ISCO-08 s vybranými národnými
klasifikáciami, bolo možné urobiť nasledujúce odporúčania týkajúce sa konkrétnych známych
problémov, ktoré je potrebné v rámci revízie vyriešiť:
▪

Jednotlivé zamestnania by sa mali preskúmať, aby sa vyriešil nesúlad a znížila sa heterogenita
úrovne zručností.

▪

Preskúmať by sa malo rozmiestnenie hlavných tried z aspektu úrovne zručností.

▪

Mali by sa zachovať štyri úrovne zručností.

▪

Šírku úrovne zručností 2 je potrebné vyriešiť úpravou hranice medzi úrovňami 2 a 3.

▪

Úroveň zručností by mala mať prednosť pred špecializáciou zručností.

▪

Špecializácia zručností by sa mala považovať za samostatnú dimenziu.

▪

Bolo by žiaduce mať iba jednu úroveň zručností v každej hlavnej triede.

▪

Agregované dáta by mali byť na úrovni zručností homogénne.

▪

Skúsenosti by sa mali považovať za nezávislý rozmer úrovne zručností.

▪

Je potrebné brať do úvahy dĺžku odbornej praxe po prijatí do zamestnania, aby sa zohľadnila
úroveň zručností v zamestnaniach, kde je možné na základe odbornej prípravy vykonávať úlohy
s vyššou mierou zložitosti.

▪

Definície úrovní zručností by mali obsahovať alternatívne súbory kritérií (napr. školenie po prijatí
do zamestnania).

▪

Supervízori by mali byť dôsledne identifikovaní a mali by byť klasifikovaní na primeranej úrovni
zručností.

▪

Delenie zamestnaní v obchode a službách sa na úrovni hlavnej triedy neodporúča.
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▪

Malo by sa prehodnotiť klasifikovanie vlastníkov a prevádzkovateľov podnikov.

▪

Všeobecnejšia zmena zamestnania spôsobená technologickým vývojom má tiež čoraz
významnejší dopad. Výsledkom je významný a rastúci počet prípadov, keď:

▪

bola zistená potreba podrobnejších kategórií,

▪

zaobchádzanie s konkrétnymi zamestnaniami je neprimerané z dôvodu technologických zmien
a vzniku nových zamestnaní,

▪

konkrétne zamestnania sú klasifikované na neprimeranej úrovni zručností,

▪

popisy zamestnaní sú zastarané a je potrebné ich aktualizovať.

Sumarizované problémy majú už v súčasnosti významný vplyv na využitie klasifikácie ISCO-08 na
meranie a analýzu z aspektu:
▪

ponuky kvalifikovaných pracovníkov a nesúladu zručností,

▪

pracovnej sily v zdravotníctve,

▪

zamestnaní súvisiacich s IKT,

▪

údržby a opravy strojov.
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5.

AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE
S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ A V
ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Pandemická situácia v medzinárodnom kontexte

V posledných rokoch a hlavne od roku 2018 po zverejnení štúdie OECD Automation, skills use and
training (2018, Nedelkoska, L., G. Quintini) silnie diskusia o celkovej zmene paradigmy vzdelávania v
dôsledku prebiehajúcej digitálnej transformácie a automatizácie trhu práce. Predpokladá sa, že táto
postupne odstráni nielen nízkokvalifikované pracovné pozície, ale aj pozície stojace na rutinných
procesoch s vplyvom na tvorbu pracovných miest nielen vo výrobe, ale aj v službách. S nástupom
umelej inteligencie sa vplyv digitálnych technológií zvyšuje nielen v oblasti trhu práce, ale aj v oblasti
vzdelávania. Všetky spomenuté skutočnosti vytvárajú tlak na vzdelávací systém, ktorého absolvent
nedisponuje len vedomosťami, ale vie tieto vedomosti využívať v širších súvislostiach a rôznych
kontextoch a zároveň ich vie aj produkovať. Uvedená myšlienka predstavuje koncepčnú základňu pre
inovácie vo vzdelávaní v 21. storočí.
Iniciácia nových trendov vo vzdelávaní je ovplyvnená tak vývojom trhu práce, rozhodnutiami na
politickej úrovni, vývojom poznania v danej oblasti, ako aj mierou ochoty učiteľov zavádzať jednotlivé
inovácie do vzdelávacieho procesu. V súčasnosti tento diapazón možností v maximálnej miere
ovplyvnila situácia súvisiaca s vývojom pandémie COVID-19, ktorá zasiahla celú spoločnosť. Do
kontextu silnejúceho vplyvu digitálnych technológií a automatizácie a dynamicky sa meniaceho trhu
práce v roku 2020 tak vstúpil ďalší aspekt, ktorý v plnej miere mení nielen hospodársky profil krajiny,
ale má silný dosah aj na vzdelávací systém. Pandémia priniesla zmenu vzdelávania. Prezenčné
vzdelávanie nahrádza dištančné, ktoré apeluje na nutnosť zavádzania inovácií vo vzdelávacom
systéme tým, že naliehavejšie upozorňuje na nedostatky, s ktorými sme boli v rámci rôznych národných
a medzinárodných meraní pravidelne konfrontovaní. Ide najmä o nízku úroveň kompetencií žiakov, či
už v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej či finančnej gramotnosti alebo v oblasti
digitálnych kompetencií (PISA, PIRLS, PIAAC a pod.). Zmena z prezenčného na dištančné vzdelávanie
poukázala zároveň aj na limity v zručnostiach využívania digitálnych technológií na strane pedagógov.
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Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie poukazuje v intenciách online alebo hybridného
vzdelávania na nutnosť celkovej transformácie škôl smerom k smart vzdelávaniu, ktorého úspech však
bude závisieť od možností škôl, resp. vzdelávacieho systému prekonať vznikajúcu vzdelanostnú
nerovnosť spôsobenú nedostatočným materiálnym a technickým vybavením žiakov a učiteľov
(digitálne technológie – hardvér, softvér; iné technológie) a možnosťami internetového pripojenia.
Jedným z riešení, ktoré iniciovali samotné školy smerujúce k zníženiu technickej nerovnosti, je
zavedenie digitálneho príspevku (https://www.asoss.sk/?p=22).
Náš pohľad na vzdelávací proces musí zmeniť vo viacerých aspektoch. V tomto kontexte vzdelávanie
zamerané len na vedomosti a zručnosti nebude stačiť. Primárnym cieľom vzdelávania sa stáva
rozvíjanie poznania žiaka zavádzaním inovatívnych programov vzdelávania smerujúcich k podpore a
rozvoju „funkčnej gramotnosti“ (čitateľskej, matematickej, prírodovednej, digitálnej či finančnej
gramotnosti...) u žiakov. Efektívnosť zavádzania týchto programov na úrovni škôl však vyžaduje aj
investíciu do kvalitného profesijného rozvoja učiteľov a vytváraním podmienok pre ich vzájomnú
spoluprácu a výmenu skúseností dobrej praxe, aj prostredníctvom multidisciplinárnych tímov alebo
tzv. “Klubov učiteľov”.

5.1.1 COVID-19 a vzdelávanie na Slovensku
V marci uplynul jeden rok odkedy celý svet zasiahla pandémia ochorenia spôsobeného koronavírusom
COVID-19. Postupne prešli na dištančnú formu vzdelávania všetky krajiny Európskej únie (Švédsko o
niečo neskôr). Dnes podľa mapy, ktorú vytvorila Agentúra OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO
(2021) možno povedať, že sa Slovensko dostalo na zoznam krajín Európskej únie, kde žiaci starší ako
10 rokov absolvovali dištančnú výučbu najdlhšie. Žiaci mladší ako 10 rokov mali možnosť učiť sa
prezenčne dlhšie.
Jedným zo závažnejších dopadov prevažne dištančnej formy vzdelávania je vylúčenie niektorých žiakov
z výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci pochádzajúci zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného
prostredia nemali prostriedky a podmienky potrebné na zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho
procesu v dištančnej forme.
Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky (Ostertágová & Čokyna, 2020) sa do výchovno-vzdelávacieho
procesu v roku 2020 nemohlo zapojiť takmer 52 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Ako ďalej
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uvádzajú autori, až štvrtina detí, ktoré navštevujú základnú školu s vysokým podielom žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia nebola súčasťou dištančnej výučby. V prípade stredných škôl je
to približne 14 % detí.
Veľkým problémom bol nedostatok technologického vybavenia potrebného na účasť na vyučovaní. Z
tohto dôvodu mnohé školy či jednotliví učitelia hľadali spôsoby, ako byť v kontakte so žiakmi a
poskytnúť im aspoň základnú podporu. Pre niektorých žiakov nemožnosť navštevovať školu znamenala
aj nedostatok vyváženej stravy, nakoľko ju v domácom prostredí nemali zabezpečenú. Ďalším
problémom, ktorý so sebou priniesla pandémia, bola nemožnosť zabezpečiť adekvátnu podporu
pedagogických a odborných zamestnancov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či s rozmanitými
potrebami vo výchovno-vzdelávacom procese.
Spojené výskumné centrum Európskej komisie (ďalej JRC) vydalo v roku 2020 prognózu o
pravdepodobnom dopade COVID-19 na vzdelávanie. Uvádza v nej niektoré z problémov, ktoré náhly
prechod na dištančné vyučovanie môže spôsobiť:
▪

podľa niektorých štúdií sa žiaci na dištančnom vyučovaní učia menej než počas prezenčnej
výučby;

▪

mnohí žiaci môžu kvôli pandémii zažívať stres a úzkosť, čo môže negatívne ovplyvniť ich
schopnosť sústrediť sa na výchovno-vzdelávací proces;

▪

dištančná forma vyučovania a nemožnosť fyzického kontaktu spôsobuje nedostatok externej
motivácie zapojiť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu;

▪

absentuje praktická príprava žiakov.

V neposlednom rade spôsobila pandémia problémy pedagogickému a odbornému personálu škôl,
ktorý sa v krátkom čase musel prispôsobiť novému spôsobu vyučovania či poskytovania odbornej
pomoci v súvislosti s výchovou a vzdelávaním. Zároveň sa učitelia stretli s problémom nepostačujúcich
zručností pri používaní digitálnych technológií na účely vyučovania. Mnohí učitelia využívali pred
vypuknutím pandémie digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese málo až minimálne.
Podľa výsledkov štúdie s názvom Teaching and Learning International Survey (ďalej TALIS) z roku 2018,
iba 47 % učiteľov na Slovensku umožňovalo žiakom používanie digitálnych technológií na školské
projekty či prácu v triede „často“ až „vždy“, čo je menej ako priemer krajín OECD, ktoré sa zúčastnili
prieskumu. V čase prieskumu sa tiež 70 % učiteľov na Slovensku vyjadrilo, že vedia podporiť učenie sa
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žiakov pomocou digitálnych technológií (napr. počítačov, tabletov či inteligentných tabúl) „dosť“ alebo
„veľmi“, čo je viac ako priemer krajín OECD, ktoré sa zapojili do štúdie TALIS.
JRC (2020) porovnávalo pripravenosť jednotlivých krajín na dištančné vzdelávanie. Podľa uvedenej
správy je v Európe podiel žiakov, ktorí majú možnosť študovať na diaľku vyšší na úrovni ISCED 3 (Vyššie
sekundárne vzdelávanie) v porovnaní s ISCED 1 a ISCED 2. Existuje však výrazná variabilita medzi
krajinami. Zatiaľ čo Fínsko, Dánsko a Švédsko umožňujú žiakom na takmer všetkých ISCED úrovniach
rovnako kvalitné dištančné vyučovanie, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko neustále zaostávajú na
všetkých úrovniach ISCED.
JRC ďalej porovnávalo prístup žiakov v Európe k digitálnym technológiám za predpokladu, že žiaci s
lepším sociálno-ekonomickým zázemím pravdepodobne budú mať v domácom prostredí k dispozícii
notebook alebo počítač na rozdiel od žiakov zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia.
Podľa JRC má v priemere 74 % domácností s najnižším príjmom v EÚ prístup k internetu, zatiaľ čo podiel
domácností s najvyšším príjmom v EÚ s prístupom na internet je 97 % (Eurostat 2019, in JRC 2020).
Údaje zo štúdie PISA z roku 2018 ukazujú, že úroveň vzdelania rodičov má vplyv na prístup žiakov k
počítaču v domácom prostredí. Rozdiely medzi skupinami s vysokou a s nízkou úrovňou vzdelania sú v
mnohých krajinách pomerne veľké, obzvlášť na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a v Maďarsku.
Vzhľadom na nedostupnosť počítačov v mnohých domácnostiach s nízkym príjmom, deti
pravdepodobne získavajú prístup k online výučbe iba prostredníctvom svojich mobilných telefónov.
Tento spôsob účasti na vyučovaní je spojený s negatívnymi vplyvmi na zrak, čo potvrdzuje aj štúdia
(Moon a kol.) na kórejských žiakoch z roku 2016 (JRC, 2020).

5.1.1.1 Potenciálne dopady pandémie COVID-19 na vzdelávanie a praktickú prípravu žiakov
Kneale a kol. (2020) z britského University College London vytvorili model potenciálnych dopadov
uzatvorenia škôl kvôli opatreniam súvisiacich s koronavírusom. Štúdia vznikla v máji 2020 s cieľom
poskytnúť podklad pre budúci výskum v tejto oblasti a pomôcť rozhodovacím orgánom pri dôležitých
rozhodnutiach v oblasti zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie. Vytvorený model predstavuje
mapu pojmov z dostupných štúdií prostredníctvom rýchleho systematického vyhľadávania.
Model obsahuje týchto sedem kľúčových oblastí:
1. Dopady na zdravie detí a ich duševnú pohodu;
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2. Dopady na vzdelávanie detí;
3. Dopady na zamestnancov školy;
4. Dopady na školu ako inštitúciu;
5. Kontext socio-ekonomického stavu rodiny;
6. Širší ekonomický dopad;
7. Kontext zdravotného stavu spoločnosti.
V čase vydania štúdie bolo dostupných len málo informácií o dopadoch uzatvorenia škôl na vzdelávanie
detí. Dostupné štúdie zvažovali, či čiastočný výpadok z výchovno-vzdelávacieho procesu môže mať
vplyv na budúce uplatnenie žiakov na trhu práce. Zároveň sa zameriavali na vplyv prechodu do
dištančnej formy vzdelávania na prehlbovanie sociálnych nerovností medzi žiakmi. Treťou oblasťou, ku
ktorej sa autori v rámci dopadu pandémie na vzdelávanie vyjadrujú, je očakávaná samostatnosť v rámci
dištančného vzdelávania u mladších žiakov, pričom hypotézou bolo, že tento druh práce a úroveň
zodpovednosti je z hľadiska detského vývoja neprimeraná.
V čase prípravy štúdie bolo dostupných málo dát o očakávaných dopadoch pandémie na zamestnancov
škôl. Niektoré prieskumné štúdie popisovali vplyv pandémie na zvýšenie pracovnej záťaže a úroveň
stresu u pedagogických a odborných zamestnancov. Ostatné dáta o vplyve pandémie na
zamestnancov školy vychádzajú len z médií. Jedná sa napr. o zintenzívnenie komunikácie medzi
rodinou a školou, nedostatok uplatnenia pre začínajúcich pedagogických či odborných zamestnancov
alebo pre budúcich pracovníkov, ktorým bola prerušená alebo zmenená praktická časť prípravy v
školách.

5.1.2 Plán obnovy a odolnosti – vzdelávanie v Slovenskej republike
Európska komisia, Európsky parlament a vedúci predstavitelia Európskej únie sa dohodli na
mechanizme podpory obnovy a odolnosti (ďalej len „RRF“) s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID19 a s cieľom budovať modernejšiu a udržateľnejšiu Európu. Rada prijala 11. februára 2021 nariadenie,
ktorým sa RRF oficiálne zriaďuje. Je to hlavnou časťou 750 miliardového postpandemického plánu EÚ
pod názvom Nástroj EÚ pre budúce generácie.
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Nástroj má pomôcť členským štátom vyrovnať sa s hospodárskymi a sociálnymi dopadmi pandémie
COVID-19 a zároveň zabezpečiť, aby sa ich ekonomiky stali ekologickejšími a udržateľnejšími. Krajiny
EÚ musia predložiť do konca apríla 2021 Plán obnovy a odolnosti, kde stanovia svoje reformné a
investičné programy do roku 2026.
V júni 2020 premiér SR Igor Matovič na tlačovej konferencii po skončení stretnutia premiérov krajín
V4 uviedol, že všetci podporujú spoločný postup EÚ v súvislosti s krízou. Zároveň vyjadril spokojnosť s
prostriedkami, ktoré z fondu obnovy môže získať Slovensko. Krajiny V4 si mohli vybrať pôžičky a
grantové financovanie. Slovensko a Česká republika uviedli, že o pôžičky nemajú záujem, pričom
Poľsko a Maďarsko zatiaľ nezaujali oficiálne stanovisko. Poľsko môže z grantového financovania získať
najviac prostriedkov, až 23,1 miliardy eur. Maďarsko môže získať 4,3 miliardy eur, Česká republika 6,6
a Slovensko cca 6 miliárd eur.
Prvotná príprava slovenského Plánu obnovy a odolnosti bola sprevádzaná kritikou pre nedostatočné
konzultovanie prípravy so širšou verejnosťou a nesúlad medzi verziami vo vládnej koalícii. Okrem obavy
z nesúladu medzi prioritami vznikla aj obava z neschopnosti Slovenska zmysluplne čerpať prostriedky,
vzhľadom na slabé čerpanie európskeho rozpočtu na roky 2014-2020 (len 4 0%).
Podľa tlačovej správy Ministerstva financií SR zo dňa 16. februára 2021, minister na Rade Ecofin
(zasadnutie ministrov hospodárstva a financií EÚ) predstavil aktualizovaný návrh Plánu obnovy a
odolnosti SR.
V uvedenom materiáli bolo na vzdelávanie vyčlenených 800 miliónov eur. Oblasť Vzdelávanie sa ďalej
delí na tieto komponenty:
▪

Dostupnosť, rozvoj a kvalita a inkluzívneho vzdelávania – 150 mil. eur;

▪

Vzdelávanie pre 21. storočie – 450 mil. eur;

▪

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – 200 mil. eur.

V porovnaní s pracovnou verziou zo dňa 22.12.2020 bola suma vyčlenená na reformu inkluzívneho
vzdelávania znížená o 50 miliónov eur, suma za oblasť „Vzdelávanie pre 21. storočie“ zostala rovnaká,
podobne ako suma na zlepšenie výkonu vysokých škôl. Minister sa na stretnutí vyjadril aj k časovému
rámcu vyhradenému na prípravu plánov. Termín na odovzdanie finálnych plánov obnovy pre jednotlivé
štáty je koniec apríla 2021, čo je podľa Ministerstva financií SR krátky časový rámec.
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Podľa prezentácie, ktorú minister Heger predstavil na stretnutí Ecofin, v rámci komponentu Inkluzívne
vzdelávanie pre všetky deti plánovaná reforma obsahuje tieto oblasti:
▪

individuálny prístup;

▪

pomoc znevýhodneným;

▪

desegregácia;

▪

povinná školská dochádzka.

V rámci uvedeného komponentu je plánovanou investíciou nárast kapacít predškolských zariadení.
V prípade komponentu Vzdelávanie pre 21. storočie pôjde o kurikulárnu reformu a prípravu učiteľov
pre nový obsah výučby, pričom investície budú zamerané na digitálnu infraštruktúru, moderné
učebnice a školské kapacity.
Súčasťou komponentu Zvýšenie výkonu vysokých škôl je hodnotenie tvorivej činnosti, zameranie na
výskum a výstupy a excelentné vzdelávacie kapacity, pričom investície budú zamerané na: strategický
rozvoj univerzít, modernizáciu budov, digitálne vybavenie, zlučovanie univerzít do excelentných
univerzitných kampusov.
Nakoľko navrhnutý plán neobsahuje analýzu potreby pracovnej sily a požiadaviek na jej kvalifikácie,
plánovanie prípravy zamestnancov a študentov sa aktuálne javí ako problematické.
Dňa 8.3.2021 sa uskutočnila tlačová konferencia ministra financií Euduarda Hegera, štátneho
tajomníka ministerstva financií Ľuboša Jančíka, generálnej riaditeľky Sekcie plánu obnovy Lívie
Vašákovej a riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kišša k finalizácii Plánu obnovy a odolnosti SR,
ktorý bol aj v tento deň predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Termín na jeho
odovzdanie Európskej komisii je stanovený na 30.4.2021. Jeho finalizácia je založená na striktných
pravidlách a požiadavkách komisie vrátane 37% alokácie na zelenú a 20% na digitálnu transformáciu.
V novom návrhu oblasť vzdelávania tvoria tri komponenty. Na dostupnosť, rozvoj a kvalitu
inkluzívneho vzdelávania by malo byť vyčlenených 150 miliónov Eur. Vzdelávanie pre 21. storočie má
plánovanú alokáciu 450 miliónov Eur a zvýšenie výkonnosti vysokých škôl 200 miliónov Eur. Z pohľadu
zamerania NP SRI je dôležitá aj oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorá obsahuje dva komponenty.
Jedným z nich je efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií, na čo má
smerovať 600 miliónov eur. Na lákanie a udržanie talentov sa plánuje 100 miliónov eur. Vzhľadom na
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časovanie pripomienkového konania informácie o finálnej verzii budú predmetom Priebežnej správy č.
10.

5.1.2.1 Postpandemické obdobie a vzdelávanie v Pláne obnovy
Z návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že hlavnými prioritami v oblasti vzdelávania sú
vytvorenie inkluzívneho prostredia v školách, príprava žiakov pre modernú budúcnosť a príprava
budúcej generácie na požiadavky 21. storočia.
UNESCO (2021) volá po včasnom uplatnení prvotných krokov k obnove vzdelávania v súvislosti s
pandémiou koronavírusu. Uvádza, že prvým cieľom by malo byť bezpečne a inkluzívne znovuotvoriť
školy. Znamená to umožniť každému žiakovi návrat do riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu,
pripraviť sa na budúce úskalia v oblasti vzdelávania a prispôsobiť spôsoby vyučovania a učenia
vzhľadom na globálne výzvy našej doby. UNESCO preto urguje prioritu očkovania svetovej populácie
učiteľov. UNESCO ďalej upozorňuje na potrebu identifikácie ohrozených a znevýhodnených skupín
žiakov, u ktorých existuje riziko, že sa do škôl nevrátia. Podľa UNESCO-a by jedným z opatrení na
podporu znevýhodnených a ohrozených skupín malo byť zabezpečenie podporných vzdelávacích
programov a vzdelávacích programov zameraných na doháňanie zameškaného učiva. Pre ohrozené a
znevýhodnené skupiny musia školy zároveň zabezpečiť podporu zdravého životného štýlu a
dostupnosť vyváženej stravy. Tieto opatrenia musia smerovať k budovaniu sociálnej inklúzie a
rodovej rovnosti. Vlády jednotlivých krajín, verejný a súkromný sektor musia zintenzívniť činnosti
zamerané na:
▪

zmenšenie digitálnej priepasti,

▪

rozšírenie prepojenia,

▪

rozvíjanie kvalitného obsahu digitálneho vzdelávania,

▪

podporu učiteľov pri zvládnutí diaľkového a hybridného vyučovania.

Ukazuje sa, že prechod na dištančnú formu vzdelávania vyžaduje aj celkovú digitálnu transformáciu
škôl. Úspešná digitálna transformácia je však podmienená schopnosťou vzdelávacieho systému
Slovenska zabezpečiť rovnosť žiakov vo výchove a vzdelávaní (dostatok prostriedkov a pomôcok pre
všetkých žiakov a dostupnosť internetového pripojenia). Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
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predstavila v máji 2020 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR riešenie v podobe digitálneho
príspevku.
Plán obnovy a odolnosti SR by mal smerovať k vytvoreniu flexibilných a kolaboratívnych
vzdelávacích systémov. Postpandemický vzdelávací systém musí reagovať na potreby všetkých žiakov
a musí zabezpečiť rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Musí umožniť transfer
vedomostí na žiakov, osvojenie zručností žiakmi, ale zároveň musí naučiť žiakov, ako tieto vedomosti
a zručnosti efektívne aplikovať. Dôležitou úlohou vzdelávacieho systému bude vytvoriť podmienky na
rozvoj „funkčnej gramotnosti“ (čitateľskej, matematickej, prírodovednej, digitálnej a finančnej
gramotnosti). Toto však vyžaduje okamžitú finančnú podporu vzdelávania. Je potrebné investovať do
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a vytvárať podmienky na tvorbu
multidisciplinárnych a transdicsiplinárnych tímov v školách.
Plán obnovy a odolnosti SR by mal obsahovať opatrenia zamerané na prípravu žiakov na klimatické
zmeny. Zároveň je potrebné budovať ich odolnosť voči dezinformáciám, ktorých počet sa dramaticky
zvýšil. Plán by mal obsahovať opatrenia na prepojenie učiva s problémami skutočného života.
Na potrebu investície do vzdelávania poukazuje aj UNESCO (2021). Okamžitá finančná podpora pre
vzdelávanie je nevyhnutná na zmiernenie dôsledkov pandémie. Včasná investícia do podporných
vzdelávacích programov a programov na doháňanie učiva môže znížiť výdavky na opravu škôd
spôsobených pandémiou o 75 %.
Podľa Gardoňovej a Rybanskej (2020) je potrebné zamerať sa na zmiernenie dopadov niektorých
prijatých opatrení v rámci slovenského školstva. Autorky uvádzajú tieto faktory, na ktoré sa treba
zamerať v rámci vzdelávacieho systému (UNESCO, UNICEF, Svetová banka 2020 in Gardoňová,
Rybanská, 2020, s. 7):
▪

Predčasné ukončenie školskej dochádzky – či sa zvýšil počet detí, ktoré na rôznych stupňoch
predčasne ukončujú školskú dochádzku následkom uzatvorenia školských inštitúcií a
obmedzenia výučby;

▪

Plány na zmiernenie dôsledkov pre tých žiakov a študentov, ktorí k diaľkovému vzdelávaniu z
rôznych dôvodov nemali prístup – či existujú prostriedky, ako odstrániť alebo aspoň zmierniť
rozdiely spôsobené zameškanou školskou dochádzkou;
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▪

Sledovanie efektívnosti rôznych spôsobov online výučby a miery angažovanosti študentov –
ako najefektívnejšie šíriť vedomosti počas dištančného vzdelávania; ktoré spôsoby
dištančného vzdelávania dokážu udržať pozornosť a záujem žiakov a študentov;

▪

Monitorovanie efektivity jednotlivých opatrení s ohľadom na šírenie vírusu Covid-19 – ktoré
opatrenia efektívne zabraňujú šíreniu vírusu Covid-19 bez toho, aby predstavovali závažné
následky a riziká pre celé generácie či skupiny obyvateľstva a aké sú reálne výhody a nevýhody
jednotlivých opatrení;

▪

Podpora učiteľov – príprava učiva na dištančnú výučbu je časovo náročná a výučba si vyžaduje
nové inovatívne postupy, aby učitelia nielen preniesli vedomosti, ale aj udržali pozornosť
žiakov a študentov. Podpora technologického vybavenia učiteľov, ale aj sledovanie ich
duševného zdravia a zabezpečenie podpory a prevencii v tejto oblasti sú nevyhnutné k tomu,
aby sa kvalita dištančnej výučby aspoň približovala k tej prezenčnej;

▪

Podpora duševného zdravia žiakov a študentov – mnoho žiakov a študentov v tomto období
stratilo dôležité sociálne kontakty, štruktúru a organizáciu svojho času, styk s niektorými
rodinnými príslušníkmi, a v niektorých prípadoch aj jediné bezpečné prostredie. Následky v
tomto prípade nemusia byť očividné a zrejmé na prvý pohľad a ich vplyv sa u jednotlivcov líši.
Je preto dôležité sledovať duševný stav, aby sa po opätovnom otvorení škôl poskytla
študentom a žiakom dodatočná podpora a možnosti na dobehnutie zameškaného učiva;

▪

Sledovať treba vplyv opatrení na duševné zdravie študentov a učiteľov, na efektívnosť, výhody
a nevýhody opatrení. Zabezpečiť prevenciu v oblasti duševného zdravia a v prípade potreby aj
nevyhnutnú pomoc.

Príklad dobrej praxe - Taliansky program v oblasti zručností
EVTA a ENAIP NET spolu s ďalšími európskymi a talianskymi organizáciami, ako sú Cedefop, ETF,
Lifelong Learning Platform, INAPP, INDIRE vyzvali taliansku vládu, aby využila zdroje Európskej komisie
a prípravu Plánu obnovy na obhajobu významu investícií do odbornej prípravy, zvyšovania
kvalifikácií a rekvalifikácie pracovnej sily, ako aj na podporu celoživotného vzdelávania. Cieľom tejto
výzvy je rozvinúť diskusiu o dôležitosti celoživotného vzdelávania, ako nástroja na podporu budúcich
generácií. Zároveň je cieľom výzvy podporiť partnerov v iných členských štátoch k otvoreniu
podobných diskusií na národnej a európskej úrovni. Na porovnanie, vo verzii Plánu obnovy a odolnosti
SR z 22. decembra 2020 je celoživotné vzdelávanie jedným z komponentov oblasti Vzdelávanie, pričom
na podporu celoživotného vzdelávania (najmä digitálnych zručností) malo byť vyčlenených 50 mil. eur.
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V Pláne obnovy, ktorý minister Heger predstavil 16. februára 2021, celoživotné vzdelávanie už nie je
vymedzené ako samostatný komponent.

POTREBY ZAMESTNÁVATEĽOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
5.2.1

Ukrajina

Technologický vývoj výrazne mení svet práce a Ukrajina je jedným z priekopníkov tejto digitálnej
revolúcie. Podľa rôznych zdrojov obsadila Ukrajina v rokoch 2013 - 2017 prvé miesto v Európe a štvrté
miesto na svete, pokiaľ ide o prácu na online platformách, ktoré zodpovedajú dopytu a ponuke
pracovnej sily, čo sa meria objemom finančných tokov a počtom úloh vykonávaných na týchto
platformách. Ukrajina je tiež na prvom mieste na svete v oblasti „IT freelance“. Digitálna ekonomika sa
môže stať základom pre ekonomický rast Ukrajiny. Postupný prechod na elektronické účtovníctvo a
správu, vstup do medzinárodného online podnikania, či nové elektronické služby znamenajú výzvy,
ktoré je potrebné reflektovať aj pri reforme vzdelávania a tvorby zručností.
Národné hnutie “Industry 4.0 na Ukrajine” bolo vytvorené ako spoločná platforma pre priemyselné
high-tech odvetvia, strojárskej výroby, dizajnérov, IT inovátorov, softvérových vývojárov,
technologických spoločností, startupov, vedcov či pedagógov. Koncepciu Centrá 4.0 iniciovala v roku
2018 Asociácia podnikov priemyselnej automatizácie Ukrajiny (AEIAU). Rozvoj systému Centrá 4.0 je
súčasťou portfólia Národnej stratégie pre priemysel 4.0. Tieto centrá sa považujú za hlavný nástroj vo
vývoji inovatívneho priemyselného ekosystému špičkových technológií. V roku 2018 boli na Ukrajine
otvorené dve regionálne centrá 4.0 - v Charkove a Odese. Centrum 4.0 v Kyjevskom polytechnickom
inštitúte Igora Sikorskyho je stanovené ako národné centrum a poskytuje pokrytie širokej škály
technológií 4.0.
Kvôli nízkym ukazovateľom digitálnej gramotnosti na Ukrajine a s cieľom stimulovať ekonomiku a
prilákať investície schválil Kabinet ministrov Ukrajiny Koncepciu rozvoja digitálnej ekonomiky a
spoločnosti Ukrajiny na roky 2018 – 2020. Jej cieľom je transformovať domáci priemysel na
konkurencieschopný a efektívny, vyriešiť problém digitálnych medzier, vytvoriť nové príležitosti pre
ľudský kapitál, rozvíjať inovatívne, kreatívne a digitálne odvetvia a podnikanie, či rozvoj exportu
digitálnych produktov a služieb (outsourcing IT).
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Medzisektorové úpravy a zmeny v požiadavkách na zručnosti, najmä z dôvodu prechodu od
poľnohospodárstva a priemyslu k službám, sú celosvetovým bežným vzorom, ktorý nemá vplyv iba na
prechodné ekonomiky. Intrasektorálne úpravy zručností, ktoré zahŕňajú zmeny v požiadavkách na
zručnosti – výsledok pohybov medzi povolaniami v rámci odvetvia sú zvyčajne dôsledkom
technologických a organizačných zmien. Existujú presvedčivé dôkazy, že systém odborného
vzdelávania a prípravy nereaguje na požiadavky meniacej sa ekonomiky. Ukrajinské obyvateľstvo má
vysokú úroveň základných kognitívnych schopností, ale systém vysokoškolského vzdelávania a
odbornej prípravy neprodukuje dostatok zručností relevantných pre dnešný trh práce. Ukrajinské
firmy v kľúčových odvetviach uvádzajú, že jedným z nich je nedostatok primeraných schopností.
Medzery v zručnostiach významne obmedzujú výkonnosť firiem: 40% organizácií v štyroch kľúčových
odvetviach (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, informačné technológie a obnoviteľná energia)
uvádza značný nesúlad medzi typom zručností, ktoré majú ich zamestnanci a tými, ktoré potrebujú
na výkon zamestnania a firemné obchodné ciele.
Asi polovica všetkých organizácií v potravinárskom priemysle a IT (sektor, v ktorom má väčšina
zamestnancov postsekundárne vzdelanie) hlási významný nedostatok zručností. Nedostatok zručností
je menej výrazný v odvetviach poľnohospodárstva a obnoviteľnej energie, ale minimálne 20%
spoločností v obidvoch týchto odvetviach uvádza, že zručnosti sú nedostatočné. Takmer polovica
opýtaných spoločností zaoberajúcich sa spracovaním potravín v poľnohospodárstve, tretina
spoločností zaoberajúcich sa pestovaním v poľnohospodárstve a pätina spoločností zaoberajúcich sa
obnoviteľnou energiou zažíva značnú priepasť medzi zručnosťami svojich zamestnancov a zručnosťami
potrebnými na naplnenie ich obchodných cieľov. „Rozdiel v zručnostiach“ naznačuje rozdiel medzi
súčasnou úrovňou pracovných síl a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi na splnenie cieľov
organizácií.
Aj z týchto dôvodov vznikla Kvalifikačná mapa Ukrajiny (KMU), ktorá je projektom zameraným na
rozvoj národného systému predpovedí vývoja na trhu práce. Ukrajinská ekonomika potrebuje vývoj
prognóz výhľadového dopytu, ponuky a nerovnováhy vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily na
základe integrovaného použitia kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. Projekt je zameraný na podporu
decentralizácie, prostredníctvom ktorej sa miestne orgány stavajú pred nové výzvy spojené s účinným
rozvojom regiónu. Jednou z týchto výziev je riadenie systému odbornej prípravy odborných
zamestnancov pre potreby štátu ako celku a regiónu najmä na základe regionálnej siete inštitúcií
odborného vzdelávania, ktorá sa v roku 2016 presunula na miestne úrovne. Miestne orgány by mali
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prijať fundované a informované rozhodnutia o rozsahu školenia kvalifikovaných odborníkov, ich
umiestnení na území regiónu, o výške financovania regionálnej objednávky na školenie kvalifikovaných
pracovníkov na príslušný rok.
Projekt OECD „Sektorová konkurencieschopnosť pre Ukrajinu“ bol začatý v roku 2009. Počas
počiatočnej fázy projekt uprednostňoval a definoval odvetvové zdroje konkurencieschopnosti a
politické bariéry na zlepšenie podpory investícií, najmä v kľúčových odvetviach agropodnikania, strojov
a dopravy, výroby zariadení, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Druhá fáza
projektu bola zameraná na riešenie konkrétnych politických bariér zameraných na krátkodobé výsledky
prostredníctvom praktických a účinných opatrení. Projekt je v súčasnosti v III. fáze, ktorej cieľom je
zaviesť mechanizmy pre udržateľný reformný proces a podporiť ukrajinskú vládu pri jeho účinnom
vykonávaní. Robí tak zdieľaním odborných vedomostí a metodík OECD, identifikáciou politických výziev
na konkurencieschopnosť súkromného sektora v cieľových sektoroch, úzkymi konzultáciami so
súkromným sektorom a organizovaním podujatí zameraných na budovanie kapacít na posilnenie
vládnych inštitúcií.
Ukrajina rovnako pracuje na reforme kvalifikačného systému. V tejto oblasti spolupracuje mnoho
zainteresovaných strán a do agendy rozvoja zručností a celoživotného vzdelávania je zapojených hneď
niekoľko ministerstiev vrátane Ministerstva školstva a vedy. V roku 2018 sa Kabinet ministrov rozhodol
vytvoriť jediný orgán, Národnú agentúru pre kvalifikácie (NAK), ktorá by zabezpečovala fungovanie
národného kvalifikačného systému a jeho rôznych prvkov. Medzi hlavné funkcie NAK má patriť
podpora

rozvoja

národného

kvalifikačného

systému,

uľahčenie

dialógu

medzi

rôznymi

zainteresovanými stranami a národnými sociálnymi partnermi, zosúladenie národných kvalifikácií s
medzinárodným kvalifikačným rámcom.
V rámci Rád sektorových zručností majú zamestnávatelia možnosť zapojenia sa do rozvoja zručností a
systému vzdelávania. Aj keď sa odborné vzdelávanie a príprava usilujú o účasť zamestnávateľov, ich
nezáujem sa ukazuje ako jeden z hlavných problémov. Sociálne partnerstvá však viedli k plánom na
vytvorenie špecializovaných stredísk odbornej prípravy na odborných školách. Zapojenie sociálnych
partnerov a zainteresovaných strán do vývoja politiky a právnych predpisov je napriek tomu slabé,
čiastočne preto, že nie je inštitucionalizované a tiež preto, že konzultácie sú nedostatočné. Niektorí
súkromní poskytovatelia ponúkajú akreditované programy odborného vzdelávania a prípravy a medzi
službami zamestnanosti a systémom odborných škôl existuje významná spolupráca.
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Jednou z priorít Ukrajiny je zvýšenie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a inštitúciami
odborného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom prispôsobiť akademické osnovy potrebám trhu
práce a zdokonalenie metodických zásad strednodobého predpovedania potrieb trhu práce na základe
najlepších postupov EÚ. V roku 2018 bola schválená Koncepcia prípravy špecialistov v duálnej forme
vzdelávania. V apríli 2019 bol schválený Akčný plán implementácie Koncepcie na obdobie 2019-2023.
Približne 800 zamestnávateľov, medzi ktorými sú veľké podniky ako Ukrzalisnytsya, štátny železničný
monopol, sa podieľalo na zabezpečovaní vzdelávania príslušných odborných vedomostí pre študentov
duálneho vzdelávania. MDETA navyše podporuje sociálne partnerstvá, ktoré zahŕňajú malé a stredné
podniky, aby sa zabezpečila účasť súkromného sektoru na vzdelávacom procese. Na zvýšenie prestíže
pracovných miest priemyselných pracovníkov sa organizovali vzdelávacie výstavy a semináre (napr.
Worldskills Ukraine Forum). V rokoch 2017-18 bolo Ministerstvom školstva a vedy schválených 80
štandardov

odborného

vzdelávania

vyvinutých

prostredníctvom

prístupu

založeného

na

kompetenciách. Štátna služba zamestnanosti hlási, že v období január 2019 poskytla odbornú prípravu
zhruba 36 000 nezamestnaným a kariérové poradenstvo 1,8 miliónu ľudí, a to aj prostredníctvom
špecializovanej online platformy.

5.2.1.1 Príklady dobrej praxe v Ukrajine
▪

Inkluzívny pracovný trh na tvorbu pracovných miest na Ukrajine - rozsiahly päťročný projekt
Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na vytváranie inkluzívnych pracovných
príležitostí, ktorý financuje dánska vláda. Bol oficiálne začatý v júli 2018. Jeho cieľom je pomôcť
vláde Ukrajiny v jej úsilí o zlepšenie riadenia trhu práce prostredníctvom posilnenia služieb
zamestnanosti a iných inštitúcií trhu práce, lepšie zosúladiť rozvoj zručností s dopytom po
zručnostiach a zlepšiť trojstranný sociálny dialóg. Dánska podpora je súčasťou podpory
poskytovanej v rámci tematického programu Udržateľný a inkluzívny hospodársky rozvoj v
rámci Dánskeho susedského programu (DANEP) 2017/2021 pre Ukrajinu. Prispieva tiež k trvalo
udržateľnému rozvoju – priorita č. 8 (dôstojná práca a hospodársky rast) a je v súlade s
nástrojmi a politikou európskeho susedstva.

▪

Dňa 12. marca 2018 Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny a mimovládna organizácia
„Platforma na posilnenie postavenia mladých ľudí“ (YEP) podpísali memorandum o spolupráci
a interakcii. V memorande sa okrem iného počítalo s vytvorením obchodných sietí alebo
podnikateľských klubov na univerzitách, ktoré študentom poskytnú príležitosť transformovať
svoje výskumné projekty na podnikateľské subjekty a zároveň rozvíjať kultúru podnikania a
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podporovať začínajúce projekty. Niektoré z týchto aktivít by zahŕňali organizovanie prednášok
s podnikateľmi, diskusie o nových nápadoch a projektoch a hľadanie rád pre rozvoj start-upov.
Zatiaľ čo univerzity a fakulty iniciujú založenie klubov, YEP poskytuje metodickú a organizačnú
podporu pri zabezpečovaní ich fungovania. Aktivity plánuje tím dobrovoľníkov a študentov pod
dohľadom zamestnancov univerzity. Od spustenia iniciatívy bolo v 13 ukrajinských mestách
založených 25 klubov, do ktorých bolo zapojených 110 študentov.

▪

Reforma odborného vzdelávania – Ukrajina si uvedomuje potrebu reformy odborného
vzdelávania a prípravy, ktorá zahŕňa tieto strategické ciele:
- vytvorenie účinného jednotného systému profesionálneho vzdelávania prostredníctvom
konvergencie a integrácie odborných a vysokoškolských foriem odbornej prípravy, ktorý
zodpovedá potrebám trhu práce;
- aktualizácia obsahu odbornej prípravy a zlepšovanie kvality odborného vzdelávania v súlade
s potrebami zamestnávateľov;
- zvyšovanie príťažlivosti odborného vzdelávania medzi zúčastnenými stranami a v spoločnosti
všeobecne.

5.2.2 Singapurská republika
Potreby zamestnávateľov v Singapure realizujú tri štátne inštitúcie:
▪

Ministry of Manpower – singapurské Ministerstvo práce. Jeho misiou je vytvoriť produktívnu
pracovnú silu a progresívne pracovné miesta pre Singapurčanov a zaistiť im tak lepší život
a bezpečný

dôchodok.

Pri

dosahovaní tohto

cieľa

spolupracuje

ministerstvo

so

zamestnávateľmi, ktorí tieto pracovné miesta vytvárajú. Ministerstvo sa skladá z 15 divízií
a troch štatutárnych výborov, z ktorých je pre potreby zamestnávateľov najdôležitejší
Workforce Singapore (WSG). Workforce Singapore dohliada na transformáciu pracovnej sily
a priemyslu s cieľom zvládnuť budúce ekonomické výzvy. WSG dohliada na vývoj,
konkurencieschopnosť, kompletnosť všetkých vrstiev pracovnej sily v krajine. Spolupracuje
pritom s podnikateľmi, ktorým umožňuje a pomáha s rastom a adaptáciou na nové trhové
podmienky. V gescii Ministerstva práce sa pravidelne uskutočňuje Labour Force Survey. Ide
o celoštátny prieskum, na ktorom sa zúčastňujú domácnosti z celého Singapuru. Prieskum sa
venuje otázkam nezamestnanosti, príjmu a pracovných hodín.
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▪

Ministry of Education – Ministerstvo školstva v Singapure formuluje a implementuje
vzdelávaciu politiku do vzdelávacej štruktúry v krajine a študijných plánov. Taktiež dohliada na
manažment a vývoj štátnych škôl, Inštitútu technického vzdelania, polytechník a univerzít.
Ministerstvo sa skladá z 10 štatutárnych výborov, z čoho pre zamestnávateľov je najdôležitejší
Skills Future Singapore (Zručnosti budúcnosti, SSG), ktorý riadi a koordinuje implementáciu
národného hnutia SkillsFuture. SSG sa zároveň venuje propagácii celoživotného vzdelávania.
WSG a SSG spolu participujú na 42 projektoch (r. 2021) pre záujemcov o prácu a vzdelanie,
zamestnávateľov, školiteľov a partnerov.

▪

Department of Statistics Singapore (Štatistický úrad, DOS) – poskytuje podrobné štatistiky a
dôveryhodné štatistické služby, ktoré uľahčujú rozhodovanie v krajine. Ako hlavný štatistický
koordinátor úrad angažuje používateľov a dodávateľov údajov z verejného sektora, poskytuje
poradenstvo v štatistických záležitostiach a rozvíja a presadzuje dodržiavanie národných
štatistických štandardov.

Identifikáciu súčasných a budúcich vyžadovaných odborných zručností je taktiež pod záštitou
SkillsFuture. Pri tomto procese spolupracujú najmä so sociálnymi partnermi, reprezentantami veľkých
zamestnávateľov v krajine, vzdelávacími inštitúciami, manažérmi ľudských zdrojov a orgánmi štátnej
správy. Program Singapore Workforce Skills Qualifications (ďalej len „WSQ“) vytvára databázu
podobnú Národnej sústave povolaní. WSQ spolupracuje so zamestnávateľmi pri definovaní
požadovaných vedomostí a zručností zamestnancov a vytvára tzv. CET centrá. CET centrá sú verejní
poskytovatelia vzdelávania, ktorí poskytujú kurzy a poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie práve
podľa definovaných požiadaviek.
Pod záštitou SkillsFuture bola vytvorená databáza Skills Framework, ktorá bola vytvorená v spolupráci
so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými organizáciami, poskytovateľmi vzdelávania a inými úniami
v strategicky významných sektoroch. Informácie, ktoré v databáze nájdeme, sa členia na:
▪

Základné informácie o sektoroch,

▪

Kariérne cesty v sektoroch,

▪

Povolania v sektoroch,

▪

Aktuálne a budúce vyžadované vedomosti a zručnosti v sektoroch,

▪

Vzdelávacie programy v sektoroch.
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Databáza slúži najmä pre jednotlivcov - uchádzačov o vzdelanie, zamestnávateľov, ktorí chcú
investovať do vzdelania svojich zamestnancov a pre samotné vzdelávacie inštitúcie.
Databáza Skills Framework sa delí na strategické sektory (popísané nižšie), v ktorých sú podobne ako
na Slovensku popísané štandardy zamestnaní Occupation/Job Roles. Databáza zamestnaní tvorí
celkovo 1701 zamestnaní rozdelených do 34 sektorov. Najmenším sektorom je z pohľadu počtu
zamestnaní sektor starostlivosti o deti a vzdelanie. Do tohto sektora patria len tri zamestnania:
Vychovávateľ, Učiteľ a Líder. Naopak, najväčší je sektor pre finančné služby s celkovým počtom
zamestnaní 158, čo potvrdzuje pozíciu Singapuru ako svetového finančného lídra.
V databáze Skills Framework je možné nájsť v jednotlivých sektoroch aj vyžadované odborné
vedomosti a zručnosti, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín:
▪

Critical Core Skills (všeobecné kľúčové kompetencie) – singapurská verzia špecifických
kľúčových kompetencií. Ich vývoj bol dokončený v roku 2019. Ide o zručnosti, ktoré sú
špecifické pre každý sektor zvlášť a ktoré by mal každý zamestnanec ovládať. Rozdelené sú do
troch kategórii: kritické myslenie, interakcia s ostatnými, relevantnosť.

▪

Technical Skills and Competencies – Odborné vedomosti a zručnosti. Pozostávajú z odborných
zručností a vedomostí, ktoré sú špecifické na výkon konkrétneho zamestnania.

Skills Framework sa delí na celkovo 34 sektorov, ktoré môžeme považovať za singapurskú verziu
sektorových rád. Tvorba týchto sektorov začala v roku 2016.

5.2.2.1 Príklady dobrej praxe v Singapure
Inštruktážne videá na stránke SkillsFuture – Na oficiálnej webovej stránke Skillsfuture sa v jej rôznych
častiach je možné dostať k inštruktážnym videám s jednoduchým grafickým spracovaním, dabingom a
titulkami, ktoré vysvetľujú význam projektu a jeho využitie.
Ocenenie zamestnávateľov od SkillsFuture – Pod záštitou prezidenta Singapurskej republiky sa od
roku 2017 každoročne oceňujú zamestnávatelia, ktorých SkillFuture ocení ako významných
zamestnávateľov s dôrazom na vývoj zamestnaneckých zručností. Ide o prestížne ocenenie, ktoré
znázorňuje značku excelencie. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách, a to v kategórii malých a stredných
podnikov a v kategórii veľkých podnikov.
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Ocenenie individuálneho prínosu od SkillsFuture – SkillsFuture taktiež oceňuje jednotlivcov ako
majstrov zručností a mentorov budúcich talentov. Kvalifikovať sa môžu jednotlivci s aspoň 10 ročnými
skúsenosťami v obore (a v pridruženom odbore). Výhru 10 tisíc dolárov jednotlivci vyžívajú na opätovný
posun v zručnostiach v sektore.
Emerging Stronger Taskforce (EST) – Vznik pracovnej skupiny s cieľom premeniť krízu pandémie COVID
– 19 na príležitosť. Skupina rieši štrukturálne zmeny v globálnom hospodárstve a zasahuje do verejného
a súkromného sektora. EST spája vedomosti a zručnosti z rôznych disciplín s cieľom riešiť štrukturálne
posuny v ekonomike počas svetovej pandémie.
Úrovne požadovaných vedomostí a zručností nezačínajú od prvej úrovne – Úrovne požadovaných
odborných vedomostí a zručností v singapurských NŠZ nie sú vedené od prvej úrovne až po najvyššiu
úroveň (úroveň 6). Miesto toho sú ako požadované označené tie vedomosti a zručností, ktoré daný
zamestnanec na výkon svojho zamestnania skutočne potrebuje.
Randstad employer brand research (zamestnanecký prieskum randstad) – Prieskum zachytáva
sentiment pracovnej sily v krajine. Ide o jediný prieskum v oblasti ľudských zdrojov, v ktorom sú na
mieste respondentov pracovníci v krajine a ktorý zachytáva ich pohľad na zamestnávateľov. Vek
respondentov je medzi 18 až 65 rokov. Do prieskumu sa v roku 2019 zapojilo viac ako 3-tisíc
respondentov zo Singapuru. Výsledky prieskumu sa zverejňujú v dokumente Singapore Country
Report (Singapurská správa o ľudských zdrojoch). V správe je možné nájsť odpovede na otázky
preferencií zamestnania, priority zamestnancov na pracovných miestach aj podľa veku, trendy
fluktuácie pracovných síl, atraktivitu sektorov z pohľadu verejnosti, ponuku celkovej pracovnej sily.
SkillsFuture Credit – Spôsob sprostredkovania kurzov a školení pre každého uchádzača o zamestnanie.
Projekt funguje na digitálnej báze, čo znamená, že užívatelia si môžu kurzy kúpiť za tzv. kredity na
prístupy ku kurzom, ktoré majú potom k dispozícii na počítači. Vláda v roku 2015 venovala každému
občanovi Singapuru nad 25 rokov 500 singapurských dolárov na kurz podľa výberu. Táto udalosť sa
zopakovala na konci roku 2020, keby vláda taktiež darovala 500 dolárov každému občanovi nad 25
rokov na vzdelávanie.
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5.2.3 Spojené štáty americké
Spôsob monitorovania potrieb trhu práce v porovnaní so vzdelávacím systémom v Spojených štátoch
amerických (ďalej len “USA”) vo veľkej miere vyplýva z organizácie vlády a školstva. Federálna vláda
nemá priamy vplyv na jednotlivé štáty a školské okrsky. Federálna vláda môže prijať zákony, ktoré si
potom každý štát pretransformuje do vlastnej politiky s vlastnými programami a spôsobom spätnej
kontroly. Pri organizácii školského systému je dôležité rozoznávať úlohy a zodpovednosť na
jednotlivých stupňoch vlády. Národná vláda, štátne vlády a ich štátne školské rady majú svoju pozíciu
pri prispôsobovaní a transformovaní vzdelávacieho systému aktuálnym požiadavkám trhu a
zamestnávateľov.
Významným programom v USA pre oblasť zisťovania potrieb zamestnávateľov sú tzv. PROJEKCIE
ZAMESTNANOSTI, ktoré realizuje Úrad pre štatistiku práce/Bureau of Labour Statistics (ďalej len
„BLS“) :97
Program Projekcie zamestnanosti zverejňuje 10-ročné projekcie národnej zamestnanosti na základe
historických a súčasných ekonomických údajov o trhu práce, makroekonomických a priemyselných
činností. Periodicita dostupnosti údajov je ročná. Hlavným cieľom programu Projekcie zamestnanosti
je poskytnúť odhadované trendy v oblasti zamestnanosti a povolaní v 10 ročnom projekčnom období.
Projekcie zamestnanosti sa vypracúvajú v sérii šiestich krokov, ktoré skúmajú:
▪

Pracovnú silu;

▪

Agregátny ekonomický rast;

▪

Konečný dopyt po komoditách;

▪

Vstupy a výstupy;

▪

Priemyselnú produkciu a zamestnanosť;

▪

Otváranie nových pracovných miest.

Projekcie zamestnanosti úradu BLS sú projekciou a nie prognózou. Projekcie využívajú na stanovenie
dlhodobých základných trendov súbor predpokladov, zatiaľ čo prognózy sa zameriavajú na
predpovedanie skutočných výsledkov v blízkej budúcnosti. Predpoklady, z ktorých vychádzajú

97

https://www.bls.gov/opub/hom/emp/
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projekcie, sú navrhnuté tak, aby poskytovali neutrálne pozadie, aby bolo možné uskutočniť cielenú
analýzu dlhodobých trendov. Súbor nasledovných predpokladov je základom projekcií zamestnanosti
úradu BLS:
▪

budú pokračovať široké sociálne a demografické trendy,

▪

nové veľké ozbrojené konflikty sa nebudú rozvíjať,

▪

nebudú existovať žiadne veľké prírodné katastrofy vrátane pandémií,

▪

predpokladaná ekonomika USA bude mať približne plnú zamestnanosť/potenciálny výkon,

▪

predpokladá sa, že platné zákony a politiky s významným dopadom na ekonomické trendy budú
platné počas celého projekčného obdobia.

Projekcie zamestnanosti na roky 2019–2029
Úrad BLS predpokladá, že zamestnanosť v dekáde 2019–2029 vzrastie v USA z úrovne 168,8 milióna
osôb na úroveň 168,8 milióna (nárast 6 miliónov). Tento nárast odráža ročné tempo rastu o 0,4 %, čo
je pomalšie ako ročné tempo rastu v rokoch 2009–2019, kedy jeho úroveň dosahovala hodnotu 1,3 %
(toto vyššie tempo bolo ale poznačené zotavovaním sa z veľkej recesie v rokoch 2007–2009). Očakáva
sa, že sektor zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci prinesie najviac nových pracovných miest.
Predpokladá sa, že rast reálneho HDP bude v rokoch 2019–2029 pomalší (1,8 % ročne) v porovnaní
s predchádzajúcim desaťročím (2,3 % ročne). Medzitým sa predpokladá zvýšenie produktivity práce z
1,1 % ročne v období rokov 2009–2019 na 1,8 % ročne v rokoch 2019–2029.
Budúce potreby trhu práce (projekcia zamestnanosti v horizonte 10 rokov)98
Úrad BLS vypracúva dlhodobé projekcie zamestnanosti pre takmer 800 podrobných povolaní. Každé
zamestnanie je priradené k úrovni vzdelania, ktorá sa zvyčajne vyžaduje na výkon daného zamestnania.
Úrad BLS každý rok zverejňuje zoznam povolaní, po ktorých bude v horizonte 10 rokov najvyšší dopyt.
Povolania sú rozdelené do piatich kategórií podľa úrovne vzdelania nasledovne:
▪

Povolania bez potreby absolvovania formálneho vzdelávania (No formal educational
credential);

98

https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-openings.htm
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▪

Stredoškolské vzdelanie alebo ekvivalent (High school diploma or equivalent);

▪

Pridružený titul, postsekundárne vzdelanie – vo voľnom slovenskom preklade „nad rámec
stredoškolského diplomu, ale menej ako bakalársky titul“ (Associate´s degree; postsecondary
nondegree award; and some college, no degree)

▪

Bakalársky titul

▪

Magisterský, doktorandský a profesionálny diplom (Master´s, doctoral, and professional
degrees).

V oblasti definovania požiadaviek zamestnávateľov na výkon jednotlivých zamestnaní (zhlukov
zamestnaní) je dôležitým prvkom databáza O*NET. Táto databáza obsahuje bohatú sadu
premenných, ktoré popisujú prácu a charakteristiky pracovníkov vrátane požiadaviek na zručnosti.
Štruktúra taxonómie O*NET-SOC 2019 bola revidovaná na základe prechodu na SOC99 2018. Nová
štruktúra O*NET-SOC 2019 obsahuje aj štyri nové a vznikajúce povolania súvisiace s kybernetickou
bezpečnosťou.
Obrázok č. 71 Príklad otázok O*NET so stupnicou dôležitosti a úrovne

Zdroj: https://www.onetonline.org/

PRÍRUČKA OCCUPATIONAL OUTLOOK HANDBOOK (sprievodca voľnými pracovnými pozíciami)
poskytuje informácie o náplni práce, o pracovnom prostredí, vzdelaní, odbornej príprave a ďalších

99

SOC – Standard Occupational Classification
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kvalifikáciách, o priemerných zárobkoch a o výhľade práce na tejto pozícii do budúcna. Odborná
a laická verejnosť môže v tomto zozname hľadať povolania podľa viacerých kritérií:
▪

Abecedné zoradenie povolaní;

▪

Povolanie podľa:
-

mediánu mzdy;

-

vstupného vzdelávania;

-

počtu nových pracovných miest;

-

tempa rastu;

-

zoradenia povolaní od najvyššie platených;

-

zoradenia povolaní od najrýchlejšie rastúcich (plánovaný nárast dopytu v budúcnosti).

5.2.3.1 Príklady dobrej praxe v USA
Úrad BLS publikuje svoje výsledky zisťovaní rôznymi spôsobmi. Zistenia úradu sú pre vzdelávací proces
spracované aj zábavnou formou, ktorá je vhodná napríklad pre žiakov základných a stredných škôl.
V tejto oblasti inštitút BLS publikuje krátke videá s cieľom žiakom a študentom ukázať aktuálne trendy
v oblasti trhu práce a odprezentovať činnosť inštitúcie BLS. Videá sú publikované s členením na rozličné
podtémy, ktoré súvisia s analýzami úradu BLS a žiakom sa snažia priblížiť napríklad nasledovné
informácie:
▪

„Pripravte sa na testovanie svojich vedomostí z povolaní v USA“ – video o druhoch pracovných
miest v USA, o odvetviach, v ktorých obyvatelia pracujú, miesta a štáty s najvyšším počtom
pracovníkov na konkrétnom zamestnaní a mzdy na konkrétnych pozíciách s rozčlenením na štáty
USA.

▪

„Produktivita“ – preskúmajte význam produktivity a naučte sa, ako môže rast produktivity viesť
k zlepšeniu nášho života a blahobytu nášho národa.

▪

„Rast pracovných miest“ – pohľad na najrýchlejšie rastúce povolania (2014–2024)

▪

„Pochopenie projekcií zamestnanosti BLS“ – naučme sa pojmy a nápady, ktoré vám môžu
pomôcť porozumieť údajom o projekciách zamestnanosti od úradu BLS.
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Projekcie zamestnanosti
▪

Informácie o tom, ako sa bude vyvíjať trh práce v horizonte najbližších 10 rokov, poskytujú
Projekcie zamestnanosti. Počítajú sa na základe historických a súčasných ekonomických údajov
o trhu práce v kombinácii s makroekonomickými a priemyselnými činnosťami. Periodicita
dostupnosti údajov je ročná. Hlavným cieľom programu Projekcie zamestnanosti je poskytnúť
odhadované trendy v oblasti zamestnanosti a povolaní v 10 ročnom projekčnom období.
Projekcie sú vypočítané pre cca 800 podrobných pracovných pozícií. Každé zamestnanie je
priradené k úrovni vzdelania, ktorá sa zvyčajne vyžaduje pre výkon daného zamestnania. Úrad
BLS každý rok zverejňuje zoznam povolaní, po ktorých bude v horizonte 10 rokov najvyšší
dopyt.

▪

V rámci projekcií sú zobrazované aj „Pracovné štýly“ - osobné vlastnosti, ktoré môžu mať vplyv
na to, ako dobre niekto vykonáva prácu. V dotazníkovom prieskume sa hodnotí celkovo 16
kategórií a tie s najvyšším počtom hlasov sú vyhodnotené ako najdôležitejšie pre výkon
povolania. V prípade povolania „Zdravotná sestra“ sú najdôležitejšie napríklad:
- Pozor na detail – pri práci je potrebné dávať pozor na detaily;
- Spolupráca – práca vyžaduje, aby ste boli pri práci príjemní k ostatným a prejavovali
dobromyseľný prístup založený na spolupráci;
- Starostlivosť o ostatných – práca si vyžaduje, aby ste boli citliví na potreby druhých a aby ste
pri práci rozumeli a pomáhali ostatným;
- Spoľahlivosť – práca si vyžaduje spoľahlivosť, zodpovednosť a plnenie povinností.
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Tabuľka č. 63 Potreby zamestnávateľov vo vyššie analyzovaných krajinách

Vlajka

Krajina

Miera evidovanej
nezamestnanosti

Podiel
zamestnaní
ohrozených
automatizáciou %

Podiel
podkvalifikovaných a
prekvalifikovaných
pracovníkov

Existencia
Sektorových rád
(alebo ich obdoby)
Á/N

Existencia
Prognózovanie
zamestnaneckých potrieb trhu
štandardov (Á/N) práce (Á/N)

Ukrajina

8,93 % (2020), 8,88
% (2019)

údaj nie je k
dispozícii

údaj nie je k dispozícii

Áno

Áno

Áno

Singapurská
republika

3,6% (december
2020), 3,2% (január
2021)

5%

údaj nie je k dispozícii

Áno

Áno

Áno

USA

6,3 % (január 2021),
3,5 % (január 2020)

10,2 % (vysoké
riziko), 27,0 %
(významné riziko)

17,7 %, 15,6 %

Nie

Áno

Áno

Zdroj: Trexima Bratislava na základe štatistiky OECD: https://stats.oecd.org

Tabuľka č. 64 Vybrané ukazovatele potrieb zamestnávateľov vo všetkých vybraných analyzovaných krajinách v porovnaní so Slovenskou republikou
Podiel
Existencia
Miera
Podiel zamestnaní
Existencia
Prognózovanie
podkvalifikovaných a Sektorových
Vlajka
Krajina
evidovanej
ohrozených
zamestnaneckých
potrieb trhu
prekvalifikovaných
rád (alebo ich
nezamestnanosti automatizáciou %
štandardov
práce (Á/N)
pracovníkov
obdoby) Á/N
3 % (január
15,5 % (vysoké
Česká republika
2021), 1,93 %
riziko), 31,2 %
8,4 %, 8,7 %
Áno
Áno
Áno
(2019)
(významné riziko)

545

Vlajka

Krajina

Miera
Podiel zamestnaní
evidovanej
ohrozených
nezamestnanosti automatizáciou %

Podiel
podkvalifikovaných a
prekvalifikovaných
pracovníkov

Existencia
Existencia
Sektorových
zamestnaneckých
rád (alebo ich
štandardov
obdoby) Á/N

Prognózovanie
potrieb trhu
práce (Á/N)

Estónska
republika

7,4 % (december
2020), 5,1 %
(2019)

12,2 % (vysoké
riziko), 30,8 %
(významné riziko)

23,8 %, 14,1 %

Áno

Áno

Áno

Fínska
republika

6,9 % (november
2020), 6,7 %
(2019)

7,2 % (vysoké
riziko), 26,4 %
(významné riziko)

20,3 %, 7,8 %

Nie

Áno

Áno

Francúzska
republika

6,9 % (júl 2020),
8,5 % (2019)

16,4 % (vysoké
riziko), 32,8 %
(významné riziko)

23,5 %, 10,6 %

Áno

Áno

Áno

11,4 % (vysoké
riziko), 28,7 %
(významné riziko)

25,1 %, 12,6 %

Áno

Áno

Áno

Údaje nie sú
dostupné

13,6 %, 16,5 %

Áno

Áno

Áno

18,4 % (vysoké
riziko), 35,8 %
(významné riziko)

19,7 %, 17,2 %

Áno

Áno

Áno

Holandské
kráľovstvo
Maďarsko

Nemecko

3,6 % (január
2021), 3,4 %
(2019)
4,2 % (december
2020), 3,4 %
(2019)
4,5 % (november
2020), 3,1 %
(2019)

Poľská
republika

3,2 % (júl 2020),
3,3 % (2019)

19,8 % (vysoké
riziko), 30,6 %
(významné riziko)

13,6 %, 9,2 %

Áno

Áno

Áno

Rakúska
republika

11,4 % (január
2021), 4,5 %
(2019)

16,6 % (vysoké
riziko), 29,7 %
(významné riziko)

16,6 %, 19,5 %

Nie

Áno

Áno
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Vlajka

Krajina

Miera
Podiel zamestnaní
evidovanej
ohrozených
nezamestnanosti automatizáciou %

Podiel
podkvalifikovaných a
prekvalifikovaných
pracovníkov

Existencia
Existencia
Sektorových
zamestnaneckých
rád (alebo ich
štandardov
obdoby) Á/N

Prognózovanie
potrieb trhu
práce (Á/N)

Slovinská
republika

4,7 % (júl 2020),
4,5 % (2019)

25,7 % (vysoké
riziko), 27,2 %
(významné riziko)

12,6 %, 12,0 %

Áno

Áno

Áno

Švédske
kráľovstvo

8,2 % (december
2020), 6,8 %
(2019)

8,0 % (vysoké
riziko), 27,5 %
(významné riziko)

22,3 %, 14,6 %

Áno

Áno

Áno

Talianska
republika

8,9 % (november
2020), 10,0 %
(2019)

15,2 % (vysoké
riziko), 35,5 %
(významné riziko)

20,0 %, 18,2 %

Nie

Áno

Áno

Ukrajina

8,93 % (2020),
8,88 % (2019)

údaj nie je k
dispozícii

údaj nie je k dispozícii

Áno

Áno

Áno

Veľká Británia

5,1 % (4Q 2020),
3,8 (2019)

11,7 % (vysoké
riziko), 26,0 %
(významné riziko)

27,7 %, 13,5 %

Áno

Áno

Áno

Austrálsky zväz

7,5 % (júl 2020),
5,2 % (2019)

údaj nie je k
dispozícii

18,5 %, 20,2 %

Áno

Áno

Áno

Čína

5,2 % (november
2020), 3,6 %
(2019)

12%

údaj nie je k dispozícii

Áno

Áno

Áno

Izrael

4,6 % (júl 2020),
3,9 % (2019)

16,8 % (vysoké
riziko), 28,0 %
(významné riziko)

údaj nie je k dispozícii

Nie

Nie

Áno
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Vlajka

Krajina

Kanada

Nový Zéland

Singapurská
republika
USA
Slovenská
republika

Miera
Podiel zamestnaní
evidovanej
ohrozených
nezamestnanosti automatizáciou %
10,2 % (august
2020), 5,7 %
(2019)
5,3 %
(september
2020), 4,1 %
(2019)
3,6 % (december
2020), 3,2 %
(január 2021)
6,3 % (január
2021), 3,5 %
(január 2020)
7,8 % (január
2021), 4,92 %
(december 2019)

Podiel
podkvalifikovaných a
prekvalifikovaných
pracovníkov

Existencia
Existencia
Sektorových
zamestnaneckých
rád (alebo ich
štandardov
obdoby) Á/N

Prognózovanie
potrieb trhu
práce (Á/N)

13,5 % (vysoké
riziko), 28,6 %
(významné riziko)

21,7 %, 16,2 %

Áno

Áno

Áno

10,0 % (vysoké
riziko), 22,8 %
(významné riziko)

23,5 %, 17,2 %

Áno

Áno

Áno

5 % vysoké riziko
(2018)

údaj nie je k dispozícii

Áno

Áno

Áno

17,7 %, 15,6 %

Nie

Áno

Áno

7,6 %, 12,3 %

Áno

Áno

Áno

10,2 % (vysoké
riziko), 27,0 %
(významné riziko)
33,6 % (vysoké
riziko), 30,8 %
(významné riziko)

Zdroj: Trexima Bratislava na základe dostupných štatistík:100

100

https://stats.oecd.org
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/jobs-at-risk-of-automation-in-oecd-countries_02c13de8-en#page1
https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rat
https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=

548

Tabuľka č. 65 Príklady dobrej praxe (potreby zamestnávateľov a ich požiadavky na vzdelávací systém)
Krajina

Ukrajina

Singapurská
republika

Príklady dobrej praxe
• rozsiahly päťročný projekt Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na vytváranie inkluzívnych pracovných príležitostí
• vytváranie podnikateľských klubov na univerzitách, ktoré študentom poskytnú príležitosť transformovať svoje výskumné projekty
na podnikateľské subjekty
• Ministerstvo pre digitálnu transformáciu Ukrajiny - riadi implementáciu štátnej politiky v oblasti informatizácie, e-governmentu,
rozvoja informačnej spoločnosti
• Národný kvalifikačný systém
• Národné hnutie "Industry 4.0 na Ukrajine" ako spoločná platforma pre priemyselné high-tech odvetvia, strojárskej výroby,
dizajnérov, IT inovátorov, softvérových vývojárov, technologických spoločností, startupov, vedcov a pedagógov.
• Inštruktážne videá na stránke SkillsFuture – Na oficiálnej webovej stránke Skillsfuture sa v jej rôznych častiach dostaneme k
inštruktážnym videám s jednoduchým grafickým spracovaním, dabingom a titulkami, ktoré vysvetľujú význam projektu a jeho
využitie.
• Ocenenie zamestnávateľov od SkillsFuture – pod záštitou prezidenta Singapurskej republiky sa od roku 2017 každoročne oceňujú
zamestnávatelia, ktorých SkillFuture ocení ako významných zamestnávateľov s dôrazom na vývoj zamestnaneckých zručností. Ide o
prestížne ocenenie, ktoré znázorňuje značku excelencie. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách a to v kategórii malých a stredných
podnikoch, a v kategórii veľkých podnikoch.
• Ocenenie individuálneho prínosu od SkillsFuture – SkillsFuture taktiež oceňuje jednotlivcov ako majstrov zručností a mentorov
budúcich talentov. Kvalifikovať sa môžu jednotlivci s aspoň 10 ročnými skúsenostami v obore (a v pridruženom obode). Výhru 10 tisíc
dolárov jednotlivci vyžívajú na opätovný posun v zručnostiach v sektore.
• Úrovne požadovaných vedomostí a zručností nezačínajú od prvej úrovne – úrovne požadovaných odborných vedomostí a
zručností pri singapurských NŠZ nie sú vedené výslovne od prvej úrovne až po najvyššiu úroveň (úroveň 6). Miesto toho, sú ako
požadované označené tie vedomosti a zručností, ktoré daný zamestnanec na výkon svojho zamestnania skutočne potrebuje.
• Čo chýba? – Oficiálne webové stránky singapurskej vlády a jej projektov vyzerajú moderne, a už pri prvom pohľade sú schopné
zaviesť užívateľa k jeho požadovanej otázke a riešeniu. Avšak v prípade, ak používateľ chce nájsť odpoveď na otázku ktorá na webe
nie je priamo zodpovedaná, je prinútený pri hľadaní stráviť veľké množstvo času a nie vždy odpoveď aj nájde. Na stránkach teda
napríklad chýba sekcia s harmonogramom publikácií jednotlivých výstupov a dátum ich zverejnenia.

549

Krajina

USA

Príklady dobrej praxe
Úrad BLS (Úrad štatistiky práce) publikuje svoje výsledky zisťovaní rôznymi spôsobmi. Zistenia úradu sú pre vzdelávací proces
spracované aj zábavnou formou, ktorá je vhodná napríklad pre žiakov základných a stredných škôl. V tejto oblasti inštitút BLS
publikuje krátke videá s cieľom žiakom a študentom ukázať aktuálne trendy v oblasti trhu práce a odprezentovať taktiež aj činnosť
inštitúcie BLS. Videá sú publikované pre rozličné podtémy, ktoré súvisia s analýzami úradu BLS a žiakom sa snažia priblížiť napríklad
nasledovné informácie:
• „Pripravte sa na testovanie svojich vedomostí z povolaní v USA“ – video o druhoch pracovných miest v USA, o odvetviach, v
ktorých obyvatelia pracujú, miesta a štáty s najvyšším počtom pracovníkov na konkrétnom zamestnaní a mzdy na konkrétnych
pozíciách s rozčlenením na štáty USA.
• „Produktivita“ – preskúmajte význam produktivity a naučte sa, ako môže rast produktivity viesť k zlepšeniu života a blahobytu
národa.
• „Rast pracovných miest“ – pohľad na najrýchlejšie rastúce povolania (2014 – 2024).
• „Pochopenie projekcií zamestnanosti BLS“ – výuka pojmy a nápadov, ktoré môžu pomôcť porozumieť údajom o projekciách
zamestnanosti od úradu BLS.
Videá sú dostupné na webe úradu BLS https://www.bls.gov/k12/teachers/videos/test-your-knowledge-of-us-occupations.htm.
Okrem toho úrad BLS publikuje pre žiakov aj online aktivity v sekcii “Hry a kvízy”, v rámci ktorých môžu žiaci napríklad vyhľadávať
slovné spojenia v osemsmerovke (slovné spojenia týkajúce sa povolaní v rôznych oblastiach), zahrať si krížovku (Crossword), v rámci
ktorej sa môžu žiaci naučiť pojmy využívané úradom BLS, prípadne si môžu zahrať pamäťovú hru, v rámci ktorej si otestujú pamäťové
schopnosti a zoznámia sa s publikáciami úradu BLS.
Projekcie zamestnanosti
• Informácie o tom, ako sa bude vyvíjať trh práce v horizonte najbližších 10 rokov, pojednávajú Projekcie zamestnanosti. Počítajú sa
na základe historických a súčasných ekonomických údajov o trhu práce v kombinácii s makroekonomickými a priemyselnými
činnosťami. Periodicita dostupnosti údajov je ročná. Hlavným cieľom programu Projekcie zamestnanosti je poskytnúť odhadované
trendy v oblasti zamestnanosti a povolaní v 10 ročnom projekčnom období. Projekcie sú vypočítané pre cca 800 podrobných
pracovných pozícií. Každé zamestnanie je priradené k úrovni vzdelania, ktorá sa zvyčajne vyžaduje na výkon daného zamestnania.
Úrad BLS každý rok zverejňuje zoznam zamestnaní, po ktorých bude v horizonte 10 rokov najvyšší dopyt.

Zdroj: Trexima Bratislava
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Veda, výskum, inovácie
5.3.1 Veda, výskum, inovácie ako podpora ekonomického rastu
V dôsledku pandémie COVID-19, narastá v súčasnosti potreba podporiť vedecké bádanie, základný a
aplikovaný výskum a inovácie, čo by opätovne podporilo hospodársky rast. Hlavným predpokladom
ekonomického rastu v spoločnosti sú zodpovedajúce, na nové podmienky pripravené ľudské zdroje,
nové technológie a procesy. Toto všetko musí byť neodkladne podporené finančnými, správne
smerovanými zdrojmi. Ekonomika Slovenska sa rozvíja vo veľkej miere na báze zahraničného kapitálu
vo výrobnej sfére a sfére služieb, často využívaním ešte stále lacnej a vzdelanej, či zručnej pracovnej
sily.
Graf č. 159

Výdavky na výskum a vývoj v krajinách OECD

Zdroj: OECD

Na grafe je možné sledovať celkové výdavky (bežné a kapitálové) na výskum a vývoj (uskutočňovaný
všetkými rezidentskými spoločnosťami, výskumnými ústavmi, univerzitnými a vládnymi laboratóriami
atď. Je v ňom zahrnutý aj výskum a vývoj financovaný zo zahraničia. Domáce prostriedky na výskum a
vývoj vykonávaný mimo domácej ekonomiky tieto údaje nezahŕňajú. Tento ukazovateľ sa vyhodnocuje
ako percento HDP.
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Už v súčasnosti je a do budúcnosti bude nevyhnutné klásť významne väčší dôraz na vývoj nových
technológií na báze vlastného výskumu, inovácií a vývoja realizovaného aj v efektívnej medzinárodnej
spolupráci.
Jedným zo základných kritérií rozvoja ľudských zdrojov a technológií potrebných vo vede a výskume
je ich financovanie. Na priblíženie súčasného stavu financovania vedy možno použiť mieru, ako sa HDP
(hrubý domáci produkt) premieta do financovania vedy. Jedným z možných a aj objektívnych vyjadrení
sú štatistiky OECD.
Ďalším indikátorom, najmä v oblasti aplikácie vedy a výskumu, sú výdavky na rizikový kapitál ako
percento HDP. Výška rizikového kapitálu je tiež indikátor relatívnej dynamiky vytvárania nových
inovačných podnikov. Najmä pre podniky, ktoré používajú alebo vyvíjajú nové (rizikové) technológie je
rizikový kapitál často jediným dostupným prostriedkom na financovanie ich (rozširujúceho sa)
podnikania. Priemerné výdavky rizikového kapitálu v EÚ sú 0,132 % HDP. Výdavky sa na Malte blížia k
0,4 % HDP, výdavky na rizikový kapitál sú nízke v Slovinsku, Srbsku, Českej republike a aj na Slovensku.
Graf č. 160

Rizikový kapitál za rok 2019

Zdroj: OECD

Ide i rizikový kapitál za rok 2019 s využitím trojročných priemerov vypočítaných ako priemer zo
samotného referenčného roku a dva roky predtým. Prevzaté z „European Innovation Scoreboard 2020
Annex B Performance per indicator”.
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Inovácie sú veľmi často spojené s rizikovým kapitálom a aj z tejto štatistiky vidieť, že reťazec vedecké
bádanie, základný a aplikovaný výskum a inovácie je nedostatočne rozvíjaný. Na inovácie sa na
Slovensku nekladie dostatočný dôraz.
Ekonomický rast Slovenska je stále z veľkej časti tvorený prílevom zahraničného kapitálu a nákupom
nových technológií. Tento vývoj sa však dostáva do stavu nasýtenia a do budúcnosti bude udržateľný
len tak, že sa viac otvorí priestor na vstup našich výskumníkov aj do zahraničných firiem a produkciou
vlastných medzinárodne akceptovateľných výsledkov výskumu a vývoja a inovácií.
Nedostatočné financovanie výskumu a vývoja sa premieta do mnohých oblastí života spoločnosti.
Prejavuje sa to aj v slabom zapojení Slovenska do Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorého
cieľom je koordinovať výskum na úrovni EÚ s národnými a medzinárodnými iniciatívami. Pritom je
nutné považovať ERA aj v zmysle oficiálnych dokumentov (Lisabonská zmluva (2007) za jednotný
výskumný priestor, ktorý je otvorený a umožňuje voľný obeh výskumníkov, vedeckých poznatkov a
technológií. V tejto súvislosti možno spomenúť Zmluvu o fungovaní Európskej únie (čl. 179). Na báze
tejto zmluvy sa vytvárali rámcové programy na podporu európskeho výskumu, aj v súčasnosti
prebiehajúci 8. rámcový program Horizont 2020 (2014–2020) a vytváraný 9. rámcový program
Horizont Europe (2021—2027). Program Horizont Europe cieli predovšetkým na nasledovné oblasti:
▪

rakovina,

▪

prispôsobenie sa zmene podnebia vrátane transformácie spoločnosti,

▪

zdravé oceány, morské pobrežné a vnútrozemské vody,

▪

klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,

▪

zdravie pôdy a potraviny.

Ide o široko definované oblasti, kde má výskum a vývoj SR potenciálne významné šance. V súvislosti s
prebiehajúcou technologickou revolúciou je nevyhnutné, aby mali absolventi a zamestnanci správne
zručnosti, čo ovplyvní aj rozvoj podnikov, regiónov a krajín. Tu zohráva významnú úlohu politika
výskumu a vývoja z hľadiska zvýšenia produktivity podnikov, a teda aj vytvárania udržateľných
pracovných miest a hodnôt.
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel vyhlásila, že: „Výskum
a inovácie sú jadrom reakcie na bezprecedentnú krízu, ktorej čelíme a môžu značne prispieť k oživeniu
hospodárstva. Zo správy o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií za rok 2020 vyplýva, že výskum
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a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie, ktorou Európa musí
prejsť. Pri tejto transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu Horizont 2020 a budúci Horizont Európa.“
V správe sa konštatuje, že „...treba vynaložiť väčšie úsilie, aby sa výsledky výskumu premenili na trvalo
obchodovateľné riešenia a aby sme dokázali vybudovať silný európsky výskumný priestor a zefektívniť
verejné výskumné systémy. A keďže výskum a inovácie sa s postupom digitalizácie menia, mali by sa
podporovať špičkové technológie a digitálne zručnosti výskumníkov, ako aj propagáciu otvorenej vedy
a zaistenie dostatočných investícií do kvalitnej dátovej infraštruktúry. Budúci rámcový program EÚ pre
výskum a inováciu Horizont Európa bude vďaka prístupu zameranému na úlohy a európskym
partnerstvám kľúčovým prvkom pri zintenzívňovaní a riadení úsilia v oblasti výskumu a inovácií.“
Aj na Slovensku je jedným z otvorených problémov pre budúcnosť prepojenie vedy, výskumu s
inováciami a technologickým rozvojom. Hovorí o tom aj analýza „Ako zlepšiť výskum a inovácie na
Slovensku?“ autorov Karolíny Havlíčkovej (analytička) a Daniela Straku (výkonný riaditeľ SOVVA) z
januára 2020, kde sa konštatuje:
▪

výskumný systém na Slovensku vo vysokej miere závisí od financovania z EÚ, keďže investície
súkromného sektora sú nedostatočné,

▪

Slovensko už dlhodobo stagnuje v hodnoteniach inovačnej výkonnosti,

▪

systém riadenia je považovaný za slabý a roztrieštený a koordinácia medzi zodpovednými
inštitúciami je nedostatočná,

▪

nízka úroveň migrácie vysoko kvalifikovaných zahraničných odborníkov do Slovenskej
republiky,

▪

celkové výskumné prostredie nie je dostatočne otvorené, atraktívne a excelentné,

▪

kvalita vedeckej základne z hľadiska výsledkov výskumu zaostáva za priemerom EÚ,

▪

prepojenie medzi verejnou a súkromnou sférou je slabé,

▪

investície MSP do výskumu a vývoja sú nízke,

▪

veľkou prekážkou pre slovenské MSP sú aj administratívne zaťaženie a časté legislatívne
zmeny101.

101

http://www.sovva.eu/science-policy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyza-hodnotenivyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-instituciami.html
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Malé a stredné podniky (MSP) bývajú tradične označované za pilier či chrbticu ekonomiky. Tvoria totiž
kľúčový segment podnikateľského sektora prakticky každej ekonomicky rozvinutej krajiny. Na
Slovensku podľa posledných dát Európskej komisie predstavujú MSP 99,9 % všetkých podnikov,
vytvárajú 70,7 % pracovných miest a 61,2 % pridanej hodnoty v ekonomike.
Slovensko tým citeľne presahuje priemerné hodnoty v rámci EÚ 28, kde MSP vytvárajú 66,9 %
pracovných miest a 57,8 % pridanej hodnoty. MSP sa dokážu meniacim sa podnikateľským trendom a
aktuálnej ekonomickej situácii prispôsobovať pružnejšie ako veľké korporácie, preto často predstavujú
stabilizujúci prvok ekonomiky.
Dlhodobo majú najzásadnejší význam najmä v ekonomicky menej rozvinutých regiónoch, v ktorých
nepôsobia veľké firmy a nadnárodné korporácie. V takýchto oblastiach tvoria MSP drvivú väčšinu
pracovných miest a reprezentujú miestny kapitál. Podpora MSP je vzhľadom na ich kľúčové postavenie
v ekonomike jednou z najvýznamnejších tém Európskej únie.
Medzi zásadné strategické dokumenty v tomto smere patrí Európska charta pre malé a stredné
podniky z roku 2001, zákon o malých a stredných podnikoch ("Small Business Act"), čo je iniciatíva
Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania, ktorá predstavuje komplexný rámec
opatrení pre MSP s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom
trhu102, Stratégia Európa 2030 a Akčný plán pre podnikanie 2024103.
Inšpirácií pre zmeny podpory inovácií do budúcnosti je veľa. Prakticky všetky štáty sveta venujú
dlhodobo významnú pozornosť podpore inovačného rozvoja technológií, procesov či regiónov104.
To, že na Slovensku nie sme lídrami v inováciách, vidieť aj z nasledujúceho obrázku.

102

http://www.sbagency.sk/zakon-o-malych-a-strednych-podnikoch-small-business-act

103

https://www.economy.gov.sk/uploads/files/qlSC2v1v.pdf

104

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/investment-plan-sector-specific-factsheet-rtdonline_sk.pdf
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Obrázok č. 72 Európsky prehľad výsledkov inovácií do roku 2020

Zdroj: Európska komisia

5.3.1.1 Inštitúcie podporujúce rozvoj inovácií
Národná vedecká nadácia (NSF International) podporuje rozvoj národného inovačného ekosystému,
ktorý približuje vedecké objavy bližšie k vývoju technológií, výrobkov a služieb prospešných pre
spoločnosť. Cieľom programu NSF Innovation Corps (I-Corps) US NSF – I-Corps je od jeho vzniku v roku
2011 znižovať čas a riziká spojené s prenosom myšlienok a technológií z laboratória na trh. Program ICorps je navrhnutý na podporu komercializácie takzvaných „hlbokých technológií“ alebo technológií,
ktoré súvisia so zásadnými objavmi vedy a techniky. Program I-Corps sa zameriava na nedostatok
zručností a vedomostí spojený s transformáciou základného výskumu na tzv. „deep technology
ventures“ – „hlboké technologické podniky".
Tekes – Fínska agentúra na financovanie technológií a inovácií (Finnish Funding Agency for
Technology and Innovation) podporuje rozvoj priemyslu a služieb prostredníctvom technológií, inovácií
a financovania rastu. Spoločnosť Tekes spolupracuje s najlepšími inovatívnymi spoločnosťami a
výskumnými jednotkami vo Fínsku. Financovanie výskumu, vývoja a inovácií je zamerané na projekty,
ktoré z dlhodobého hľadiska vytvárajú najväčší prínos pre ekonomiku a spoločnosť. Spoločnosť Tekes
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zo svojich aktivít nezískava finančný zisk ani si neuplatňuje práva duševného vlastníctva. Zastáva
myšlienku, že verejný sektor môže pomocou nových riešení uspokojiť požiadavky budúcich generácií.
Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Swedish Agency for Economic and Regional
Growth) je národná vládna agentúra, ktorej úlohou je podpora podnikania a regionálneho rastu. Jej
poslaním je posilňovať konkurencieschopnosť švédskych podnikov. V ceste k švédskej inovačnej klíme
na svetovej úrovni v roku 2020 („The Swedish Innovation Strategy”) sú uvedené oblasti podpory:
▪

Inovatívni ľudia,

▪

Výskum a vysokoškolské vzdelávanie pre inovácie,

▪

Rámcové podmienky a infraštruktúra pre inováciu,

▪

Inovatívne podniky a organizácie,

▪

Inovatívne verejné služby,

▪

Inovatívne regióny a prostredie.

Aj na základe tejto iniciatívy sa na začiatku minulého desaťročia Švédsko stalo lídrom v inováciách v
Európe už na konci minulého desaťročia.
Veda a inovácie sú súčasťou Rakúska. Rakúske spoločnosti úspešne pôsobia po celom svete a rakúski
vedci pracujú a skúmajú na najprestížnejších univerzitách v Európe, Ázii a USA. Rakúsko vynakladá 3%
HDP na výskum a vývoj. Poslaním Rakúska je pomôcť dosiahnuť udržateľné hospodárske prostredie a
spoločnosť s nízkymi emisiami, efektívne využívajúce zdroje a dbajú na ekologickú bezchybnosť.
Odrážajúc svoj záväzok k týmto cieľom rakúske spoločnosti dokázali dosiahnuť pozoruhodné prvenstvo
v oblasti zelených technológií a dosiahli, že sa krajina získala status jedného zo svetových lídrov v
ekologickej výstavbe všeobecne a predovšetkým v technológii výstavby pasívnych domov.
Inovačná stratégia OECD (OECD's innovation strategy) je založená na potrebe holistickej inovačnej
politiky, ktorá integruje niekoľko rôznych oblastí politiky s cieľom čeliť spoločenským výzvam. Štatistiky
a ukazovatele podnikových inovácií v krajinách OECD sú zverejňované na Business innovation statistics
and indicators – OECD105.

105

https://www.google.com/search?q=Business+innovation+statistics+and+indicators+%E2%80%93+OECD&rlz=
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5.3.1.2 Význam celoživotného vzdelávania v inovačnom rozvoji
Jedna z ciest ako posilniť na Slovensku inovácie je podporiť vedomostný potenciál zamestnancov a
rozvíjať ich zručnosti a kompetencie. Práve z tohto dôvodu je potrebné venovať náležitú pozornosť
celoživotnému vzdelávaniu. Celoživotné vzdelávanie zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie a
informálne učenie sa. Od iných než vzdelávacích činností, ako sú kultúrne alebo športové činnosti sa
odlišuje tým, že sa realizuje s cieľom učiť sa.
Na celoživotnom vzdelávaní sa priemerne zúčastnilo 11,1 % populácie EÚ vo veku 25 - 64 rokov počas
referenčného obdobia (2018, 2019). Vo Švajčiarsku, Švédsku a Fínsku sú podiely vyše 25 %. V
Rumunsku, Severnom Macedónsku, Bulharsku a Chorvátsku tvoria necelé 3 % populácie. V prípade
Slovenska sú to necelé 4 %.
Graf č. 161

Percento populácie vo veku 25-64 rokov zúčastňujúce sa na celoživotnom
vzdelávaní (European Innovation Scoreboard 2020)

Zdroj: OECD

Vyššie uvedené potvrdzuje potvrdzuje zistenia analýzy Havlíčkovej a Straku a odporúča sa venovať
pozornosť:
▪

Financovaniu výskumného systému aj investíciami zo súkromného sektora,

▪

Podpore inovačnej výkonnosti,

1C1DIMC_enSK827SK827&oq=Business+innovation+statistics+and+indicators+%E2%80%93+OECD&aqs=c
hrome..69i57j33i22i29i30.1116j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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▪

Významne posilniť riadenie systému vedy a výskumu a koordináciu medzi realizátormi vedy,
výskumu, inovácií a technológií,

▪

Zvýšiť úroveň migrácie vysoko kvalifikovaných zahraničných odborníkov do Slovenskej
republiky,

▪

Otvoriť výskumné prostredie, urobiť ho atraktívnym aj pre príchod (návrat) vedcov zo
zahraničia,

▪

Posilniť kvalitu vedeckej základne z hľadiska výsledkov výskumu,

▪

Podporovať silnejšie väzby (prepojenie) medzi verejnou a súkromnou sférou vo vede,
výskume, inováciách a technológiách,

▪

Investície MSP do výskumu a vývoja sú nízke, vytvoriť mechanizmy pre podporu inovačného
rozvoja a znížiť administratívne zaťaženie a časté legislatívne zmeny,

▪

Prijať inovačnú stratégiu Slovenska na obdobie do roku 2027, kedy bude končiť program
Horizont Európa, s podporou celoživotného vzdelávania pre inovačný rozvoj.

Veda, výskum, inovácie vo vybraných krajinách
5.4.1 Francúzska republika
Štruktúra štátnej správy v oblasti vedy a výskumu vo Francúzsku je typickým centralizovaným
systémom. Ministerstvo školstva, výskumu a technológie (Ministère de l'Education nationale, de la
Recherche et de la Technológia) je orgánom štátnej správy, ktoré je zodpovedné za oblasť vedy a
výskumu. Koordinuje činnosť jednotlivých výskumných centier a pripravuje politiku výskumu. Pri
ministerstve pôsobí Vrchný poradný orgán pre výskum a technológiu (Conseil Supérieur de la
Recherche et de la Technologie), ktorému predsedá minister školstva, výskumu a technológií. Ide o
poradný orgán ministerstva, predovšetkým pre hlavné smery politiky výskumu a konzultácie v otázkach
rozpočtu na vedu a výskum (a jeho rozdelenie medzi jednotlivé oblasti), v otázke výročnej správy o
vede a výskume čítané každoročne ministrom v parlamente, v otázkach výhľadových plánov, či v
zakladaní verejných inštitúcií vedy a výskumu a v ďalších oblastiach.
Najvýznamnejšou výskumnou inštitúciou je Štátne centrum pre vedecký výskum (Centre national de la
recherche scientifique - CRNS), ktoré združuje viac ako tisíc laboratórií v siedmich základných smeroch
výskumu, avšak nehrá úlohu koordinátora.
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Vedecká činnosť je realizovaná v inštitúciách zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie, v štátnych
výskumných ústavoch alebo v súkromných spoločnostiach venujúcich sa výskumom. Podniky sa
podieľajú až na dvoch tretinách výskumu (súkromný výskum). Spolu zamestnáva vedecký sektor
605 000 ľudí. Francúzsko vedie voluntaristickú politiku v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva,
ktorá má posilniť pozície francúzskej vedy na svetovej scéne, zvýšiť konkurencieschopnosť a účinne
reagovať na výzvy XXI. storočia. Ambíciou Francúzska je taktiež aktívne participovať na vytváraní
európskeho priestoru pre vedu, výskum, hospodárstvo a spoločnosť v spolupráci s medzinárodnými
partnermi.
CNRS, Francúzske národné stredisko pre vedecký výskum založené v roku 1939, patrí medzi popredné
svetové výskumné inštitúcie. Jeho vedci skúmajú živý svet, hmotu, vesmír a fungovanie ľudských
spoločností s cieľom čeliť hlavným výzvam súčasnosti a zajtrajška. CNRS, ktorý je medzinárodne
uznávaný za vynikajúci vedecký výskum, je referenciou vo svete výskumu a vývoja, ako aj pre širokú
verejnosť.
Francúzska výskumná politika pre rozvoj sleduje štyri hlavné ciele:
▪

podieľať sa na budovaní globálnych vedeckých poznatkov schopných podporovať subjekty s
rozhodovacími právomocami v reakcii na globálne výzvy;

▪

prostredníctvom výskumu a odbornej prípravy podporovať politické, sociálne a ekonomické
transformácie v rozvojových krajinách;

▪

posilniť kapacity vedeckých inštitúcií v najmenej rozvinutých krajinách s cieľom ich uznania na
najvyššej medzinárodnej úrovni a ich príspevku k rozvojovým výzvam;

▪

propagovať francúzsky a francúzsky hovoriaci výskum na mnohostranných a medzinárodných
fórach.

V medzinárodnom porovnaní výdavkov krajiny na výskum a vývoj je Francúzsko na 5. mieste za Južnou
Kóreou (4,3% HDP), Japonskom (3,3%), Nemeckom (2,9%) a Spojenými štátmi (2,8%), avšak pred
Spojeným kráľovstvom (1,7%).
Zmena podnebia, environmentálne krízy, nové ochorenia, pohyb obyvateľstva a potravinová
bezpečnosť - to sú globálne problémy, ktoré sa spoločne týkajú takzvaných „rozvinutých“ a
„rozvojových“ krajín. Tieto problémy, ktoré sa stali „cieľmi udržateľného rozvoja“ sú univerzálne a
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reakcie na ne majú systémovú povahu. Veda a výskum sú z tohto pohľadu impozantnými nástrojmi na
spoločné budovanie vedomostí a tematické debaty.
Vedecké komunity na severe a juhu sú vyzývané, aby spolupracovali s aktérmi rozvoja na formulovaní
a riešení týchto otázok na podporu verejných politík. Preto Francúzsko využíva svoju vedeckú
diplomaciu na posilnenie medzinárodných vedeckých komunít. V rozvojových krajinách pracuje na
podpore vedeckých inštitúcií, aby mohli čeliť hospodárskym, environmentálnym, sociálnym a
kultúrnym výzvam rozvoja.
Organizácie pre výskum v oblasti rozvoja
Ministerstvo pre európske a zahraničné veci (MEAE) udržiava jedinečnú vedeckú spoluprácu a
mechanizmus výskumu a vývoja, ktorý predstavuje veľkú výhodu pre medzinárodný, vedecký, ale aj
kultúrny a ekonomický vplyv Francúzska.
Tejto politike slúžia dve organizácie pod spoločným dohľadom MEAE a Ministerstva vysokoškolského
vzdelávania, výskumu a inovácií (MESRI): Výskumný ústav pre rozvoj (IRD) a Centrum medzinárodnej
spolupráce v poľnohospodárskom výskume pre rozvoj (CIRAD). Majú sídlo v rámci intertropického
pásma a majú rozsiahlu sieť partnerov.
Systém posilňujú početné výskumné a vysokoškolské inštitúcie (univerzity a grandes écoles). Za
zmienku určite stojí Univerzita Paris-Saclay (Université Paris-Saclay ), verejná výskumná univerzita vo
Francúzsku. Je súčasťou projektu Paris-Saclay, ktorý je výskumným akademickým kampusom.
Považuje sa za hlavné centrum pre vzdelávanie a výskum v rámci technologického klastra Paris-Saclay.
Univerzita integruje niekoľko popredných francúzskych škôl (grandes écoles), vedúce fakulty, vysoké
školy a výskumné centrá, ktoré sú súčasťou popredných svetových výskumných organizácií v rôznych
oblastiach. Paris-Saclay dosiahla obzvlášť dobré meno v matematike. Univerzita Paris-Saclay sa v
rebríčku Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2020 umiestnila na 14. mieste na svete. V
hodnotení predmetov sa umiestnila na 1. mieste na svete pre matematiku a na 9. mieste na svete pre
fyziku (1. v Európe), rovnako ako v top 25 v medicíne a poľnohospodárstve.
Univerzitnú a vedeckú spoluprácu podporujú Služby pre vedu a techniku (SST) a Služby pre spoluprácu
a kultúrne akcie (SCAC) veľvyslanectiev v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami z oblasti
výskumu vo Francúzsku.
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Francúzsko sa tiež zúčastňuje na významných vedeckých fórach, ako sú medzivládne konvencie
sponzorované Francúzskym polárnym inštitútom (Paul-Émile Victor), ako aj rôzne globálne výskumné
programy, najmä tie, ktoré sa týkajú štúdia podnebia.
Francúzska excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu je uznávaná v
medzinárodných rebríčkoch, o čom svedčia aj výsledky Akademického rebríčka svetových univerzít z
roku 2020, známejšieho ako „Šanghajský rebríček“.

5.4.1.1 Príklady dobrej praxe vo Francúzsku
▪

Propagácia: kvalitná propagácia francúzskej vedy a techniky u partnerov.

▪

Francúzske vysokoškolské zariadenia sa podieľajú na iniciatívach v silnejšej medzinárodnej
konkurencii, ktorá posilňuje ich vedecký a akademický vplyv. Atraktivitu francúzskeho
vysokoškolského vzdelávania podporuje aj prítomnosť a vplyv francúzskych inštitúcií v
zahraničí.

▪

Laboratóriá po celom svete: CNRS je jednou z mála výskumných inštitúcií na svete, ktorá
vytvára trvalé spoločné výskumné štruktúry v zahraničí. Skutočné laboratóriá umiestnené v
partnerských univerzitách, v 80 medzinárodných výskumných laboratóriách (IRL) združujú
výskumných pracovníkov, študentov, doktorandov, technikov a technikov z CNRS aj zo
zahraničných partnerských inštitúcií. CNRS sa tiež spolieha na sieť 28 zmiešaných jednotiek
francúzskych výskumných ústavov v zahraničí (Umifre) v oblasti humanitných a sociálnych vied,
ktoré sú riadené v partnerstve s ministerstvom pre Európu a zahraničie.

▪

Francúzska škola matematiky v Brazílii: V Riu de Janeiro združuje Ústav čistej a aplikovanej
matematiky (CNRS-IMPA) 50 výskumníkov matematiky. Bola vytvorená v roku 2006 a v
dynamike francúzsko-brazílskej matematickej siete je IRL na najlepšej úrovni najmenej v troch
odvetviach excelentnosti: dynamické systémy, parciálne diferenciálne rovnice a geometria.
Matematik Artur Ávila, držiteľ medaily Fields v roku 2014, stelesňuje dlhodobú francúzskobrazílsku tradíciu vyhľadávania mladých talentov. Francúzski vedci sa môžu pripojiť k IRI na
jeden rok vyslaním z domácich inštitúcií. Túto možnosť majú výskumní pracovníci CNRS aj
učitelia z francúzskych univerzít.
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▪

Aktívna prítomnosť v teréne: CNRS prevádzkuje sieť kancelárií umiestnených na kľúčových
miestach svetovej vedy: pobočka v Bruseli a kancelárie vo Washingtone, Riu de Janeiro, Tokiu,
Pekingu, Singapure, Naí Dillí a Pretórii. Všetko sú to strategické miesta na podporu vedeckej
excelentnosti. Táto sieť poskytuje podporu zahraničným alebo misijným výskumníkom a
monitoruje dohody o spolupráci. Majú dozornú úlohu a uľahčujú vzťahy so zahraničnými
partnermi v spojení s vedeckými a kultúrnymi službami veľvyslanectiev.

▪

Kancelária v Európskej únii: Pobočka CNRS v Bruseli posilňuje viditeľnosť organizácie ako
kľúčového hráča v európskej vedeckej politike. CNRS podporuje výskumných pracovníkov v ich
účasti na európskych programoch a je hlasom organizácie v komunitných inštitúciách. Je tiež
zapojený do vplyvných orgánov francúzskeho výskumu (Science Europe, Klub združených
výskumných organizácií atď.).

5.4.2 Holandské kráľovstvo
Holandsko patrí medzi najinovatívnejšie krajiny sveta. Holandská inovačná kultúra je dlhoročná –
Holanďanov poznáme ako vynálezcov Wi-Fi sietí, Bluetooth a dokonca aj akciového trhu. V Holandsku
sa inovuje už celé stáročia a inak tomu nie je ani dnes.
Úrodnú pôdu na množenie a rast inovácií poskytuje vláda, ktorá stimuluje spoluprácu medzi
súkromným a výskumným sektorom. Formovanie partnerstiev a podpora podnikateľského prostredia
priaznivého pre inovácie je jednou z priorít holandskej vlády. Holandsko je taktiež plné startupov
a ďalších inovačných centier, ktoré poskytujú možnosti rastu pre inovatívne koncepty. Inovačný sektor
tu však prekvitá najmä vďaka vysoko kvalitnej digitálnej infraštruktúre, ktorá poskytuje všetky
technológie potrebné na úspešné podnikanie. Kvalifikovaná viacjazyčná základňa talentov a priaznivé
pracovné podmienky podporujú slobodné myslenie a umožňujú Holandsku udržať si svoju pozíciu
jednej z najinovatívnejších krajín.
Medzi oblasti hospodárstva, ktoré sú v rámci inovácií medzi najlepšími na svete, patria:
▪

záhradnícke a rozmnožovacie materiály,

▪

agropotraviny,

▪

voda,

▪

chémia,
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▪

prírodné vedy a zdravie,

▪

high-tech,

▪

energie,

▪

logistika,

▪

kreatívny priemysel.

V rámci inovácií je dôležité hovoriť aj o IKT. Základné zručnosti v tejto oblasti však chýbajú v Holandsku
veľkému počtu ľudí. Preto je dôležité, aby sa základy učili už v ranom veku, aby sa ľudia neustále
rozvíjali, aby sa prispôsobili meniacim sa profesiám.
Mladí ľudia dnes vyrastajú vo svete, v ktorom sú IKT neodmysliteľnou súčasťou života. Holandská vláda
preto považuje za dôležité, aby mladí ľudia dostali dobrý základ v oblasti základných IKT, informačných
zručností a mediálnej gramotnosti. Týmto oblastiam je potrebné venovať pozornosť už v základnom
a strednom vzdelávaní. Vyššie stredné odborné vzdelávanie (MBO) však musí na zmeny v odbornej
praxi a nový vývoj reagovať tiež, aby diplomy, ktoré študenti na týchto školách získajú, nestratili svoju
hodnotu. Vysoké školy budú v nasledujúcich rokoch pracovať na implementácii Agendy akcelerácie pre
inovácie vo vzdelávaní. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa týmto zaviazali zlepšovať vzdelávanie
pomocou digitálnych technológií. Vzdelávacie inštitúcie navyše skúmajú aj obsah učebných osnov
a výstupných kvalifikácií s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti študentov. Zámerom je zlepšiť zosúladenie
s trhom práce, aby boli študenti na vstup do praxe pripravení.
V Holandsku si dnes zamestnanci uvedomujú, že automatizácia ich prácu zmení. Preto chcú disponovať
novými zručnosťami, a tak zvýšiť svoju zamestnateľnosť. Zamestnanci tu majú tendenciu považovať
zvyšovanie kvalifikácie skôr za zodpovednosť spoločnosti ako jednotlivcov. Väčšina zamestnancov nové
technológie víta a ich vplyv na prácu vníma pozitívne. Ohľadom budúcnosti technológií sú zamestnanci
optimistickí a veria, že technológie všeobecne zlepšia ich každodennú prácu a budú tak môcť pracovať
efektívnejšie.
Digitálna revolúcia si vyžaduje revolúciu v oblasti zručností. Ľudia musia rozvíjať svoje digitálne
povedomie, porozumenie a zručnosti, aby sa mohli zapojiť do digitálneho sveta. Kľúčom k tomu je
zvyšovanie kvalifikácie. Podstatné je predvídanie správnych zručností do budúcnosti, položenie
kultúrnych základov, poskytovanie moderných výcvikových programov a budovanie vzdelávacích
a rozvojových funkcií so správnou technológiou.
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Veda, výskum, inovácie a digitálny vývoj prinášajú výrazné zrýchlenie tempa, ktorým sa menia
jednotlivé úlohy na trhu práce a samotné povolania. Na zlepšenie práce existuje množstvo príležitostí.
Opakujúcu sa alebo fyzicky náročnú prácu môžu prevziať stroje, čo umožní ľuďom sústrediť sa na
náročnejšie a tvorivejšie úlohy. Pod vplyvom inovácií a digitalizácie sa pracovné miesta a úlohy zmenia
a v niektorých prípadoch dokonca zaniknú. Zároveň však bude väčšia potreba napríklad odborníkov na
kybernetickú bezpečnosť, analytikov údajov a vývojárov aplikácií. Ponuka však stále zaostáva.
Spoločnosti vo všetkých sektoroch, vládne orgány, vzdelávacie inštitúcie a iné organizácie majú
ťažkosti s hľadaním dostatku odborníkov v oblasti IKT. To vplýva na schopnosť Holandska využívať
príležitosti, ktoré digitalizácia ponúka. Nedostatok ľudí so správnymi vedomosťami a zručnosťami
spomaľuje ďalší rozvoj presného poľnohospodárstva. Pre bezpečnú a dobre fungujúcu digitálnu
infraštruktúru sú potrební špecialisti na kybernetickú bezpečnosť.
Pokiaľ ide o budúcnosť, úroveň zamestnanosti v Holandsku sa v období do roku 2030 mierne zvýši. Rast
zamestnanosti bude aj naďalej ťahaný službami, ako sú ubytovanie a stravovanie, čistenie vody
a odpadových vôd a vzdelávanie. Očakáva sa, že pracovníci v osobných službách a technickí manažéri
budú mať najviac nových pracovných príležitostí. Najrýchlejšie rastúcimi povolaniami budú napríklad
aj pracovníci v administratíve spolu s pracovníkmi predaja.

5.4.2.1 Príklady dobrej praxe v Holandsku
▪

Vládne stimuly na výskum a vývoj – holandská vláda ponúka stimuly na výskum a vývoj pre
spoločnosti, ktoré „posúvajú hranice“ Holandska. WBSO (daňový úver na výskum a vývoj)
umožňuje spoločnostiam znížiť mzdové náklady na výskum a vývoj a ďalšie náklady a výdavky
napríklad na prototypy alebo výskumné zariadenia. Daň z príjmu súvisiaceho s patentmi
a súvisiacim vývojom je 7 %. Spoločnostiam vo vývojových fázach nových produktov alebo
služieb sa poskytuje finančná pomoc.

▪

Poradná rada pre vedu, technológie a inovácie – poradná rada radí vláde a parlamentu
v politikách týkajúcich sa vedeckého výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Zameriava
sa na rozvoj vedomostí, technológií a inovácií, na súvisiace politiky a faktory, ktoré ovplyvňujú
tieto procesy.

▪

Holandská rada pre výskum (NWO) – rada pre výskum je jedným z najdôležitejších orgánov
na financovanie vedy v Holandsku, ktorý podporuje kvalitu a inovácie vo vede. NWO investuje
každý rok takmer 1 miliardu eur na výskumy súvisiace so spoločenskými výzvami a výskumnú
infraštruktúru.
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▪

Agenda akcelerácie pre inovácie vo vzdelávaní – agenda je založená na troch ambíciách:
zlepšenie prepojenia s trhom práce, stimulovanie flexibility vzdelávania, efektívnejšia
a kvalitnejšia výučba pomocou technológií. Agenda akcelerácie taktiež posilňuje pozíciu
holandského vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte v rámci inovácií vo
vzdelávaní.

5.4.3 Nemecká spolková republika
Výskum, vývoj a inovácie tvoria základ prosperity a konkurencieschopnosti Spolkovej republiky
Nemecko (ďalej len „SRN“). Životaschopné riešenia pre energiu šetrnú k životnému prostrediu,
efektívnu zdravotnú starostlivosť, udržateľnú mobilitu, bezpečnú komunikáciu a bezpečnú výrobu v
SRN nemožno vyvinúť bez pokroku v oblasti vedy a techniky. Výzvy, ktorým Nemecko čelí, zdieľajú aj
ďalšie krajiny v Európe a na celom svete.
V posledných rokoch investovala SRN do výskumu a vývoja viac prostriedkov ako kedykoľvek predtým.
Výdavky spolkovej vlády na výskum a vývoj sa v rokoch 2005 – 2018 zvýšili o 9 miliárd eur na 17,3
miliárd eur v roku 2018. To predstavuje nárast asi o 92 %. V rokoch 2017 – 2018 sa výdavky nemeckého
priemyslu na výskum a vývoj zvýšili asi o 4,8 % na 72,1 miliárd eur. Vláda a priemysel spolu vynaložili v
roku 2018 na výskum a vývoj 104,7 miliárd eur. To predstavuje 3,13 % hrubého domáceho produktu
HDP Nemecka. To znamená, že SRN opäť dosiahla cieľ stratégie Európa 2020, ktorým sú výdavky na
výskum a vývoj vo výške 3 % HDP ročne.
SRN predstavuje 31 % všetkých výdavkov na výskum a vývoj v EÚ; šesť z desiatich najinovatívnejších
spoločností v EÚ je z Nemecka. V rámci medzinárodných hodnotení figuruje SRN v oblasti inovácií ako
jedna z popredných svetových krajín. Európska hodnotiaca tabuľka inovácií Európskej komisie zaraďuje
Nemecko do skupiny silných inovátorov a globálny index inovácií tiež radí Nemecko medzi popredné
krajiny. SRN je svetovým lídrom aj v oblasti patentových prihlášok. Nemecko predstavuje takmer
dvakrát toľko patentov s významom pre svetový trh na milión občanov ako USA. Dobrá medzinárodná
pozícia Nemecka, pokiaľ ide o mieru jeho excelentnosti v počte citácií publikovaných výsledkov
výskumu, sa v posledných rokoch neustále zlepšuje.
Za posledné desaťročie zostal nemecký podiel na svetovom obchode s tovarom náročným na výskum
stabilný. V roku 2018 bol podiel Nemecka 11,5 %, a teda vyšší ako podiel USA, ktorý je na úrovni okolo
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10,8 % a podstatne vyšší ako podiel Japonska, iba niečo nad 6 %. SRN je v tomto obchode tiež lídrom
medzi európskymi krajinami.
V záujme udržania silnej medzinárodnej pozície sa SRN zameriava predovšetkým na zachytenie
perspektívnych trendov a budúcich výziev. V tomto kontexte je digitalizácia rozhodujúcim faktorom,
pretože ponúka nové príležitosti pre použitie v oblastiach, ako sú umelá inteligencia a interakcia
človeka a technológií. Ďalším dôležitým cieľom je silnejšia účasť malých a stredných podnikov na
inováciách. Z tohto dôvodu boli od r. 2020 zavedené daňové stimuly pre výskum a vývoj. Cieľom je
posilniť konkurencieschopnosť Nemecka v oblasti inovácií a stimulovať výskum predovšetkým v malých
a stredných podnikoch.106
V nemeckom systéme podpory inovácií zohrávajú hlavnú úlohu programy výskumu a vývoja so
zdieľaným rozpočtom. Tieto programy sú zvyčajne spolufinancované verejnými a súkromnými
orgánmi. Zahŕňajú širokú škálu domén, cieľových skupín a účelov. Existujú medzi nimi programy
zaoberajúce sa špecifickými technológiami a oblasťami, napr. zamerané na výrobné technológie,
elektroniku alebo prírodné vedy. Ostatné programy poskytujú služby pre malé a stredné podniky bez
ohľadu na sektor alebo oblasť. Tieto programy sú v mene ministerstiev a iných verejných orgánov
riadené koordinačnými agentúrami (v nemčine „Projektträger“).
Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft (Výskumná únia Hospodárstvo – Veda) je konzultačný
orgán pre High-Tech stratégie nemeckej spolkovej vlády. Tento orgán chápe „Priemysel 4.0“ (Industry
4.0) ako kľúčovú doménu pre budúci výskum, vývoj a inovácie v SRN. Priemysel 4.0 sa zaoberá
implementáciou kyberfyzikálnych systémov (ďalej len „KBS“) v priemyselnej výrobe.107 Na výskum a
hodnotenie inovácií, ako aj analýzu a predpovedanie spoločenských trendov má SRN samostatný
inštitút – Inštitút pre inovácie a technológie (IIT), ktorý sa tejto problematike odborne venuje od roku
2007.
Na národnej úrovni existuje v SRN množstvo prognostických nástrojov, ktoré sa zameriavajú na budúci
dopyt a ponuku zručností:

106
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https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/research.html
Hartmann, E. & Bovenschulte, M. (2013). Skills Needs Analysis for “Industry 4.0” based on Roadmaps for Smart
Systems. In: SKOLKOVO Moscow School of Management & International Labour Organization (ed.) (2013):
Using Technology Foresights for Identifying Future Skills Needs. Global Workshop Proceedings, Moscow; s.
27.
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▪

Prognózy kvalifikácie a povolania (Qualifikations und Berufsfeldprojektionen, QuBe)108 – ponuka
pracovnej sily sa predpovedá podľa kvalifikácie a povolania a dopyt po pracovnej sile podľa
odvetvia, povolania a úrovne požiadaviek do roku 2035. Tieto prognózy vypracúva Inštitút pre
výskum trhu práce a povolaní pri Spolkovom úrade práce (ďalej len „IAB“) a Spolkový inštitút pre
odborné vzdelávanie (ďalej len „BIBB“) v spolupráci s Inštitútom pre výskum ekonomických
štruktúr (GWS) a Fraunhoferovým inštitútom pre aplikované informačné technológie (FIT);

▪

Arbeitsmarkt 2030 (Trh práce 2030) – projekt predpovedania zručností pre SRN a nemecké
spolkové krajiny, ktorý je organizovaný podľa sektorov, kvalifikácií, povolaní a veľkosti
spoločnosti a realizovaný pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí (ďalej len „BMAS“). Prognózy
dopytu a ponuky pracovnej sily do roku 2030 realizuje spoločnosť Economix Research &
Consulting spolu s medzinárodným konzorciom;

▪

Správa Deutschland predstavuje prognózy trhu práce do roku 2040 s prihliadnutím na
predpokladané demografické zmeny a všeobecné ekonomické ukazovatele. Pravidelne ju
vypracúvala spoločnosť Prognos AG s použitím odlišných metodík a predpokladov, aké sa
používajú vo vyššie opísaných modeloch.

Predikčná štúdia Future Skills Framework z dielne Stifterverband a McKinsey predstavuje budúci rámec
zručností, ktorý odhaľuje súčasnú potrebu kompetencií z pohľadu podnikov i jednotlivcov. Definuje
budúce zručnosti ako kompetencie, ktoré budú v nasledujúcich piatich rokoch podstatne dôležitejšie
pre pracovný život alebo sociálnu účasť. Medzi ne patrí navrhovanie transformačných technológií, ako
sú umelá inteligencia, inteligentný hardvér, robotika, ako aj digitálne a nedigitálne kľúčové zručnosti,
vrátane digitálnej interakcie, adaptability či podnikateľského myslenia.109 Cieľom Future Skills
Framework je zmapovať najnovšie trendy a požiadavky v nemeckej ekonomike, predvídať medzery v
schopnostiach a zároveň dať impulz na iniciovanie krátkodobých ako aj strednodobých politík v oblasti
vzdelávania, ale aj poskytnúť informácie samotným univerzitám a inštitúciám ďalšieho vzdelávania, na
základe ktorých môžu aktualizovať svoje vzdelávacie programy. Tento rámec tvorí koncepčný základ
budúcej iniciatívy v oblasti zručností realizovanej Stifterverband a bude sa pravidelne aktualizovať a
prispôsobovať meniacim sa okolnostiam.
Pokiaľ ide o identifikáciu nových zručností, BIBB v spolupráci s trénermi v oblasti médií a informačných
technológií vyvinul model mediálno-pedagogickej kompetencie pre výcvik personálu. Model bol
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Pre viac informácií viď: https://www.bibb.de/de/11727.php.
Euroguidance (2019). SKILLS FOR THE FUTURE. Euroguidance Cross Border Seminar, 2019, Slovenia, s. 35.
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vytvorený ako súčasť výskumného projektu BIBB s cieľom definovať odborné vedomosti potrebné na
poskytovanie školení zameraných na konkrétnu oblasť médií a informačných technológií a osvojenie si
praktických zručností. Model kladie dôraz na efektívny proces získania potrebných vedomostí
a zručností a stanovuje možný didaktický rámec pre formát ďalšieho vzdelávania vhodný pre školiaci
personál.110
Na základe analýzy budúceho technologického vývoja sa objavujú v SRN budúce potreby rozširovania
kvalifikácie hlavne v sektoroch zdravotnej starostlivosti a remeselnej výroby. Po overení
identifikovaných tendencií a vytvorených cestovných máp (roadmaps) bol vypracovaný súbor
učebných osnov pre ďalšie vzdelávanie popri práci, ako aj pre klasické denné vzdelávanie (teoretické a
praktické prvky). Pracujúci, ale aj vysokoškolskí a postgraduálni študenti môžu získať napr. magisterský
titul v odbore Ambient Assisted Living (ďalej len „AAL“, pomoc starým a chorým samostatne bývajúcim
osobám) alebo môžu byť vyškolení ako konzultanti v odbore AAL v osobitných pracovných
oblastiach.111
Čoraz väčší vplyv digitalizácie znamená, že v roku 2025 už nebude existovať približne 1,3 milióna
dnešných pracovných miest, pričom sa vytvorí asi 2,1 milióna nových pracovných miest. Do roku 2035
bude štrukturálna transformácia ešte väčšia a do tej doby sa v dôsledku digitalizácie vytvorí takmer 3,3
milióna pracovných miest. V rovnakom období však zaniknú 4 milióny pracovných miest. V porovnaní
s dnešným počtom pracovných síl, ktorý predstavuje takmer 45 miliónov, sa 16 % všetkých pracovných
miest (7,3 milióna) zmení na trhu práce budúcnosti a v roku 2035 bude existovať o 740 000 pracovných
miest menej, ako je tomu dnes. Digitalizácia sveta práce pritom nie je jediným motorom tejto
transformácie. V dôsledku demografických faktorov bude existovať aj menšia pracujúca populácia.112
V nemeckom kontexte je jedným z novo rozvíjaných povolaní špecialista na priemyselné IKT
kombinujúci odborné vedomosti v elektronike a IKT (hardvér/softvér). Medzi otvorené otázky patrí
vzťah tohto nového povolania k už existujúcemu špecialistovi na mechatroniku. Ďalej je možné položiť
si otázku, či by malo ísť o počiatočnú kvalifikáciu alebo o kvalifikáciu, ktorú je potrebné získať v rámci
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ďalšieho odborného vzdelávania, napr. ako perspektíva ďalšieho vzdelávania pre špecialistov na
mechatroniku.113

5.4.3.1 Príklady dobrej praxe v Nemecku
V SRN existuje množstvo programov, iniciatív a partnerstiev na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré možno považovať za príklady dobrej praxe. Základom je ale
celkové spoločensko-politické nastavenie, ktoré považuje podporu vedy, výskumu a inovácií za
základný predpoklad a prioritu pri zabezpečovaní prosperity krajiny. Ako kľúčové fakty, podporujúce
toto tvrdenie, možno uviesť:
▪

viac ako 1 000 verejných a verejne financovaných inštitúcií pre vedu, výskum a vývoj,

▪

708 000 zamestnancov vo výskume a vývoji vrátane 434 000 výskumných pracovníkov vo
výskume a vývoji,

▪

viac ako 400 výskumných a inovačných sietí a klastrov,

▪

približne 46 600 patentových registrácií na celom svete (5. miesto),

▪

výdavky na výskum a vývoj: 105 miliárd eur (2018)114.

Medzi konkrétne príklady dobrej praxe patria:
▪

Skilled

professionals

for

Germany

(Kvalifikovaní

odborníci

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/skilled-professionals.html)

pre

Nemecko:

–

spolkové

ministerstvo hospodárstva a energetiky sponzoruje KOFA (www.kofa.de), stredisko
excelentnosti na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily. Jeho cieľom je pomôcť malým a
stredným podnikom stať sa atraktívnymi zamestnávateľmi a zostať konkurencieschopnými pri
nábore kvalifikovaných zamestnancov;
▪

Jobstarter – Training for the future (Štartér práce – Príprava pre budúcnosť:
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/jobstarter_training_for_the_future.pdf)

–

projekty v rámci iniciatívy Jobstarter pomáhajú malým a stredným podnikom pri ponúkaní miest
na odbornú prípravu, podporujú mladých ľudí pri prechode zo štúdia do praxe a podporujú
spoločné školiace podniky. Jobstarter posilňuje programy duálneho vzdelávania v Nemecku;
113
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▪

Vocational education and training 4.0 – skilled worker qualifications and competencies for the
digitalised work in the future (Odborné vzdelávanie a príprava 4.0 – Kvalifikácia a kompetencie
odborných

pracovníkov

pre

digitalizovanú

prácu

budúcnosti:

https://www.bibb.de/en/26729.php, https://www.bibb.de/en/91849.php) – spoločná iniciatíva
BMBF a BIBB s názvom „Kvalifikácia a kompetencie odborných pracovníkov pre digitalizovanú
prácu budúcnosti“ predstavila v kontexte odborného vzdelávania a prípravy 4.0 na viacerých
odborných sympóziách rôzne fenomény spojené s digitálnou transformáciou sveta práce.
Projekt vo všetkých svojich fázach ukazuje významný vplyv digitalizácie na budúci dopyt po
kvalifikovaných pracovníkoch a odborné vzdelávanie a prípravu.115

5.4.4 Maďarská republika
Maďarská republika v rámci inovácií, vedy a výskumu nepatrí medzi európsku špičku, no v posledných
rokoch zaznamenala viaceré dobré výsledky. V poslednom období sú nositeľmi inovácií aj lokálne firmy
a do značnej miery aj startupy. Maďarská vláda sa snaží výraznejšie podporovať aj malé a stredné firmy,
napríklad v stavebnom priemysle pravidelne poskytuje dotácie na modernizáciu a technologický
rozvoj.
Maďarsko má prijatú investičnú stratégiu, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť podiel výdavkov na vedu na 1,8
%, posilniť výskumné pracoviská v maďarskej akadémii vied a na univerzitách a vybudovať svetovo
konkurencieschopnú výskumnú infraštruktúru. Stratégia predpokladá zvýšenie počtu výskumných
pracovísk patriacich do výskumnej špičky, počet výskumných pracovísk globálnych spoločností
sídliacich v Maďarsku, ako aj posilnenie výskumnej základne pre stredné a malé podniky. Osobitná
pozornosť sa venuje budovaniu štátnych centralizovaných, ako aj decentralizovaných inovačných
služieb.
Maďarsko do značnej miery podporuje komercionalizovanie výskumu vysokých škôl a vedeckých
pracovísk. Podporované sú partnerstvá vedeckých a výrobných subjektov (prepojenie medzi
podnikmi a vysokými školami). Jedným z motorov inovácií je Budapeštianska technologická
a ekonomická univerzita. Mnoho zahraničných IT spoločností a aj Európsky inovačný a technologický
inštitút (EIT) majú svoje sídla a takzvané „infoparky“ hneď pri univerzitnom areáli. Budapeštianska
technologická a ekonomická univerzita má ambíciu stať sa vedúcou inštitúciou v oblasti inovácií
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v Maďarsku a jednou z elitných univerzít v Európe. Okrem budapeštianskej univerzity si ešte ďalšie štyri
inštitúcie vyslúžili titul „elitné výskumné univerzity“, a to Univerzita Eötvös Lóránd, Univerzita
Semmelweis (zameraná na medicínu) a tiež univerzity v mestách Szeged a Debrecen. Univerzity sa
plánujú vo výskume zamerať na päť hlavných oblastí: udržateľná energetika, doprava a logistika,
biotechnológie, environmentálny výskum a zdravotníctvo, nanofyzika a nanotechnológie a napokon
inteligentné životné prostredie a e-technológie. Významné slovo vo vede a výskume má Maďarská
akadémia vied (MTA). Štátnu finančnú podporu a štrukturálne fondy EÚ určené na výskum a inovácie
cez rôzne výzvy rozdeľuje Ministerstvo ľudských zdrojov, ale aj Ministerstvo inovácií a technológií a
Ministerstvo národného rozvoja. Maďarsko organizuje významné inovačné veľtrhy ako napríklad
známy Industry Days zameraný predovšetkým na automatizáciu, strojárstvo, chemický priemysel a
rôzne priemyselné inovácie. Dôležitým veľtrhom je aj Automotive Hungary.
Mnohé medzinárodné firmy vyrábajúce v Maďarsku majú vývoj a inovácie zväčša lokalizované priamo
v Maďarsku. Zaujímavosťou Maďarska je, že podporuje inovačnú orientáciu na všetky svetové strany.
Inovácie nielen z EÚ, ale napríklad aj z Číny a Ruskej federácie. Treba spomenúť, že Maďarsko v roku
2017 výrazne zjednodušilo správu daní. Pre právnické osoby platí jednotná 9 % sadzba dane (predtým
platili dve sadzby 10 % a 19 %). Zásada jednoduchej rovnej dane platí aj pre daň z príjmu fyzických osôb
(15 % sadzba). Aj preto je Maďarsko stále veľmi zaujímavou lokalitou na umiestnenie investícií.
Maďarsko je v oblasti ekonomiky strategickým hráčom strednej a východnej Európy. Záujem vlády je
spraviť z Maďarska vďaka jeho priaznivému geografickému postaveniu potenciálne logistické a
výrobné centrum v Európe. Je dobre prepojené so západnou Európou, cez krajinu prechádzajú štyri
hlavné európske dopravné koridory. Jeho strategická pozícia navyše umožňuje krajine priamy prístup
do celého regiónu rozvíjajúcich sa trhov východnej Európy, ako aj na Balkán. Maďarsko má záujem o
vedúcu logistickú a distribučnú pozíciu v regióne strednej a východnej Európy. Je tu prítomných
niekoľko významných globálnych poskytovateľov logistických služieb, ktorí ponúkajú integrované
riešenia dodávateľského reťazca.
V krajine majú výrobné zariadenia štyria veľkí výrobcovia automobilového priemyslu: Suzuki, Audi,
Opel a Daimler. Čo je však dôležitejšie, mnohí z nich tu majú aj výskum a vývoj, ako napríklad Audi
v meste Győr. Pri viacerých veľkých zahraničných investíciách do automobilového alebo
elektrotechnického priemyslu Maďarsko zmluvne dohodlo nielen umiestnenie výroby, ale aj
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vývojových centier. Niekedy bola priama štátna podpora zahraničnej investície priamo podmienená
umiestnením aj výskumných a inovačných kapacít.
Audi, Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Arvin Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET,
Draxlmaier, Edag, Temic Telefunken a ZF – toto všetko sú medzinárodné spoločnosti, ktoré v Maďarsku
majú umiestnené aj výskumné a inovačné kapacity.
V Maďarsku sa podporuje aj výskum a vývoj elektrickej mobility. Vláda má aj samostatný plán
elektronickej mobility – Jedlik Ányos plán 2.0. Medzinárodné spoločnosti z oblasti automobilového
priemyslu, ktoré vyrábajú v Maďarsku už začali s výrobou elektrických vozidiel a komponentov do
elektromobilov.
Maďarsko je najväčším výrobcom elektroniky v regióne strednej a východnej Európy a je kľúčovým
hráčom v celkovej regionálnej produkcii tohto odvetvia. Viaceré spoločnosti z oblasti výroby
elektroniky, ako napríklad National Instruments a Jabil, tiež vykonávajú činnosti v oblasti výskumu a
vývoja. Sformulovaná bola tiež Národná energetická stratégia do roku 2030 a jej zásadné ciele, a to aj
v oblasti podpory výskumu a vývoja v oblasti energetiky.
Viaceré medzinárodné i miestne farmaceutické firmy plánujú ďalšiu expanziu nielen v regióne strednej
Európy, ale aj smerom k balkánskym štátom a vzdialenejším trhom vo východnej Európe a Ázii. Tu je
priestor aj na investície do inovácií a vývoja. Väčšina farmaceutických spoločností sa nachádza v
Budapešti, Debrecíne, Szegede a Pécsi.
Niekoľko IT spoločností prevádzkuje centrá technologických služieb a mnohé z nich premiestnili svoje
aktivity v oblasti výskumu a vývoja do Maďarska. Výskum a vývoj v oblasti IKT súvisí s viac ako štvrtinou
celkových výdavkov na výskum a vývoj. Maďarsko sa stalo regionálnym inkubátorom pre vývoj softvéru
vrátane softvéru na riadenie procesov, herných programov a geografických informačných technológií
so zameraním na navigačné systémy. Maďarskí vývojári softvéru dosiahli medzinárodný úspech v
niekoľkých oblastiach, ako je ochrana pred vírusmi, bioinformatika a bezpečnosť IT. Prítomnosť a
úspešné fungovanie spoločností ako Ericsson, Oracle a Gameloft sú dôkazom vysokej kvality IT sektora
v Maďarsku. Sektor maďarských informačných a komunikačných technológií (IKT) tiež ukázal potenciál
na obrovský rast. Maďarsko je lídrom v oblasti výdavkov na IKT na obyvateľa a výdavkov na IKT ako
percento HDP v regióne strednej a východnej Európy.
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V Maďarsku existuje koalícia umelej inteligencie (AIC), ktorú tvorí 250 organizácií. Odhaduje sa, že do
roku 2030 môže umelá inteligencia tvoriť až 15 percent celkového HDP Maďarska. V oblasti umelej
inteligencie je schválená aj viac-pilierová stratégia, na ktorú dohliada Národné laboratórium umelej
inteligencie (MILAB), ktoré spadá pod Výskumný ústav pre výpočty a automatizáciu (SZTAKI). Toto
laboratórium existuje od septembra 2020 a jeho cieľ je posilniť pozíciu Maďarska v oblasti umelej
inteligencie. Počet vedcov, ktorí sa zúčastňujú na výskume MILABu je dostatočne veľký na to, aby bolo
navonok zjavné, že v Maďarsku prebieha skutočná snaha o vývoj umelej inteligencie.
Hlavnou inštitúciou na podporu zahraničných investícií je Maďarská agentúra pre investície a podporu
– Hungarian Investment and Promotion Agency (HIPA – www.hipa.hu), ktorá pre investorov poskytuje
tzv. one stop servis, teda kompletný servis (od zabezpečenia všetkých dokladov a povolení až po
realizáciu investície). Vláda venuje veľkú pozornosť presmerovaniu ekonomiky na výskum a vývoj. Rok
2019 možno z hľadiska investícií zhodnotiť ako jedinečný v tom, že väčšina investícií nepochádzala z
Nemecka, ale z Južnej Kórey. V Maďarsku je veľa investícií aj z Japonska.
Veľké množstvo zahraničných investícii v Maďarsku, ktoré smerovali najmä do oblasti elektroniky,
automobilového priemyslu, IKT a umelej inteligencie si vyžadujú aj nové zručnosti. Vláda deklaruje, že
má záujem udržať priemyselnú výrobu tak, aby zahraničné firmy neodchádzali za lacnejšou pracovnou
silou, ale aby dobre kvalifikovaná a vyškolená pracovná sila bola pre tieto firmy motiváciou ostať v
Maďarsku, prípadne okrem výroby rozvíjať aj technologický výskum a vývoj. Veľmi silným sektorom je
poľnohospodárstvo. Vláda sa snaží podporovať inovácie v poľnohospodárstve, aby výroba bola
efektívna a konkurencieschopná.

5.4.4.1 Príklady dobrej praxe v Maďarsku
▪

Oblasti ako školstvo, zamestnanie, ďalšie vzdelávanie patria v Maďarsku pod jedno ministerstvo
(Ministerstvo ľudských zdrojov), čo môže odbúrať byrokraciu a rezortizmus pri zavádzaní
opatrení.

▪

Víziu ďalšieho vývoja ohľadom potreby pracovných miest a pozícií sa snažia spolu s orgánmi
štátu definovať aj zástupcovia zamestnávateľov, napríklad Maďarská priemyselná a obchodná
komora,

Zväz

maďarských

priemyselníkov

a zamestnávateľov,

Zväz

zamestnancov

a zamestnávateľov.
▪

Vládna stratégia digitálneho vzdelávania pre široké vrstvy obyvateľov s cieľom zlepšiť digitálne
zručnosti širokých vrstiev.
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▪

Otvorenie Maďarska smerom na Východ. Pokiaľ ide o výsledky vládnej politiky možno
skonštatovať, že 38 % nových pracovných miest vytvorených v Maďarsku v minulom roku
vytvorili čínske, juhokórejské a japonské investície. Bank of China si vybrala Budapešť ako miesto
svojho regionálneho ústredia a Maďarsko bolo prvý členský štát Európskej únie, ktorý sa pripojil
k čínskemu projektu globálnej hospodárskej iniciatívy a zároveň aj k Ázijskej investičnej banke
pre infraštruktúru. Investície prišli do rôznych odvetví a hlavne sa vláde podarilo dosiahnuť určitú
regionálnu rovnováhu, čo dokazuje skutočnosť, že investície prišli do všetkých žúp.

▪

Vládna podpora vytvorenia zahraničných investícií s vysokou pridanou hodnotou (zameraných
na výskum, inovácie, vývoj). V minulosti prichádzali do Maďarska iba veľké spoločnosti zamerané
na produkciu, teraz prichádzajú a investujú aj spoločnosti využívajúce nové technológie. Celkové
hodnota investícií v roku 2019 prekročila 5 miliárd eur.

▪

Maďarská agentúra pre investície a podporu ako hlavná inštitúcia podpory zahraničných
investícií. Agentúra poskytuje kompletný servis pre investorov – od počiatočných povolení až po
realizáciu investície.

▪

V oblasti umelej inteligencie napĺňanie stratégie, na ktorú dohliada Národné laboratórium
umelej inteligencie. Počet vedcov, ktorí sa zúčastňujú na výskume v rámci Národného
laboratória umelej inteligencie je dostatočný na skutočný inovatívny posun v tejto oblasti.
Pilierom inovácií v tejto oblasti je aj Koalícia umelej inteligencie (AIC), ktorú tvorí 250 organizácií.

▪

Približne 82% obyvateľstva má prístup k ultrarýchlemu internetu.

▪

Maďarsko je regionálnym inkubátorom na vývoj softvéru vrátane softvéru na riadenie procesov,
herných programov a geografických informačných technológií so zameraním na navigačné
systémy. Maďarskí vývojári softvéru dosiahli medzinárodný úspech v niekoľkých oblastiach, ako
je ochrana pred vírusmi, bioinformatika a bezpečnosť IT.

▪

Výskum a vývoj v oblasti elektroniky.

▪

Vládna podpora výskumu a vývoja elektrickej mobility (Jedlik Ányos plán) a rozsiahle investície
automobiliek do výroby elektromotorov.

▪

Výskumné centrá nadnárodných spoločností – Audi, Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Arvin
Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET, Draxlmaier, Edag, Temic Telefunken a ZF.

▪

Priaznivé daňové nastavenie pre firmy a odbúravanie byrokracie (jednotná 9 %-ná sadzba dane
pre firmy). Štátna podpora investície do výskumu a vývoja.

▪

Významné inovačné veľtrhy ako napríklad známy Industy Days alebo Automotive Hungary.

▪

Samostatne fungujúce Ministerstvo inovácií a technológií.

▪

Maďarská akadémia vied prepájajúca výsledky výskumu s praktickým využitím.
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▪

Podpora komercionalizovania výskumu vysokých škôl a vedeckých pracovísk a fungovanie
elitných výskumných univerzít.

5.4.5 Poľská republika
Poľsko je členským štátom EÚ s 38 miliónmi obyvateľov (2020), čo predstavuje 8% populácie EÚ. V
porovnaní relatívneho objemu HDP na obyvateľa dosiahlo Poľsko v roku 2019 79% priemeru EÚ
(Eurostat). V rokoch 2019 a 2020 bol rast HDP v reálnych hodnotách premenlivý a dosiahol 4,5%,
respektíve 2,8% s vyhliadkou rastu 5,1% do roku 2022 (Eurostat, 2021). V roku 2015 boli hrubé domáce
výdavky na výskum a vývoj (GERD) 7 046 910 mil. EUR a od roku 2009 sa neustále zvyšujú (v roku 2009:
2 095 827 mil. EUR). Podnikateľský sektor je najväčším prispievateľom do výskumu a vývoja, jeho
investície do výskumu a vývoja predstavovali v roku 2015 0,47% HDP. Jeho úloha sa od roku 2006, keď
jeho investície do výskumu a vývoja predstavovali 0,17% HDP, neustále zvyšovala. Neustále sa zvyšujú
i verejné výdavky a v roku 2019 predstavovali vnútorné výdavky na výskum a vývoj (GERD) v hodnote
prepočítanej na HDP 1,32%.
Výkonnosť Poľska v oblasti výskumu a inovácií sa za posledné desaťročie mierne zlepšila, ale kvalita
výstupov z oblasti vedy, inovácií a výskumu je nižšia než priemer EÚ. Podľa Európskej tabuľky inovácií
je Poľsko tzv. „miernym novátorom“ a v tejto oblasti sa radí ku koncu tabuľky v rámci členských štátov
EÚ. Poľskí predstavitelia si uvedomujú túto situáciu a najmä v posledných rokoch boli zavedené viaceré
vládne iniciatívy, ktoré v spolupráci s čerpaním programov EÚ, či ďalších podporných schém vyvinuli
kroky vedúce k reforme poľského ekosystému inovácií a výskumu.
Poľský systém v oblasti výskumu a inovácií je centralizovaný, pričom národná vláda definuje politické
smerovanie a prideľuje financovanie prostredníctvom svojich agentúr, ktoré zabezpečujú spoluprácu
medzi kľúčovými tvorcami politík v oblasti výskumu a inovácií, poskytovateľmi finančných prostriedkov
a výkonných inštitúcií v Poľsku. V januári 2016 vláda posilnila celkový rámec riadenia pre systémy
výskumu a inovácií vytvorením Rady pre inovácie, ktorá koordinuje inovačné politiky. Medzirezortná
Rada pre inovácie, pod dohľadom ministra pre hospodársky rozvoj a za účasti ministra pre vedu a
vysoké školstvo tak riadi väčšinu inovačných politík. Ministerstvo hospodárskeho rozvoja stanovuje
celkové smery hospodárskeho rozvoja a inovatívnosti hospodárstva a dohliada na finančnú agentúru
PARP – Poľská agentúra pre rozvoj podnikania, ktorá vykonáva najväčší medziodvetvový výskum v
Poľsku v oblasti ľudského kapitálu, na ktorom od roku 2009 pracuje spoločne s Jagelovskou
Univerzitou. Agentúra zodpovedá za databázu vývojových služieb. Jej súčasťou sú rady pre sektorové
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zručnosti, ktoré umožňujú podnikateľom ovplyvňovať vzdelávacie služby škôl, univerzít a inštitúcií
odbornej prípravy. Podporuje inovácie poväčšine mimo oblasti výskumu a vývoja, implementáciu
inovácií a širšie ekosystémové služby v oblasti výskumu a inovácií. Zatiaľ čo Ministerstvo vedy a
vysokého školstva rozhoduje o politikách týkajúcich sa vedeckých organizácií a dohliada na agentúry
zodpovedné za financovanie výskumu a vývoja. Verejný sektor zostáva dôležitým činiteľom v oblasti
výskumu a vývoja v krajine, pričom do tohto odvetvia patria kľúčové vysoké školy spolu s veľkým
počtom verejných výskumných organizácií. Ďalšími účastníkmi výskumu a vývoja sú neverejné vysoké
školy a verejné výskumné organizácie či obchodné podniky.
Slabé väzby medzi podnikateľským sektorom a akademickou obcou predstavujú pre poľský systém
výskumu a inovácií naďalej veľkú výzvu. Vyčísliteľné výsledky spolupráce v oblasti vedy a priemyslu sú
veľmi obmedzené a počet výskumných projektov, ktoré boli predmetom kontraktu s priemyslom, je
stále jedným z najnižších v rámci celej EÚ.
Poľské organizácie podľa správy OECD zavádzajú tzv. vysoko výkonné postupy na pracovisku (HPWP) v
mnoho nižšej miere, ako ich náprotivky vo väčšine ostatných krajín: tieto postupy boli prijaté pre asi
23% pracovných miest, v porovnaní s 26% v priemere v rámci OECD. Rastúce obchodné investície do
celého radu nehmotných aktív, ako sú organizačný kapitál, digitálne informácie, dizajn a výskum
a vývoj, sú pozitívne spojené s produktivitou a konkurencieschopnosťou. Poľsko má jednu z najnižších
mier výdavkov na výskum a vývoj v OECD, iba 1% HDP v roku 2017 (OEC – 2018) a podiel výskumných
pracovníkov na pracovnej sile je taktiež pomerne nízky. Celkovo sú inovačné aktivity slabé, a to najmä
pri malých a stredných podnikoch (MSP). Výskumná činnosť je málo medzinárodne zameraná.
Poľsko zaviedlo celý rad reforiem v oblasti zručností a vzdelávania. Medzi hlavné prvky reforiem
formálneho vzdelávania patria zmeny:
▪

v štruktúre škôl (navýšenie veku dieťaťa pri nástupe na základné vzdelanie zo šiestich na sedem
rokov, skrátenie povinného všeobecného vzdelávania, zvýšenie priechodnosti medzi
vzdelávacími dráhami);

▪

nové základné učebné osnovy pre základné a stredné školy;

▪

transformácia odborných škôl na sektorové školy odborného vzdelávania a prípravy a podpora
duálneho odborného vzdelávania;

▪

nové opatrenia na financovanie školského vzdelávania a odmeňovanie a postup učiteľov;
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▪

zmeny v riadení a financovaní vysokoškolského vzdelávania.

Na uznávanie výsledkov vzdelávania dosiahnutých v neformálnom a informálnom vzdelávaní bol
vytvorený Integrovaný kvalifikačný systém, ktorého cieľom je ďalej zabezpečiť kvalitu udelených
kvalifikácií a uznávanie výsledkov. Umožňuje tiež zhromažďovanie dosiahnutých výsledkov, poskytuje
informácie o dostupných kvalifikáciách a porovnanie poľských kvalifikácií s ostatnými krajinami EÚ.
Poľsko uznáva šesť kľúčových podporných technológií /KET/ (mikro a nanoelektronika,
nanotechnológia, priemyselná biotechnológia, pokrokové materiály, fotonika a pokrokové výrobné
technológie), pričom však zaznamenáva nedostatok zručností pre tieto oblasti. Takýto prístup uznala
Rada ministrov v roku 2017 v dokumente „Stratégia zodpovedného rozvoja do roku 2020“ (pl.
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020“), v ktorom sa Priemysel 4.0 stanovuje
ako rámec pre budúci rozvoj hospodárstva v Poľsku. Kľúčová skupina zručností preto pochádza z
inžinierskej oblasti, ako je analýza údajov a výber údajov podložených zručnosťami v oblasti IT: dátoví
špecialisti, vývojári, špecialisti na AI a e-lídri, ktorí by kombinovali digitálne zručnosti s vedením. V tejto
oblasti je potrebné vytvoriť ucelenú víziu a posilniť spoluprácu medzi formálnymi vzdelávacími
inštitúciami, školiacimi a priemyselnými odvetviami s cieľom posilniť kompetencie a zručnosti, ktoré
by uľahčili zavádzanie inovácií.
V roku 2018 bola poľskou vládou prijatá nová iniciatíva s názvom „Integrovaná stratégia zručností“,
ktorá má za cieľ zlepšiť oblasť celoživotného vzdelávania zohľadnením rozvoja zručností občanov aj
nad rámec formálneho vzdelávacieho systému. Stratégia je zameraná na zvýšenie potenciálu ľudského
kapitálu a podporu inklúzie. Súbor akcií je plánovaný s cieľom zvyšovať povedomie o dôležitosti
zručností, zvyšovať profesionálny rozvoj a zabezpečovať koherentnú politiku zvyšovania kvalifikácie na
národnej úrovni. Stratégia integrovaných zručností 2030 bola schválená radou ministrov vo februári
2019 a je otvorená pre verejné konzultácie, odborníkov či organizácie do júla 2020. Členská asociácia
EAEA mala možnosť prispieť do konzultácií. V uplynulom roku bolo viac finančných prostriedkov
pridelených na propagáciu a poskytovateľom vzdelávania dospelých.
Inštitút pre štrukturálny výskum (IBS) spolu s Lodžskou univerzitou a Inštitútom práce a sociálnych
štúdií sa podieľajú na vytváraní prognostického nástroja pre poľský trh práce. Hlavným cieľom nového
systému na predikciu poľského pracovného trhu je vývoj novej metodiky a modelu predpovedania
dopytu a ponuky pracovnej sily do roku 2050. Tento nástroj má vychádzať z rozšírených modelov
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predpovedí pripravených na univerzite v Lodži v roku 2010. Výsledný predpovedný model bude
zamestnancom, zamestnávateľom a výskumným i riadiacim inštitúciám trhu práce sprístupnený
prostredníctvom webového grafického užívateľského rozhrania, ktoré im pomôže pri plánovaní
efektívnych politík trhu práce.
Dôležitými míľnikmi na rozvoj infraštruktúry výskumu a inovácií v Poľsku bolo v posledných rokoch
financovanie skupiny EIB. Pozostávalo z pôžičiek od Európskej investičnej banky či kapitálových
investícií a záruk z Európskeho investičného fondu (EIF). Čo v roku 2018 predstavovalo v oblasti
výskumu a inovácií 4,8 mld. EUR, čím sa Poľsko umiestnilo na piatom mieste medzi krajinami EÚ po
Španielsku, Taliansku, Francúzsku a Nemecku. Ďalšia dôležitá správa prišla v máji roku 2020, keď
spoločnosť Microsoft oznámila komplexný investičný plán v hodnote 1 miliardy dolárov na urýchlenie
inovácií a digitálnej transformácie v tzv. poľskom “Digital Valley“, ktorý by mal byť motorom nových
pracovných miest založených na inováciách a pokročilom výskume v Poľsku. Základom tohto
mnohostranného plánu je otvorenie nového regiónu dátových centier spoločnosti Microsoft v Poľsku
ako súčasť jeho globálneho cloudu, ktorý poskytne široký ekosystém pre začínajúcich podnikateľov,
stabilné firmy, ako aj podnikateľov v štátnej správe a prístup k zabezpečeným cloudovým službám na
podnikovej úrovni. Microsoft a domáci poskytovateľ cloudu Chmura Krajowa podpísali strategickú
dohodu o poskytovaní odborných vedomostí v oblasti digitálnej transformácie a širokého prístupu ku
cloudovým riešeniam vo všetkých priemyselných odvetviach a podnikoch v Poľsku. Dôležitým pilierom
tohto oznámenia je silný a dlhodobý program zručností zameraný na rozšírenie pracovných príležitostí
pre miestnych odborníkov a mládež. Cieľom spoločnosti Microsoft je posilniť digitálne kompetencie
približne 150 000 zamestnancov firiem a odborníkov v oblasti IT, pedagógov, študentov a občanov na
podporu digitálnej transformácie organizácií. Týmto sa zvýši konkurencieschopnosť poľských
podnikateľov a jednotlivcov na trhu a pomôže poľským zamestnancom v tom, aby úspešne inovovali a
implementovali cloudové stratégie digitálnej transformácie svojich organizácií.

5.4.5.1 Príklady dobrej praxe v Poľsku
▪

Zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií aktívne vyvíjajú reformné návrhy a
zakladajú ďalšie iniciatívy zamerané na ovplyvnenie politických procesov. „Koalícia pre poľské
inovácie“ (pl. Koalicja na rzecz Polskich Innowacji) vznikla v roku 2015 z iniciatívy
zainteresovaných strán zastupujúcich priemysel (vrátane združenia zamestnávateľov
„Lewiatan“), vládnych agentúr (NCBR) a mimovládnych organizácií. Koalícia sa aktívne zapája
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do verejných konzultácií právnych predpisov a podporuje osvedčené postupy v oblasti
výskumu a inovácií.

▪

Nadácia „Startup Poland“ je komunitným hlasom poľských spoločností založených na nových
technológiách. Pri zvyšovaní povedomia o potenciáli poľských start-upov medzi tvorcami
politík sa ukázalo ako veľmi dôležité napr. usporiadanie prezentácie najlepších start-upov v
Prezidentskom paláci v roku 2016. V roku 2015 organizácia zverejnila správu prezentujúcu
výsledky prvého celonárodného prieskumu začínajúcich spoločností. Aktívne tiež komentuje
navrhované právne akty alebo zmeny a doplnenia príslušných predpisov.

▪

Asociácia „Top 500 Innovators“ (pl. Stowarzyszenie Top 500 Innovators) zhromažďuje
absolventov z oblastí vedy, manažmentu a komercionalizácie v rámci podporného programu,
ktorý realizovalo Ministerstvo vedy a vysokoškolského vzdelávania v rokoch 2013 až 2015. 500
mladých vedcov a ďalších potenciálnych mladých ľudí, ktorí boli vyslaní na intenzívne školenia
zamerané na prenos technológií na popredné podnikateľské univerzity v USA a Veľkej Británii,
využilo zavedenú sieť kontaktov na vytvorenie združenia, ktoré zastupuje mladú generáciu
vedcov a akademických podnikateľov so záujmom o komercializáciu výsledkov výskumu a
vývoja či priemyselnej spolupráce. Asociácia sa zúčastňuje na legislatívnych procesoch a
dobrým príkladom ich dopadu boli právne stanoviská k navrhovaným zmenám a doplnkom
predpisov o verejnom obstarávaní, ktoré zohľadnili tvorcovia politiky.

▪

V roku 2015 predstavitelia niekoľkých akademických centier na prenos technológií uzavreli
dohodu o spolupráci (pl. Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii).
Platforma na spoluprácu predstavuje záujmy akademických organizácií zapojených do
prenosu vedomostí a priemyselnej spolupráce. K augustu 2016 mala 30 členov a ďalšie
organizácie sa plánujú pripojiť. Medzi ďalšie príslušné zainteresované organizácie, ktoré sa
systémom výskumu a inovácií zaoberajú už mnoho rokov, patria: Konferencia rektorov
akademických škôl v Poľsku (KRASP, pl. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich),
Konferencia rektorov poľských univerzít (KRPUT, pl. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych), Hlavná rada výskumných ústavov (RGIB, pl. Rada Główna Instytutów
Badawczych) a Hlavná rada pre vedu a vysoké školstvo (RGNiSW, pl. Rada Główna Nauki i
Szkolnictwa Wyższego).
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▪

Regionálna inovačná a vývojová stratégia (RIS) pre Mazovské vojvodstvo/región - Rada pre
inovácie v Mazovsku je poradným orgánom vojvodskej rady v oblasti inovačnej politiky
súvisiacej s implementáciou systému RIS Mazovsko. Rada je nástrojom na udržiavanie stálej a
pravidelnej spolupráce regionálnych orgánov s vedeckou komunitou a podnikateľmi. Hlavnou
úlohou Rady je vydávať stanoviská k programovým a strategickým dokumentom súvisiacim s
inovatívnym rozvojom regiónu Mazovsko, aby sa mohla programovo správne podporovať
podpora v oblasti inovácií. Rada sa skladá z: maršala Mazovského vojvodstva - predsedu rady,
členov rady Mazovského vojvodstva a zástupcov regionálnych inštitúcií, vedeckých jednotiek,
inštitúcií podnikového prostredia, ako aj zástupcov ústrednej, regionálnej a miestnej správy.
Medzi úlohy Rady patrí: evalvácia inovačnej politiky regiónu vrátane RIS, hodnotenie stavu
implementácie RIS na základe inovačných údajov zo systému monitorovania a hodnotenia
stratégie (SMERIS), rozhodovanie o smerovaní hodnotiaceho výskumu. Rada sa tiež pokúša
identifikovať oblasti výskumnej a vývojovej činnosti podnikateľov pôsobiacich v Mazovskom
vojvodstve, ktoré sú dôležitým prvkom procesu objavovania podnikateľov. Rada má svoje
vlastné nariadenia a schádza sa najmenej dvakrát ročne.

▪

ScaleUP program, ktorý prevádzkuje Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP). Je prvým
verejným programom v krajine, ktorý podporuje akceleráciu mladých inovatívnych firiem a je
zameraný na podporu firiem k osvojeniu si HPWP. Program prepája start-upy a veľké
spoločnosti, ktoré zdieľajú infraštruktúru, technické zabezpečenie, vedomosti a spoločne
hľadajú nové inovatívne riešenia. Pilotný program sa uskutočnil v roku 2016 a vytvoril 10
nových akcelerátorov so zapojením 276 start-upov. Výsledkom bolo implementácia vyše 190
nových riešení a 31 z nich sa takmer okamžite dostalo na trh. V roku 2019 sa uskutočnilo druhé
kolo programu. Program bol zameraný na špeciálne oblasti ako bioekonomika, smartcity,
FinTech, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť či vesmírne technológie. Okrem
mentoringu sa organizácie mohli uchádzať aj o finančnú podporu 200 000 PLN.

▪

Granty v rámci „Programu podpory investícií významného pre poľské hospodárstvo na roky
2011 - 2030“ môžu spolufinancovať počiatočné investície na oprávnené náklady na vytváranie
pracovných miest a oprávnené investičné náklady. Výška grantu sa môže zvýšiť, ak sa
zamestnancom poskytne školenie. Poskytuje sa podpora pre inovačné investície a investície
do výskumu a vývoja, investície v regiónoch ohrozených vylúčením, investície podporujúce
špecializované, dobre platené a stabilné pracovné miesta (najmä v rámci centra excelentnosti
581

obchodných procesov alebo pokročilých obchodných služieb) a strategické výrobné investície.
Veľké spoločnosti a malé a stredné podniky môžu získať granty v celkovej výške od 10% do 20%
svojich investičných výdavkov a za každé nové vytvorené pracovné miesto môžu získať 2 600
až 4 300 EUR.

▪

MSP môžu získať granty týkajúce sa ich rôznych aspektov činnosti (napr. implementácia
výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti), vrátane investícií do dlhodobého a hmotného
majetku, nákupu zemných prác a stavebného materiálu, nákupu externého poradenstva alebo
služieb, vývojových prác, ochrany duševného vlastníctva atď. Granty sa pohybujú od 20% do
70% oprávnených výdavkov, v závislosti od regiónu a veľkosti spoločnosti.

▪

1. januára 2018 vstúpil do platnosti nový režim daňových stimulov. Od tohto času sú k dispozícii
stimuly pre nové investície kdekoľvek na poľskom území. Oslobodenie od dane, ktoré sa
považuje za regionálnu pomoc, sa poskytuje po splnení kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií
na pevne stanovené obdobie 10 až 15 rokov. Minimálna hodnota investície sa určuje na
základe úrovne nezamestnanosti v regióne, v ktorom sa projekt realizuje (od 2,3 milióna EUR
do 23 miliónov EUR). V prípade investícií týkajúcich sa moderných služieb pre podniky
orientujúce sa na výskum a vývoj sa minimálna hodnota investície zníži o 95% v porovnaní s jej
základnou hodnotou. Výška oslobodenia od dane sa počíta na základe výšky oprávnených
nákladov, ako sú investičné náklady alebo dvojročné náklady na prácu novoprijatých
zamestnancov alebo investičné výdavky.

5.4.6 Švédske kráľovstvo
Švédsko je považované za európskeho lídra v oblasti inovácií. Podľa údajov zo Štatistického úradu
Švédska bolo v roku 2019 investovaných do výskumu a vývoja najviac peňazí za posledných desať
rokov. Kľúčovým faktorom je úzka spolupráca medzi výskumnými ústavmi a súkromným a verejným
sektorom a tiež medzinárodný rozmer Švédsko je globálne známe vďaka medzinárodnej spolupráci,
licenciám a financovaniu. Hlavné odvetvia podnikania sú vývoj liekov, biotechnologické nástroje,
diagnostika a medicína vrátane digitálneho zdravia116. Švédsko je domovom najväčšieho počtu
nadnárodných spoločností na obyvateľa na svete so značkami ako IKEA, H&M, Volvo, Spotify, Ericsson,
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Sandvik, ABB, Acne, Nudie Jeans, Astra Zeneca, Scania, Electrolux a Skype. Nasledujúci graf zobrazuje
náklady Švédska na výskum za roky 2007–2019.
Graf č. 162

Náklady na výskum a vývoj vo Švédsku

Zdroj: Statistics Sweden

Za rok 2019 bolo celkovo do výskumu a vývoja investovaných 171,1 miliardy švédskych korún, čo
predstavuje približne 17,1 miliardy eur. Percentá na pravej strane grafu vyjadrujú pomer investícií na
výskum k HDP. Dlhodobým cieľom Švédska je dostať sa na úroveň 4 % HDP výdavkov na vývoj a výskum
podľa stratégie Európa 2020. Vzdelávaciemu sektoru bolo venovaných 23,7 % zo všetkých zdrojov
v roku 2019, 4,5 % išlo na vládny sektor, zvyšok približne 72 % bolo investovaných do priemyslu
a podnikov. Švédsko zamestnáva 91 172 výskumníkov na trvalý pracovný pomer, čo predstavuje 7 517
výskumníkov na milión obyvateľov117. Do výskumu sa zapojilo viac ako 3-tisíc podnikov v krajine, z toho
bolo 1865 podnikov z odvetvia služieb a 1198 z odvetvia priemyslu. Zaujímavosťou je, že najväčších
desať podnikov pokrýva 50 % celkových investícií do výskumu a vývoja. Inovácie v krajine riadi Vinnova
– Švédska agentúra pre inovácie (ďalej len „VI“). Agentúra sa venuje podpore inovačných kapacít
v hospodárstve a podpore udržateľného rastu. VI bola založená v roku 2000. VI spolupracuje
s nasledujúcimi orgánmi pre inovácie: ALMI Biznis Partner, Agentúra na vývoj podnikania, Švédska
energetická agentúra, Švédska národná vesmírna rada, Švédsky národný správca ciest. VI taktiež
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poskytuje granty na výskum. Väčšina grantov je momentálne smerovaná na digitalizáciu
a automatizáciu.
Podľa VI a jej momentálne prebiehajúcich programov patria medzi inovácie, ktoré najviac zasiahnu
jednotlivé odvetvia švédskeho hospodárstva:
▪

Umelá inteligencia,

▪

Smart technológie,

▪

Internet vecí (IoT),

▪

Využitie nových materiálov (napr. grafén),

▪

Bioinovácie,

▪

Automatizácia a robotizácia.

Úloha definovania budúcich vyžadovaných zručností je v krajine decentralizovaná medzi tri vládne
inštitúcie:
▪

Štatistický úrad Švédska – vypracováva strednodobé a dlhodobé predpovede,

▪

Švédska verejná zamestnanecká služba – zodpovedá za krátkodobé predpovede,

▪

Národný inštitút pre ekonomický výskum – produkuje nepravidelný hĺbkový výskum
konkrétnych tém.

Jednotlivo žiadna z týchto inštitúcií nevypracováva komplexnú analýzu o budúcich vyžadovaných
zručnostiach. Vládna analýza však zistila, že sa jednotlivé publikácie navzájom dobre dopĺňajú. V
kombinácii teda poskytujú komplexný odhad súčasného a budúceho dopytu a ponuky zručností.118
Švédska verejná zamestnanecká služba (Arbetsförmedlingen) – (ďalej len „ŠVZS“) verejná služba je
v súčasnosti najväčší sprostredkovateľ na trhu práce. Jej úlohou je čo najefektívnejšie prepojiť
zamestnávateľov s uchádzačmi o zamestnanie. ŠVZS sa taktiež venuje kontrole zamestnávateľov, ktorí
dostávajú podporu od štátu a spracováva databázu všetkých vykonávaných povolaní naprieč 20
sektormi. Podľa počtu zamestnancov je najväčším sektorom správa, ekonomika a právo a taktiež
sektor predaja, nákupu a marketingu. Naopak, najmenším je z pohľadu počtu zamestnancov sektor
vojenských profesií. Služba zobrazuje najnovšie informácie o povolaniach podľa sektorov, priemernú
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výšku platu v sektoroch, priemernú úroveň vzdelania, konkurenciu medzi uchádzačmi o prácu. Pri
jednotlivých povolaniach sú taktiež zobrazované popisy pracovísk, vyžadované vzdelanie, všeobecné
kľúčové kompetencie zamestnanca, konkurenčná map (príklady dobrej praxe). Databáza je vedená
v spolupráci so Statistics Sweden (štatistický úrad).
Štatistický úrad (Statistika Centralbyrån) – (ďalej len „SCB“) – spolupracuje pri identifikácii budúcich
vyžadovaných zručností s konfederáciami zamestnávateľov, odborovými zväzmi, vzdelávacími
inštitúciami a zamestnávateľmi. Táto spolupráca umožňuje generovať ďalšie kvalitatívne informácie
o súčasnom stave trhu práce, ktoré sa potom používajú na zvýšenie presnosti kvantitatívnych
predpovedí. Výsledky hodnotenia zručností vo Švédsku využívajú rôzne vládne agentúry a verejné
inštitúcie. Tvorcovia politík používajú prognózy a hodnotenia pri formulovaní dlhodobých plánov pre
hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o formovanie vzdelávacieho systému. Výsledky simulácií predvídania
zručností sú využité pri definovaní nových vzdelávacích programov, alebo pri rozširovaní už existujúcich
programov. ŠVZS tieto informácie vo veľkej miere využíva tiež pri príprave nových programov pre
nezamestnaných. Predpovede okrem toho využívajú aj miestne orgány a inštitúcie, najmä miestni
poskytovatelia vzdelávania.
Národný inštitút pre ekonomický výskum (Konjunktur institutet) – (ďalej len „NIEV) – vládna agentúra
v gescii Ministerstva financií Švédska, ktorá sa zaoberá vypracovávaním analýz a prognóz švédskej
a medzinárodnej ekonomiky a uskutočňuje súvisiace výskumy. V súvislosti s prognózami spolupracuje
inštitút s bankovými analytikmi, partnermi z vládnych agentúr a iných organizácií. NIEV sleduje
aktuálny vývoj ekonomiky a štyrikrát ročne publikuje analýzy a prognózy s názvom „Švédska
ekonomika“. Ich prognózy slúžia ako jeden zo základov pre návrh štátneho rozpočtu.

5.4.6.1 Príklady dobrej praxe vo Švédsku
Vinnova – švédska agentúra pre inovácie. Agentúra identifikuje oblasti hospodárstva, ktoré môžu
prispieť k udržateľnému rastu a vytvára príležitosti pre inovačné spoločnosti s cieľom stimulovať rast
nových vedomostí a zručností v krajine. Vinnova každý rok investuje cez 3 miliardy švédskych korún do
vývoja a výskumu prostredníctvom rôznych inovačných projektov, z ktorých benefitujú všetci občania.
Inovačné hub-y – v krajine sú zriadené známe inovačné centrá, v ktorých sa stretávajú študenti,
vyučujúci, zamestnávatelia a vedci. Mnoho z týchto inovačných centier ponúka tiež financovanie
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najrozličnejších inovačných projektov pre veľké, ale aj malé a stredné podniky. V Sollentune sa
nachádza najväčšie takéto centrum v severnej Európe s názvom „Továreň“. Inovačné centrum sa
nachádza pol hodinu cesty od hlavného mesta a majitelia centra zabezpečili medzi Štokholmom
a Sollentune dopravu zadarmo.
Odborný kompas (Vocational Compass) – ide o poradenskú službu Švédskej verejnej zamestnaneckej
služby, ktorá ukazuje vyhliadky do budúcnosti pre približne 200 profesií. Služba je zameraná na
uchádzačov o zamestnanie, ktorí potrebujú podporu pri výbere kariéry. Odborný kompas obsahuje
predpovede na jeden rok. Predikcia je založená na výskumoch Švédskej verejnej zamestnaneckej služby
a vykonáva sa na lokálnej úrovni. Výsledky sú následne aplikované na regionálnu a národnú úroveň.
Kompas zobrazuje povolania, ktoré sú na trhu práce zastúpené najviac. Pokrytých je približne 80 %
pracovných miest na trhu práce. Odborný kompas zobrazuje aj popisy kariéry a informácie potrebné
na vzdelávanie.
Yrkesjakten – virtuálna realita umožňuje záujemcom o zamestnanie vyskúšať si, aké to je zažiť
pracovný deň na vybranom pracovisku. Služba je k dispozícii každému na webovej stránke Švédskej
verejnej zamestnaneckej služby. Na použitie je potrebné vlastniť smartfón a VR okuliare (je možné ich
zakúpiť v rôznych obchodoch za cenu do stovky švédskych korún). Momentálne existuje viac ako 20
rôznych VR filmov s rôznymi povolaniami.
Konkurenčná mapa – na webovej stránke Švédskej verejnej zamestnávateľskej služby je k dispozícii
virtuálna mapa Švédska, ktorá znázorňuje dopyt a ponuku po jednotlivých zamestnaniach. Používatelia
si tak môžu jednoducho zistiť informácie o tom, aké sú ich šance na zamestnanie sa v danom povolaní.
Mapu zobrazuje nasledujúci obrázok.
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Obrázok č. 73 Konkurenčná mapa

Zdroj: Švédska verejná zamestnanecká služba

5.4.7 Izrael
Izrael je modernou priemyselnou krajinou s veľkým podielom výroby založenej na intenzívnom a
sofistikovanom výskume a vývoji či hi-tech procesoch, nástrojoch a strojných zariadeniach. Je to
výsledok veľmi rýchleho a intenzívneho vývoja, ktorý z pôvodne agrárnej krajiny urobil svetového lídra
v start-upoch a moderných technológiách. Výslovným cieľom izraelskej vlády bolo umiestniť Izrael do
jadra znalostnej ekonomiky. Počiatky sektora informačných a komunikačných technológií v krajine sa
začiatkom 70. rokov zamerali na informačné technológie a podnikový softvér, komunikácie a internet.
Vláda položila základy pre súkromný priemysel podporujúci inovácie a urobila veľké investície do
budovania potrebného ľudského kapitálu. Kvalifikované ľudské zdroje sú strategickým prínosom v
znalostnej spoločnosti a kvalita ľudského kapitálu bola nevyhnutná na inovácie a hospodársky rast.
Izraelský systém vysokoškolského vzdelávania podporovaný vládou taktiež výrazne prispel k úspechu
Izraela v oblasti špičkových technológií.
Vzhľadom na nedostatok prírodných zdrojov a surovín je jednou z výhod Izraela práve jeho vysoko
kvalifikovaná pracovná sila, vedecké ústavy a výskumné a vývojové centrá. Izraelský priemysel sa dnes
sústreďuje predovšetkým na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a vývoj výrobkov
založených na vedeckom výskume a technologickej inovácii. V posledných desaťročiach sa tak Izrael
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etabloval ako globálny uzol inovačných procesov. Slabá konkurenčná intenzita a regulácia, ktorá
nepodporuje inovácie však spomalili prijatie nových technológií v izraelskej ekonomike. Porovnávacie
údaje naznačujú, že Izrael vyniká pri vytváraní inovácií, v rozvoji technológií, ale zaostáva v spotrebe
inovácií, v zmysle zavádzania nových technológií. V indexe globálnej konkurencieschopnosti
zverejnenom WEF (Svetovým ekonomickým fórom) je Izrael lídrom v mnohých parametroch, ktoré
odrážajú silu jeho inovačného ekosystému, ako sú veľké investície do výskumu a vývoja a kvalitného
vedeckého výskumu. Na druhej strane, v ďalších parametroch zahrnutých do indexu, ktoré
charakterizujú inovatívne ekonomiky, ako je digitálna infraštruktúra a technologické možnosti jeho
obyvateľstva, je Izrael v porovnaní s ostatnými rozvinutými krajinami na nižšej úrovni.
Izrael má v dlhodobom horizonte víziu v prerode z “krajiny startupov” na “smart krajinu”, a to z dôvodu
zvýšenia konkurencieschopnosti a dosiahnutia vyšších a lepších pozícií v medzinárodných
ukazovateľoch. V roku 2016 sa Izrael dostal na prvé miesto v rámci krajín OECD v oblasti výdavkov na
súkromný výskum a vývoj, čo odráža prosperujúci inovačný ekosystém súkromného sektora.
Regulačné prostredie hrá kľúčovú úlohu pri povzbudzovaní alebo brzdení asimilácie technologických
inovácií v miestnej ekonomike. Ministerstvá podľa potreby prispievajú financovaním a regulačnými
schváleniami na demonštráciu inovatívnych technológií, poskytujú podporu rozvoju technológií
zameraných na riešenie výziev v izraelskom verejnom sektore v spolupráci s národnou iniciatívou
Digitálny Izrael, ktorú realizuje Ministerstvo sociálnej rovnosti. Ministerstvo energetiky uplatňuje
prístup regulácií, ktoré podnecujú inovácie stanovením noriem na zvýšenie prieniku obnoviteľnej
energie a používania vozidiel menej znečisťujúcich ovzdušie.
Vízia udržateľnosti, s názvom Israel Sustainability Outlook 2030, prezentuje obraz Izraela v roku 2030
z environmentálneho, ekonomického a sociálneho hľadiska. Tvorba vízie zahŕňa rozvoj rôznych
aspektov. Izrael by mal byť krajinou, ktorej občania žijú v prostredí, ktoré umožňuje ekonomický
blahobyt, sociálnu odolnosť a osobnú bezpečnosť a súčasne umožňuje aktívne zapojenie sa do
komunitného života. Plánuje sa pokračovať v podpore inovácií a iniciatív, podpore mestského života,
pracovných príležitostí a služieb. Vízia si kladie za cieľ, aby hospodársky rast nebol sprevádzaný
zhoršovaním životného prostredia alebo neustálym zvyšovaním spotreby materiálu. Počiatočná
definícia stratégií určila deväť smerov, ktoré by si vyžadovali spoluprácu medzi aktérmi vo vláde,
súkromnom sektore a občianskej spoločnosti.
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Izraelský inovačný úrad (The Israel Innovation Authority) je nezávislý verejný subjekt, ktorý má pod
kontrolou a zodpovedá za inovačnú politiku krajiny. Jeho úlohou je poskytovanie praktických rád a
nástrojov, financovanie a efektívne riešenie stále meniacich sa potrieb inovačných ekosystémov. Medzi
ne patria napríklad:
▪

podpora už existujúcich podnikov, ktoré vyvíjajú nové výrobky alebo zavádzajú nový výrobný
proces,

▪

podpora začínajúcich podnikateľov,

▪

podpora domácich podnikov, ktoré sa snažia preniknúť na medzinárodný trh,

▪

podpora inovatívnych skupín, ktoré sa zameriavajú na predkladanie svojich futuristických
nápadov na trh,

▪

oživovanie tradičných subjektov v rámci podnikania, ktoré chcú inkorporovať novú a
pokrokovú výrobu v rámci ich podnikania.

Izraelský inovačný ekosystém, ktorý je podporovaný práve týmto inštitútom, sa považuje za lídra v
oblasti startupov, keďže Izrael má najväčší počet startupov na obyvateľa na svete. Posledné
desaťročie sa vyznamenalo vznikom až do 1000 nových startupov. Motivácia novovznikajúcich firiem
pramení práve z finančnej podpory vlády, technologickej vízie krajiny, vysokej miery kvalifikovaných
ľudí, ktorí sú výstupným elementom kvalitných vzdelávacích inštitúcií.
Vízia Výboru pre zamestnanosť do roku 2030 v podobe odporúčania obsahuje reformu odborného a
technologického vzdelávania. Predmetný inovatívny systém predstavuje myšlienku, že reforma bude
tvoriť primárny mechanizmus na zvýšenie produktivity a zamestnanosti v Izraeli, a tým aj na vytvorenie
nových atraktívnych pracovných miest. Cieľovými skupinami navrhovanej reformy sú hlavne
nezamestnaní a “prvouchádzači” o zamestnanie, teda tá skupina obyvateľstva, ktorá nie je zaradená
do pracovnej sily Izraela, ako aj mladí ľudia, ktorí sa nerozhodnú pokračovať v akademickom
vzdelávaní, ďalej tí pracovníci, ktorí pracujú v “zastaraných” povolaniach a sú na pokraji prepustenia
zo zamestnania. Očakáva sa zlepšenie a posilnenie systému zamestnanosti v oblasti technológií,
výrazne zvýšenie kvality a množstva zručností ovplyvňujúcich kvantitatívne a kvalitatívne ciele
zamestnanosti v oblasti výskumu a technológií.
Navrhovaná reforma obsahuje napríklad rozšírenie technických odborov na príslušných školách a tým
uľahčenie možnosti pokračovania v akademickom vzdelávaní. Malo by sa posilniť a rozšíriť odborné
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štúdium pre povolania, ktoré sú v ekonomike žiadané, zatiaľ čo súčasné programy odbornej prípravy,
ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kvalitatívne kritérium, by mali mať znížený rozpočet alebo by mali byť
zrušené. Mali by sa zamerať na profesie, ktoré sú veľmi žiadané (napríklad programovanie, výskumné
a vývojárske profesie) a v ktorých sa zvyšujú mzdy, vrátane profesií, pre ktoré systém v súčasnosti
neposkytuje vzdelávanie. Malo by tiež existovať kontinuum vzdelávania a motivácia na integráciu
technologických a akademických škôl.
Izrael je významným hráčom v rastúcich trendoch v oblasti výskumu a vývoja kybernetického
hospodárstva, umelej inteligencie a podobne. Vysoký prílev investícií zo súkromného a vládneho
sektora má za následok existenciu pokročilej teoretickej a praktickej vedy. Izrael má v dlhodobom
horizonte víziu v prerode z “národa startupov” na “smart národ”, a to z dôvodu zvýšenia
konkurencieschopnosti a tým dosiahnutie vyšších a lepších ratingov v medzinárodných ukazovateľoch.
V roku 2016 sa Izrael dostal na prvé miesto v rámci krajín OECD, a to v oblasti výdavkov na súkromný
výskum a vývoj, čo odráža prosperujúci inovačný ekosystém súkromného sektoru. Odliv
vysokokvalifikovaných zamestnancov do zahraničia a takisto starnúca vysokokvalifikovaná populácia,
ktorá do krajiny imigrovala z bývalého Sovietskeho zväzu bude mať za následok nedostatok
kvalifikovaných pracovníkov v mnohých odvetviach.
Čísla izraelskej náborovej spoločnosti Ethosia špecializujúcej sa na pracovné miesta v oblasti
technológií napríklad ukazujú, že priemerná mesačná mzda inžinierov v oblasti hardvéru a softvéru s
dvojročnou praxou alebo menej vzrástla v roku 2017 o 20 %. Percento izraelských absolventov
prírodných vied, matematiky a techniky kleslo mierne za 29,4 % z celkového počtu za 15 rokov do roku
2015. V matematike a informatike táto úroveň prudko poklesla na 6,7 % všetkých absolventov z 8,3 %.
Vládny Izraelský inovačný úrad predpovedá v nasledujúcom desaťročí nedostatok dostatočne
kvalifikovaných 10 000 inžinierov a programátorov – vážny nedostatok na trhu s len niečo okolo
140 000 zamestnancami.

5.4.7.1 Príklady dobrej praxe v Izraeli
▪

Zriadenie Izraelského inovačného úradu, ktorý je podpornou zložkou izraelskej vlády
poverenej podporou rozvoja priemyselného výskumu a vývoja v štáte Izrael. Úrad má v
kompetencii prevádzku programu stimulov Technologických inkubátorov, ktoré sú určené pre
podnikateľov, ktorí majú záujem založiť startupovú spoločnosť založenú na inovatívnom
technologickom koncepte. Technologický inkubátor je podnikateľské stredisko určené na
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investovanie do nových začínajúcich spoločností a na poskytovanie technickej, obchodnej a
administratívnej podpory. Inkubátor ponúka podporný rámec pre založenie spoločnosti a vývoj
koncepcie do podoby komerčného produktu. Inkubátory sa vyberajú prostredníctvom
konkurenčných procesov na licenčné obdobie až osem rokov a sú rozmiestnené po celom
Izraeli. V Izraeli je 22 inkubátorov financovaných úradom a začínajúce podniky v rámci
inkubátora môžu získať až 8 miliónov šekelov na 3 roky. Medzi kľúčové hodnoty úradu patrí
téza, že ťažisko spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou je jadrom udržania
technologickej výhody Izraela tvárou v tvár tvrdej medzinárodnej konkurencii. Či už sa jedná o
výskumnú skupinu so záujmom o transformáciu ich objavov na výrobky, výskumný ústav
hľadajúci smery výskumu v priemysle alebo priemyselnú korporáciu so záujmom o vývoj
inovatívnych výrobkov. Cieľom úradu je v neposlednom rade podpora výmeny know-how a
skúseností a rozvoj priekopníckych poznatkov prostredníctvom integrovanej skupiny
výskumných pracovníkov z akademickej obce a priemyslu. Spoločnosti môžu využiť toto miesto
na vývoj vlastných inovácií, uzavrieť partnerstvo s miestnymi izraelskými spoločnosťami na
získanie nových technológií a využiť túto prítomnosť na zváženie rozšírenia konkrétnych riešení
v USA a Európe.

▪

Program Back to Tech (predtým: Národný program pre návrat izraelských akademikov) sa
usiluje zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov v izraelskom high-tech priemysle s izraelskými
technologickými profesionálmi žijúcimi v zahraničí, ktorí zhromaždili vedomosti a skúsenosti v
oblasti globálneho hi-tech priemyslu. Tento program je určený pre Izraelčanov, ktorí sa snažia
integrovať do určitého odvetvia so zachovaním nepretržitého dialógu so zamestnávateľmi,
ktorí majú záujem zamestnávať vysoko kvalitný a skúsený personál.

▪

Podpora výskumných inštitútov - tento stimulačný program podporuje výskumné ústavy
vykonávajúce aplikovaný výskum v oblasti priemyslu v Izraeli. Podpora sa poskytuje
prostredníctvom troch podprogramov:
- Programy všeobecných technológií v oblasti výskumu a vývoja,
- Programy výskumu a vývoja v spolupráci s priemyselnou spoločnosťou,
- Nákup vedeckého vybavenia pre výskum a vývoj.
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▪

Program podpory aplikovaného výskumu v akadémii – tento program stimuluje aplikovaný
výskum s inovatívnou technologickou uskutočniteľnosťou pre izraelský priemysel na vývoj
komerčného produktu. Cieľom stimulačného programu je preklenutie rozdielov vo
vedomostiach medzi akademickou obcou a potrebami odvetvia s možnosťou viesť projekt k
významným míľnikom, čím pritiahne záujem podnikateľských subjektov a nakoniec dosiahnuť
dohodu o komercializácii medzi oboma stranami. Alternatívne môže byť projekt sprevádzaný
spoločnosťou, ktorá predpokladá jeho následný komerčný potenciál. Pridanie spoločnosti do
konzorcia teda umožní výskumnej inštitúcii vo všetkých fázach projektu zvýšiť jeho šance na
komercializáciu v izraelskom priemysle.

▪

Gov-Tech – Technologické inovácie pre verejný sektor (Mimshal-Tech) – Stimulačný program,
ktorý je výsledkom spolupráce medzi Inovačným úradom a projektom „Digitálny Izrael“
izraelského ministerstva pre sociálnu rovnosť. Cieľom tohto programu je povzbudiť a pomôcť
spoločnostiam a mimovládnym organizáciám, ktoré ponúkajú inovatívne technologické
riešenie výziev verejného sektora v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti,
ekonomiky, práva, miestnej správy, ľudského kapitálu a ďalších.
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Tabuľka č. 66 Veda, výskum, inovácie - ukazovatele vo vybraných krajinách

Vlajka

Krajina

Ukazovateľ č.
Ukazovateľ č. 3 Ukazovateľ č. 2 1 - výdavky
rozdiel výdavkov
výdavky na
na výskum a
na výskum a vývoj
výskum a vývoj v
vývoj v roku
medzi rokmi 2010
roku 2018
2010
a 2018

Ukazovateľ č. 4 výdavky na
výskum a vývoj podnikateľský
sektor

Ukazovateľ č. 5 výdavky na
výskum a vývoj štátny sektor

Ukazovateľ č. 6 výdavky na výskum
a vývoj - súkromný
neziskový sektor

Česká
republika

1,34%

1,93%

0,59%

1,2% (2019)

0,32% (2019)

0,01% (2019)

Francúzska
republika

2,18%

2,19%

0,01%

1,44% (2019)

0,27% (2019)

0,03% (2%19)

Holandské
kráľovstvo

1,70%

2,16%

0,46%

1,46% (2019)

0,12% (2019)

0% (2019)

Spolková
republika
Nemecko

2,73%

3,13% (2018),
3,17% (2019 odhad)

0,40%

2,19% (2019)

0,43% (2019)

údaj nie je k
dispozícii

Maďarská
republika

1,14%

1,53%

0,39%

1,11% (2019)

0,15%( 2019)

údaj nie je k
dispozícii

Poľská
republika

0,72%

1,32%

0,60%

0,83% (2019)

0,02% (2019)

0% (2019)

Švédske
kráľovstvo

3,17%

3,32%

0,15%

2,44% (2019)

0,15% (2019)

0% (2019)

593

Vlajka

Krajina

Izrael

Ukazovateľ č.
Ukazovateľ č. 3 Ukazovateľ č. 2 1 - výdavky
rozdiel výdavkov
výdavky na
na výskum a
na výskum a vývoj
výskum a vývoj v
vývoj v roku
medzi rokmi 2010
roku 2018
2010
a 2018

3,94%

4,95%

1, 01%

Ukazovateľ č. 4 výdavky na
výskum a vývoj podnikateľský
sektor

Ukazovateľ č. 5 výdavky na
výskum a vývoj štátny sektor

Ukazovateľ č. 6 výdavky na výskum
a vývoj - súkromný
neziskový sektor

údaj nie je k
dispozícii

údaj nie je k
dispozícii

údaj nie je k
dispozícii

Zdroj: Trexima Bratislava na základe štatistických údajov OECD, STATdat119

119

https://stats.oecd.org
STATdat: http://statdat.statistics.sk/
Zdroj pre Ukazovateľ č.1 a č. 2: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
Zdroj pre Ukazovatele č. 4 -6: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_SCIENCE
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Tabuľka č. 67 Príklady dobrej praxe v oblasti vedy, výskumu a inovácií vo vybraných krajinách

Krajina

Príklady dobrej praxe

• Fungovanie Francúzskeho národného strediska pre vedecký výskum (CNRS), ktoré patrí medzi popredné svetové výskumné inštitúcie.
• Laboratóriá po celom svete: CNRS je jednou z mála výskumných inštitúcií na svete, ktorá vytvára trvalé spoločné výskumné štruktúry v
zahraničí. Skutočné laboratóriá umiestnené na partnerských univerzitách, v 80 medzinárodných výskumných laboratóriách (IRL), združujú
výskumných pracovníkov, študentov, doktorandov, technikov a technikov z CNRS aj zo zahraničných partnerských inštitúcií. CNRS sa tiež
spolieha na sieť 28 zmiešaných jednotiek francúzskych výskumných ústavov v zahraničí (Umifre) v oblasti humanitných a sociálnych vied,
Francúzska
ktoré sú riadené v partnerstve s ministerstvom pre Európu a zahraničie.
republika
• Aktívna prítomnosť v teréne: CNRS prevádzkuje sieť kancelárií umiestnených na kľúčových miestach svetovej vedy: pobočka v Bruseli a
kancelárie vo Washingtone, Riu de Janeiro, Tokiu, Pekingu, Singapure, Naí Dillí a Pretórii.
• Investície do výskumu a vývoja. V medzinárodnom porovnaní výdavkov krajiny na výskum a vývoj je Francúzsko na 5. mieste.
• Popredné univerzity zapojené do výskumu. Univerzitnú a vedeckú spoluprácu podporujú Služby pre vedu a techniku (SST) a Služby pre
spoluprácu a kultúrne akcie (SCAC) veľvyslanectiev v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami z oblasti výskumu vo Francúzsku.
• Vládne stimuly pre výskum a vývoj - holandská vláda ponúka stimuly na výskum a vývoj pre spoločnosti, ktoré "posúvajú hranice"
Holandska. WBSO (daňový úver na výskum a vývoj) umožňuje spoločnostiam znížiť mzdové náklady na výskum a vývoj a ďalšie náklady a
výdavky napríklad na prototypy alebo výskumné zariadenia. Daň z príjmu súvisiaceho s patentmi a súvisiacim vývojom je 7 %. Spoločnostiam
vo vývojových fázach nových produktov alebo služieb sa poskytuje finančná pomoc.
• Poradná rada pre vedu, technológie a inovácie - poradná rada radí vláde a parlamentu v politikách týkajúcich sa vedeckého výskumu,
technologického rozvoja a inovácií. Zameriava sa na rozvoj znalostí, technológie a inovácie, na súvisiace politiky a faktory, ktoré ovplyvňujú
tieto procesy. Rada častokrát pomáha pri predpokladoch rozvoja znalostí a inovácií. Radí pri rozhodovaní o financovaní výskumných ústavov
alebo o počte žien pracujúcich v oblasti vedy, výskumu a vývoja. Poskytuje poradenstvo aj v oblasti sociálnych a ekonomických dôsledkov
Holandské
vedy a techniky.
kráľovstvo
• Holandská rada pre výskum (NWO) - rada pre výskum je jedným z najdôležitejších orgánov na financovanie vedy v Holandsku, ktorý
podporuje kvalitu a inovácie vo vede. NWO investuje každý rok takmer 1 miliardu eur na výskumy súvisiace so spoločenskými výzvami a
výskumnú infraštruktúru. NWO vyberá a financuje výskumné návrhy na základe odporúčaní od vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov
v Holandsku a zahraničí. Rada podporuje národnú a medzinárodnú spoluprácu, investuje do veľkých výskumných zariadení, uľahčuje
využívanie vedomostí a riadi výskumné ústavy. NWO financuje viac ako 7200 výskumných projektov na univerzitách a v znalostných
inštitúciách.
• Agenda akcelerácie pre inovácie vo vzdelávaní – digitalizácia ponúka veľké príležitosti pre vysokoškolské vzdelávanie v Holandsku a môže
prispieť ku kvalite vzdelávania. Agenda je založený na troch ambíciách: zlepšenie prepojenia s trhom práce, stimulovanie flexibility
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Maďarská
republika

Príklady dobrej praxe
vzdelávania, efektívnejšia a kvalitnejšia výučba pomocou technológií. Agenda akcelerácie taktiež posilňuje pozíciu holandského
vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte v rámci inovácií vo vzdelávaní.
• Skilled professionals for Germany (Kvalifikovaní odborníci pre Nemecko): https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/skilledprofessionals.html) - spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky sponzoruje KOFA (www.kofa.de), stredisko excelentnosti pre
zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily. Jeho cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom v ich úsilí stať sa atraktívnymi
zamestnávateľmi a zostať konkurencieschopnými pri nábore kvalifikovaných zamestnancov.
• Jobstarter – Training for the future (Štartér práce – Príprava pre budúcnosť):
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/jobstarter_training_for_the_future.pdf) - projekty v rámci iniciatívy Jobstarter pomáhajú
malým a stredným podnikom ponúkať miesta na odbornú prípravu, podporujú mladých ľudí pri ich prechode zo školy do práce a podporujú
spoločné školiace podniky. Jobstarteru sa tiež podarilo zlepšiť účasť na odbornej príprave samostatne zárobkovo činných osôb z
prisťahovaleckého prostredia. Jobstarter posilňuje duálne vzdelávanie v Nemecku.
• Vocational education and training 4.0 – skilled worker qualifications and competencies for the digitalised work in the future (Odborné
vzdelávanie a príprava 4.0 – Kvalifikácia a kompetencie odborných pracovníkov pre digitalizovanú prácu budúcnosti):
https://www.bibb.de/en/26729.php, https://www.bibb.de/en/91849.php) - Kľúčové zistenia iniciatívy s názvom „Kvalifikácia a kompetencie
odborných pracovníkov pre digitalizovanú prácu budúcnosti“, ktorú implementovali ako spoločnú iniciatívu BMBF a BIBB, boli predstavené a
diskutované v kontexte odborného vzdelávania a prípravy 4.0 na viacerých odborných sympóziách zameraných na rôzne fenomény spojené s
digitálnou transformáciou sveta práce.
• podpora komercionalizovania výskumu vysokých škôl a vedeckých pracovísk a fungovanie elitných výskumných univerzít
• Maďarská akadémia vied prepájajúca výsledky výskumu s praktickým využitím
• samostatne fungujúce Ministerstvo inovácií a technológií
• významné inovačné veľtrhy ako napríklad známy Industry Days alebo Automotive Hungary
• priaznivé daňové nastavenie pre firmy a odbúravanie byrokracie
• výskumné centrá nadnárodných spoločností (Audi, Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Continental a ďalšie)
• vládna podpora výskumu a vývoja elektrickej mobility (Jedlik Ányos plán) a rozsiahle investície automobiliek do výroby elektromotorov
• Maďarsko ako regionálny inkubátor pre vývoj softvéru
• Národné laboratórium umelej inteligencie
• vláda podpora vytvorenia zahraničných investícií s vysokou pridanou hodnotou
• otvorenie Maďarska smerom na Východ (investície a inovácie z Číny, Japonska, Kórei, Ruskej federácie)
• vládna stratégia digitálneho vzdelávania obyvateľov
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• Zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií aktívne vyvíjajú reformné návrhy.
• „Koalícia pre poľské inovácie“ ako združenie zastupujúce zamestnávateľov, vládne agentúry a mimovládne organizácie. Koalícia sa aktívne
zapája do verejných konzultácií právnych predpisov a podporuje osvedčené postupy v oblasti výskumu a inovácií.
Poľská
• Činnosť nadácie „Startup Poland“.
republika • Asociácia „Top 500 Innovators“ zhrmažďujúca absolventov z oblastí vedy, manažmentu a komercionalizácie v rámci podporného programu
Ministerstva vedy a vysokoškolského vzdelávania.
• ScaleUP program, ktorý prevádzkuje Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP). Je prvým verejným programom v krajine, ktorý
podporuje akceleráciu mladých inovatívnych firiem.
• Vinnova – švédska agentúra pre inovácie. Agentúra identifikuje oblasti hospodárstva, ktoré môžu prispieť k udržateľnému rastu, a vytvára
príležitosti pre inovačné spoločnosti s cieľom stimulovať rast nových vedomostí a zručností v krajine. Vinnova každý rok investuje cez 3
miliardy švédskych korún do vývoja a výskumu prostredníctvom rôznych inovačných projektoch, z ktorých benefitujú všetci občania.
• Yrkesjakten – virtuálna realita umožňuje záujemcom o zamestnanie vyskúšať si aké to je zažiť pracovný deň na vybranom pracovisku.
Služba je k dispozícií každému na webovej stránke Švédskej verejnej zamestnaneckej služby. Na použitie je potrebné vlastniť smartfón a VR
okuliare (je možné ich zakúpiť v rôznych obchodoch za cenu do stovky švédskych korún). Momentálne existuje viac ako 20 rôznych VR filmov
s rôznymi povolaniami.
• Konkurenčná mapa – na webovej stránke Švédskej verejnej zamestnávateľskej služby je k dispozícií virtuálna mapa Švédska, ktorá
znázorňuje dopyt a ponuku po jednotlivých zamestnaniach. Používatelia si tak môžu jednoducho zistiť informácie o ich šanciach na
Švédske
zamestnanie sa pri danom povolaní.
kráľovstvo • Inovačné hub-y – v krajine sú zriadené známe inovačné centrá, v ktorých sa stretávajú študenti, vyučujúci, zamestnávatelia a vedci. Mnoho
z týchto inovačných centier ponúka taktiež financovanie najrozličnejších inovačných projektov pre veľké ale aj malé a stredné podniky. V
Sollentune sa nachádza najväčšie takéto centrum v severnej Európe s názvom „Továreň“. Inovačné centrum sa nachádza pol hodinu cesty od
hlavného mesta a majitelia centra zabezpečili dopravu zadarmo medzi Štokholmom a Sollentune.
• Pracovný kompas (Vocational Compass) – ide o poradenskú službu od Švédskej verejnej zamestnaneckej služby, ktorá ukazuje vyhliadky
do budúcnosti pre približne 200 profesií. Služba je zameraná pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí potrebujú podporu pri výbere kariéry.
Pracovný kompas obsahuje informácie o predpovedi na jeden rok. Predikcia je založená na výskumoch Švédskej verejnej zamestnaneckej
služby a vykonáva sa na lokálnej úrovni. Výsledky sú následne aplikované na regionálnu a národnú úroveň. Povolania, ktoré kompas
zobrazuje, sú tie najviac zastúpené na trhu práce. Pokrytých je približne 80% pracovných miest na trhu práce. Pracovný kompas zobrazuje aj
popisy kariéry a informácie potrebné na vzdelávanie.
• Krajina s veľkým podielom výroby založenej na intenzívnom a sofistikovanom výskume a vývoji a hi-tech procesoch, nástrojoch a strojných
Izrael
zariadeniach a líder v start-upoch a moderných technológiách.
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• Izraelský inovačný úrad (The Israel Innovation Authority) ako nezávislý verejný subjekt, ktorý má pod kontrolou a zodpovedá za inovačnú
politiku krajiny.
• Fungovanie technologických inkubátorov. Technologický inkubátor je podnikateľské stredisko určené na investovanie do nových
začínajúcich spoločností a na poskytovanie technickej, obchodnej a administratívnej podpory. Inkubátor ponúka podporný rámec pre
založenie spoločnosti a vývoj koncepcie do podoby komerčného produktu.
• Program Back to Tech, ktorý sa usiluje zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov v izraelskom high-tech priemysle s izraelskými
technologickými profesionálmi žijúcimi v zahraničí, ktorí zhromaždili vedomosti a skúsenosti v oblasti globálneho hi-tech priemyslu.
• Gov-Tech – Technologické inovácie pre verejný sektor. Cieľom tohto programu je povzbudiť a pomôcť spoločnostiam a mimovládnym
organizáciám, ktoré ponúkajú inovatívne technologické riešenie výziev verejného sektora v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti, ekonomiky, práva, miestnej správy, ľudského kapitálu a ďalších.

Zdroj: Trexima Bratislava

598

Podpora spolupráce a mobility – spracovanie záznamov z medzinárodnej
spolupráce

5.5.1 FEMALE (Fostering Employment of Maternity Leavers)
Iniciatíva FEMALE je strategickým partnerstvom v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktorý sa implementuje
v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Cieľom programu je podpora aktivít v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu na medzinárodnej úrovni. Zámerom FEMALE je podpora
zamestnateľnosti rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke.
Dôležitou aktivitou medzinárodnej spolupráce je rámcový prieskum problematiky podpory návratu,
resp. udržania rodičov, najmä matiek, na trhu práce. Závery a odporúčania vypracovanej prehľadovej
štúdie vychádzajú z porovnania relevantných európskych dokumentov, informácií o situácii v piatich
európskych krajinách (Francúzsko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko a Slovensko) a z údajov v príslušných
databázach. Súhrn týchto údajov tvorí rámcový prieskum tejto problematiky. V tejto správe sa
používajú pojmy materská dovolenka a rodičovská dovolenka. Kým vo výskumoch zameraných na
dovolenku za účelom starostlivosti o malé deti sa v minulosti používal pojem materská dovolenka,
v posledných desaťročiach sa už pomerne rozšíril pojem rodičovská dovolenka. V niektorých krajinách
sa však rozlišovanie rodičovskej a materskej dovolenky nepoužíva.
Východiská štúdie120
Na materskej alebo rodičovskej dovolenke zostávajú s dieťaťom do nástupu do školy väčšinou matky.
Podľa štatistických údajov je zamestnanosť žien v EÚ 67,4 % (Eurostat, 2019), pričom miera
zamestnanosti žien s deťmi do šesť rokov v EÚ je v priemere o 8 percentuálnych bodov nižšia ako miera
zamestnanosti bezdetných žien. V strednej Európe, vrátane Slovenskej republiky, je však tento rozdiel
viac než 30 percentuálnych bodov (Európska komisia, 2017). Rozdiel je ešte väčší v prípade
zamestnanosti matiek s najmenšími deťmi. Ich rozhodovanie a situáciu ovplyvňuje legislatíva

120

Táto časť vychádza z: Európsky parlament, Nová smernica o rovnováhe medzi prácou a rodinou, EPRS,
Prehľad legislatívy, apríl 2019. Zdroj:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
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upravujúca pravidlá materskej dovolenky, sociálneho zabezpečenia a podnikania, ako aj
zamestnávatelia, ktorí majú predsudky a ponúkajú iba limitované pracovné miesta na čiastočný
úväzok.
EÚ kladie dôraz na niekoľko otázok v oblasti zamestnanosti žien, nezamestnanosti a súvisiacich tém,
ako sú opatrovateľské činnosti. Jedným zo strategických cieľov Európy 2020 je dosiahnuť 75 %-nú
mieru zamestnanosti. Zvýšenie účasti žien na trhu práce môže pomôcť dosiahnuť túto mieru
zamestnanosti, ako aj cieľ, aby sa 20 miliónov ľudí vymanilo z chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Preto medzi prioritné iniciatívy politiky EÚ patrí podpora zamestnanosti žien a výrazná podpora
rodovej rovnosti a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Platí to aj pre zákony
vykonávané prostredníctvom smerníc, z ktorých najdôležitejšie sú Smernica o materskej dovolenke a
Smernica o rodičovskej dovolenke.121 Smernica o materskej dovolenke z roku 1992 (Rada EÚ, 1992)
stanovila minimálne obdobie materskej dovolenky na 14 týždňov vrátane dvojtýždňovej povinnej
dovolenky pred pôrodom alebo po pôrode a primeraný príspevok v zmysle národnej legislatívy.
Smernica o rodičovskej dovolenke (Rada EÚ, 2010) nahradila Smernicu 96/34/ES po prijatí revidovanej
Rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke, ktorú uzatvorili európski sociálni partneri 18. júna 2009.
Smernica o rodičovskej dovolenke stanovuje minimálne požiadavky na rodičovskú dovolenku pre
zamestnancov mužského aj ženského pohlavia a s ňou súvisiacu ochranu pracovného miesta. Hlavnými
prvkami tejto smernice sú:
▪

zamestnanci majú nárok na rodičovskú dovolenku pri narodení alebo adopcii dieťaťa,

▪

s pracovníkmi mužského aj ženského pohlavia sa musí zaobchádzať rovnako bez ohľadu na typ
pracovnej zmluvy,

▪

rodičovská dovolenka sa musí poskytnúť na dobu najmenej štyroch mesiacov ako individuálne
právo oboch rodičov,

▪

ďalej ustanovenia o čerpaní dovolenky; ustanovenia o práve pracovníkov vrátiť sa do práce po
ukončení rodičovskej dovolenky a o ich práve na nediskrimináciu.

121

Táto časť vychádza z: Európsky parlament, Nová smernica o rovnováhe medzi prácou a rodinou, EPRS,
Prehľad legislatívy, apríl 2019. Zdroj:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
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V súvislosti so Smernicou o rodičovskej dovolenke bol predložený revidovaný návrh na jej aktualizáciu.
Vo februári 2019 Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci schválil takzvanú
predbežnú dohodu (Európsky parlament, 2019), ktorú následne prijal počas plenárneho rokovania v
júni 2019.
Účel štúdie
Štúdia spracúva rôzne prístupy a osvedčené postupy v partnerských krajinách aj v iných krajinách na
podporu návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce. Cieľom medzinárodnej výmeny
osvedčených postupov je posúdenie možností a navrhnutie systematických riešení problematiky
návratu rodičov po rodičovskej dovolenke do zamestnania.
Na základe prieskumu problematiky štúdia skúma a predkladá dôkazy založené na výskumoch v oblasti
podpory zamestnateľnosti rodičov po rodičovskej dovolenke. Prieskum problematiky a forma syntézy
vedomostí vychádzajú zo systematického prístupu k mapovaniu dôkazov na túto tému a identifikujú
hlavné koncepcie, teórie, zdroje a medzery v poznatkoch.
Na základe jednotlivých zdrojov sa v rámci štúdie identifikujú a analyzujú úspešné postupy a politiky,
ktoré podporujú pracovné príležitosti a rozvoj kompetencií rodičov po materskej alebo rodičovskej
dovolenke z hľadiska zamestnateľnosti. Okrem pozitívnych príkladov a výsledkov sa analýza zameriava
aj na prekážky a obmedzenia, s ktorými sa táto cieľová skupina stretáva pri hľadaní kvalitného
zamestnania. Štúdia taktiež mapuje možnosti rodičov ako nadobudnúť odborné skúsenosti, resp.
rozvíjať profesionálne kompetencie počas rodičovskej dovolenky.
Hlavné výsledky štúdie a závery
Hlavným zistením štúdie je, že rodičovská dovolenka a zamestnateľnosť sú zložitou a kontextovo
citlivou oblasťou. Vyplýva to zo skutočnosti, že rodičovskú dovolenku treba chápať v kontexte
individuálnych, organizačných, kultúrnych, historických a politických (legislatívnych) otázok na
národnej aj európskej úrovni. V tejto štúdii sa pozornosť sústreďuje najmä na politickú (legislatívnu)
úroveň, pričom sa uskutočňuje aj podrobnejšia interpretačná analýza zameraná na to, ako vytvárať
nástroje a vzdelávacie programy zamerané na rozvoj zručností z hľadiska zamestnateľnosti, ktoré sú
relevantné pre rodičov po materskej alebo rodičovskej dovolenke aj pre zamestnávateľov.
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V nasledujúcom texte sú stručne charakterizované kontexty podpory zamestnateľnosti rodičov
v jednotlivých partnerských krajinách.
Francúzsko
Vo Francúzsku v súčasnosti materská dovolenka trvá 16 týždňov a 26 týždňov pre matky s tromi alebo
viacerými deťmi. Počet týždňov sa zvyšuje v prípade narodenia dvojičiek až na 34 týždňov a v prípade
viacnásobného pôrodu na 46 týždňov. Zákon zabezpečuje, aby sa rodič po materskej alebo rodičovskej
dovolenke mohol vrátiť do svojho bývalého zamestnania alebo ekvivalentného zamestnania s
rovnakým mzdovým ohodnotením. Počas materskej dovolenky sa rodičovi zo sociálneho zabezpečenia
vypláca 100 % mzdy zamestnanca a doba rodičovskej dovolenky sa započíta do počtu odpracovaných
rokov na účely výpočtu odchodu do dôchodku.
Rodičovská dovolenka umožňuje matke alebo otcovi (úplne alebo čiastočne) si oddýchnuť od
pracovného života v čase narodenia alebo adoptovania dieťaťa. Aby bol zamestnanec oprávnený
čerpať rodičovskú dovolenku, musí byť zamestnaný v spoločnosti najmenej jeden rok. Zákon
nestanovuje zachovanie vyplácania mzdy, ale existujú rôzne formy finančnej podpory. Po návrate do
zamestnania sa uskutoční povinný pohovor so zamestnávateľom, aby sa mohlo zvážiť kariérne
poradenstvo alebo preradenie na iné pracovisko. Vo všetkých prípadoch majú rodičia právo získať
rovnocennú prácu ako pred rodičovskou dovolenkou.
Neexistujú žiadne špecifické nástroje odbornej prípravy pre rodičov na rodičovskej dovolenke. Keďže
rodičia na rodičovskej dovolenke sa nepovažujú za „uchádzačov o zamestnanie“, verejný systém ich
odbornú prípravu nefinancuje. Ak sa rodičia po rodičovskej dovolenke vrátia do práce, zamestnávateľ
by im mal navrhnúť potrebnú aktualizáciu ich kompetencií. Tým, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie
alebo sa po rodičovskej dovolenke rozhodnú ukončiť pracovný pomer, úrady práce zvyčajne navrhnú
tzv. „zhodnotenie zručností“122 (Bilan de compétences) za účelom zadefinovania ich profesionálneho
projektu. Neexistujú žiadne štúdie o chýbajúcich zručnostiach tejto cieľovej skupiny, pretože je príliš
veľká na to, aby sa mohla zovšeobecňovať. Úrady práce sa domnievajú, že niektorí rodičia po prestávke
v kariére potrebujú nástroj na predefinovanie svojich profesionálnych projektov, identifikáciu svojich
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zručností a kompetencií a získanie sebadôvery. Preto je „zhodnotenie zručností“ hlavným nástrojom,
ktorý rodičom odporúčajú úrady práce.
Maďarsko
V Maďarsku môžu rodičia zostať doma s dieťaťom až tri roky. Počas tohto obdobia môžu poberať tri
rôzne formy príspevkov. Na prvý majú nárok do šiestich mesiacov dieťaťa, na druhý do dvoch rokov
dieťaťa a na tretí do troch rokov dieťaťa. Celková výška príspevku klesá úmerne s vekom dieťaťa. Vyšší
príspevok poskytovaný v prvých dvoch etapách poskytovania príspevku sa môže čerpať len vtedy, ak
bol rodič, ktorý žiada o príspevok, poistený najmenej 365 dní v priebehu dvoch rokov pred narodením
dieťaťa, t. j. pracoval alebo študoval na vysokej škole (Zákon LXXXIV. z roku 1998 o rodičovskom
príspevku). Od roku 2020 sa rodičia môžu rozhodnúť previesť nárok na príspevok počas starostlivosti
o dieťa na starého rodiča. Týka sa to starých matiek a starých otcov v aktívnom veku, t. j. ktorí nie sú
na dôchodku.
Počas poberania dávok počas starostlivosti o dieťa (GYES) a príspevku na starostlivosť o dieťa (GYED)
sa zamestnanie neukončí, takže vo všeobecnosti musí pokračovať tak ako pred narodením dieťaťa. V
rámci projektu „Ženy v rodine a v zamestnaní“ bolo do konca roka 2018 v Maďarsku zriadených 71
centier na podporu rodiny a kariéry. Dve hlavné cieľové skupiny služieb poskytovaných týmito centrami
sú zamestnávatelia a rodiny, najmä ženy s malými deťmi a znevýhodnené ženy. Ženy, ktoré uviazli pri
budovaní svojej kariéry alebo ktoré majú ťažkosti pri návrate na trh práce, sa môžu obrátiť na tieto
centrá. Odborníci, ktorí v týchto centrách pracujú, im pomôžu alebo poskytnú usmernenie o tom, na
koho sa môžu obrátiť so svojimi konkrétnymi problémami.
Nórsko
V Nórsku rodičovská dovolenka trvá 49 týždňov pri vyplácaní 100 % mzdy alebo 59 týždňov pri
vyplácaní 80 % mzdy. Za posledných 25 rokov došlo k úprave rodičovskej dovolenky len o sedem
týždňov. Z toho štyri týždne boli odôvodnené predĺžením otcovskej kvóty, čiže otcovej časti rodičovskej
dovolenky. Okrem 49 týždňov má každý rodič nárok na jednoročnú neplatenú dovolenku pri narodení
každého dieťaťa. Táto dovolenka sa musí ukončiť okamžite po prvom roku. Rodičovská dovolenka
oprávňuje rodičov na platenú dovolenku z dôvodu pôrodu alebo adopcie. Toto právo je zakotvené
v Zákone o pracovnom prostredí. V roku 2019 mali rodičia právo pri narodení dieťaťa čerpať celkovo
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49 týždňov (100 %). Týchto 49 týždňov zahŕňa právo matky na dovolenku do 15 týždňov počas
tehotenstva a šesť týždňov dovolenky po narodení dieťaťa.
Neexistujú žiadne špecifické programy odbornej prípravy alebo poradenské služby pre rodičov po
rodičovskej dovolenke, ktoré by mohli uľahčiť ich návrat do práce, pretože z hľadiska zamestnateľnosti
sa nepovažujú za špecificky zraniteľnú sociálnu skupinu.
Holandsko
V Holandsku majú ženy nárok na 16 týždňov plne platenej dovolenky, ktorá zahŕňa materskú
dovolenku aj rodičovskú dovolenku. Otcovská dovolenka je v Holandsku len zanedbateľná. V Európe je
Holandsko spolu s Talianskom, Estónskom a Maltou na spodných priečkach zoznamu. Od roku 2017
majú muži nárok na päť dní platenej dovolenky, ktorá zahŕňa dva dni „materskej dovolenky“ –
nazývanej aj ako otcovská dovolenka – a tri dni „rodičovskej dovolenky“ – nazývanej aj ako partnerská
dovolenka. Následne môžu matka aj otec požiadať o rodičovskú dovolenku. Pri každom dieťati platí
nasledovné: 26 x počet hodín, ktoré matka alebo otec pracuje. Ide o neplatenú dovolenku, pokiaľ nie
je v kolektívnej zmluve alebo dodatočných pracovných podmienkach uvedené inak.
V súčasnosti každý druhý zamestnanec kombinuje prácu so starostlivosťou o deti. Takmer každý piaty
zamestnanec kombinuje prácu s úlohami v rámci neformálnej starostlivosti. Moderný zamestnávateľ
zohľadňuje povinnosti zamestnancov v oblasti starostlivosti o deti a pomáha im dosiahnuť rovnováhu
medzi prácou a starostlivosťou o deti. Zamestnávatelia a firemná kultúra v spoločnostiach preto
zohrávajú dôležitú úlohu pri umožnení toho, aby aj muži mohli kombinovať prácu so starostlivosťou o
deti.
Vzhľadom na krátke obdobie materskej dovolenky v Holandsku nie je problematika vzdelávania a
rozvoja zručností a kompetencií rodičov na rodičovskej dovolenke veľmi relevantná.
Slovenská republika
Na Slovensku môže žena alebo muž v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom vzťahu čerpať
materskú dovolenku len 34 týždňov. V prípade osamelej matky je materská dovolenka 37 týždňov a v
prípade ženy, ktorá porodila dve alebo viac detí do 43 týždňov. Ak žena nevyčerpá celých šesť týždňov
materskej dovolenky pred pôrodom, ak k pôrodu došlo v skoršom termíne ako určil lekár, má nárok na
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materskú dovolenku 34 týždňov, 37 týždňov ak je osamelá a 43 týždňov ak porodí dve a viac detí, ako
je uvedené vyššie.
Systémová podpora zachovania alebo rozširovania kvalifikácie počas rodičovskej dovolenky nie je
v Slovenskej republike súčasťou oficiálnej politiky, keďže prakticky neexistujú žiadne podporné
nástroje, ktoré by podporovali vzdelávanie alebo odbornú prípravu tejto cieľovej skupiny. Preto sa vo
všeobecnosti rodičia na rodičovskej dovolenke môžu spoliehať len sami na seba a individuálne hľadať
možnosti na aktualizáciu svojich vedomostí a zručností.
Hlavné zistenia výskumu
Ukázalo sa, že návrat po materskej dovolenke ovplyvňujú normy. Štúdia Bartoša a Pertold-Gebickej123
uvádza sociálnu normu, podľa ktorej by matky mali zostať doma s deťmi do troch rokov. Táto norma
výrazne ovplyvňuje vyhliadky žien na trhu práce po návrate z rodičovskej dovolenky.
Zdá sa že matky, ktoré plnia tradičné rodové role v domácnosti, prežívajú oveľa väčší stres vyplývajúci
z plnenia požiadaviek pracovného procesu. Maxwell, Connolly a Ní Laoire124 vo svojom výskume zistili,
že materská dovolenka a pružná pracovná doba sú častejšie výsledkom neformálnych postojov než
inštitucionálnych postupov podporujúcich ženy pri využívaní flexibilných riešení bez toho, aby boli
znevýhodnené vo svojej kariére.
Niektoré ženy sa stretávajú s nesúladom medzi deklarovanou politikou organizácie podporujúcou
rodinu a reálnymi rozhodnutiami a postojmi vedenia spoločnosti125. Fodor a Glass126 vo svojej štúdii
označili zamestnávateľov za kľúčových aktérov, ktorí sa musia vysporiadať s nárokmi spoločnosti na
prekonanie zažívanej rodovej nerovnosti na pracovisku. Zamestnávatelia môžu zneužívať materskú
dovolenku na ukáznenie pracovníkov, vyselektovanie tých, ktorí sa stali nadbytočnými alebo ktorých
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výkony nespĺňajú ich očakávania. Zamestnanci sú často pri uplatňovaní svojich základných práv
odkázaní na osobné kontakty a dobrú vôľu zamestnávateľa. Respondenti sa v rámci výskumu
odvolávali na dobrú vôľu a porozumenie zamestnávateľa a jednotlivých nadriadených a boli šťastní a
vďační, keď sa im podarilo dosiahnuť aspoň nejakú formu dohody. Napr. pre matky s malými deťmi v
Maďarsku je najväčším problémom pri návrate do práce nedostatok pracovných príležitostí,
nepružnosť pracovnej doby a diskriminácia zo strany zamestnávateľov. Ženy na dlhej platenej
rodičovskej dovolenke sa stávajú ideálnym zdrojom neformálneho ad-hoc zamestnávania,
neviditeľnou rezervnou armádou pracovnej sily.127 Vzhľadom na rolu, ktorú má pri poskytovaní
starostlivosti o deti plniť partner, ktorá uľahčuje matkám návrat do práce, je dôležitou témou tiež
flexibilita práce mužov.128
Begall a Grunow uvádzajú, že odchod zo zamestnania po narodení prvého dieťaťa je v Holandsku už
menej častým javom a že postupom času sa výrazne zvýšila pravdepodobnosť toho, že novopečené
matky skrátia svoj pracovný čas. Tento trend uľahčili tri relevantné systémové opatrenia: zavedenie
rodičovskej dovolenky na čiastočný úväzok (zníženie pravdepodobnosti odchodu zo zamestnania),
výrazný nárast počtu pracovných miest na čiastočný úväzok a súčasné zlepšenie postavenia
pracovníkov na čiastočný úväzok na trhu práce (zvýšenie pravdepodobnosti zníženia pracovnej
doby).129
V Nemecku upravili rodičovské dávky a obdobie ich nárokovateľnosti. Pritom dĺžka rodičovskej
dovolenky, ktorá zahŕňa trojročnú ochranu pracovného miesta, zostala nezmenená. Štúdia
Bergemanna & Riphahna uvádza, že reforma priniesla väčšinu zamýšľaných účinkov: podiel matiek,
ktoré sa plánujú vrátiť na trh práce do jedného roka po pohovore sa zvýšil o 14 percentuálnych
bodov.130
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Kalb131 tvrdí, že obdobie rodičovskej dovolenky nemôže byť príliš krátke, pretože v takom prípade
hrozí, že ženy po narodení dieťaťa radšej ukončia pracovný pomer než by sa mali vrátiť do práce príliš
skoro, ale ani príliš dlhé, pretože v tom prípade hrozí, že ženy stratia svoj ľudský kapitál, čo by mohlo
ovplyvniť rast ich príjmov a kariérny rozvoj. Optimálna sa zdá doba od siedmich mesiacov do
maximálne jedného roka. Prepojenie výšky mzdy počas platenej rodičovskej dovolenky
s predchádzajúcim zárobkom by ženy podnietilo k aktívnej účasti na trhu práce a k úsiliu
o vybudovanie, dobre platenej, kariéry pred založením rodiny, lebo táto investícia by sa im
pravdepodobne oplatila. A správne nastavená dĺžka platenej rodičovskej dovolenky by matky zároveň
motivovala vrátiť sa do práce. Fodor a Kispeter poukazujú aj na nedostatočný počet zariadení dennej
starostlivosť o deti ako problém, ktorý matkám bráni vrátiť sa po materskej dovolenke do práce.
Zhrnutie výsledkov
Analýza situácie týkajúcej sa zamestnania rodičov po rodičovskej dovolenke v partnerských krajinách
poukazuje na to, že zamestnanosť matiek vo Francúzsku, na Slovensku a v Maďarsku je pomerne nízka,
hoci v Maďarsku existuje sieť poskytujúca špeciálne poradenstvo a podporu ženám pri ich (re)integrácii
na trh práce. V západnej Európe – v Holandsku a Nórsku – je situácia priaznivejšia, zamestnávatelia sú
flexibilnejší a práca na čiastočný úväzok je často ponúkanou alternatívou. Aktuálnosť zručností rodičov
vracajúcich sa po rodičovskej dovolenke do práce však môže byť aj v týchto krajinách problematická.
Zdá sa, že dĺžka rodičovskej dovolenky a výška príspevku počas platenej rodičovskej dovolenky
ovplyvňujú, kedy (po akej dobe) sa rodičia vrátia do práce. Rodičovská dovolenka nemôže byť príliš
krátka ani príliš dlhá. Optimálna dĺžka rodičovskej dovolenky sa výrazne líši v závislosti od národných
podmienok a kultúrnych rámcov. V každom prípade by nemala byť taká dlhá, aby rodičia počas nej
stratili svoje pracovné kompetencie a stali sa pre trh práce nezaujímavými.132
Hlavné závery
▪

Výskum poukázal na to, že ženy, ktoré sú na materskej dovolenke od siedmich mesiacov do
jedného roka, udržiavajú častejší kontakt so svojím pracoviskom.
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▪

Investovanie do koučingu pre matky môže ženám po materskej dovolenke uľahčiť návrat do
práce, zvýšiť šancu udržať si pracovné miesto a zvýšiť spokojnosť s prácou.

▪

Koučing a vzdelávacie programy môžu pomôcť pri riešení praktických aspektov ako je príprava
na pohovory a rokovania o návrate do práce.

▪

Návrat žien do práce po materskej dovolenke ovplyvňujú sociálne normy a rozhodnutia a
postoje vedenia spoločností.

▪

Prekážkou pri návrate žien do práce po materskej dovolenke je nedostatok zariadení dennej
starostlivosti o deti.

▪

Pri vytváraní vzdelávacích programov pre rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke sa
musia zohľadňovať zákony a predpisy jednotlivých krajín, ako aj kultúra a postoje súvisiace s
pracovnými príležitosťami žien.

5.5.2 WATT ELSE

(NetWork for a dynamic Actors involved in The Transition of

competences in the Energy field facing Learning challengeS in Europe)
Medzinárodná spolupráca umožňuje vytvárať zahraničné partnerstvá, prinášajúce nové skúsenosti a
poznanie a získavanie príkladov dobrej praxe. Tie si vedenie MIFE nevie predstaviť bez priameho
kontaktu zástupcov jednotlivých krajín. Vo Francúzsku sa počas 13. a 14. januára 2021 konala
videokonferencia s názvom Vodík pre našu klímu. Hlavnou témou konferencie bol vodík, spôsoby jeho
využitia, skladovania a produkcie.
Výskum vodíkového paliva začal vo Francúzsku už pred 20 rokmi. V súčasnosti sú Francúzi na vysokej
úrovni schopnosti využívania vodíkových technológií. Pripravený bol plán výstavby vodíkových staníc
po jednotlivých provinciách štátu. Do roku 2023 sa plánuje nakúpiť celá letka vodíkových autobusov,
čo ďalej povedie k implementácii inovácie. Prezident FRANCE HYDROGÉNE taktiež prisľúbil kooperáciu
celého francúzskeho priemyslu pri implementácii technológií na vodíkový pohon. Na stretnutí bola
predstavená spoločnosť HYPE, ktorá investovala do kúpy vodíkových automobilov, ktoré teraz ponúka
ako autá pre taxislužbu. Taxíky majú charakteristickú modrú farbu (modrá je charakteristická farba pre
využitie vodíkových technológií). Hlavným cieľom výskumu a vývoja je samozrejme dekarbonizácia. Na
konferencii bol následne predstavený cieľ Európskej únie postaviť 2-tisíc čerpacích staníc do roku 2030.
Druhý deň konferencie patril reprezentantom zo svetových automobiliek. Opel je pripravený
produkovať 500-tisíc vodíkových automobilov ročne, avšak až po vybudovaní vhodnej infraštruktúry.
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Toyota a Hyundai plánujú masovú výrobu vodíkových kamiónov. Predstavený bol dokonca vodíkový
vlak v Nemecku. Vlak bol vyvinutý v roku 2016 a absolvoval už prvú komerčnú cestu. Cestujúci vopred
nevedeli o tom, v akom vlaku sa nachádzajú. Podľa ich reakcií bola cesta tichšia ako inokedy. Rakúsko
si podľa prezentovaných informácií objednalo spolu 55 takýchto vlakov. Otázkou však ostáva buď
nákup nových vodíkových vlakov alebo transformácia našich starších modelov na nový pohon. Vyspelé
štáty Európy to s vodíkovou stratégiou myslia naozaj vážne.
Obrázok č. 74 Vlak na vodíkový pohon

Zdroj: Shutterstock

5.5.3 INTRO (Introduction to Digital Learning)
Projekt INTRO „Introduction to Digital Learning“ je jednou z medzinárodných spoluprác pod hlavičkou
programu Európskej únie Erasmus+, na ktorej sa podieľajú členovia Realizačného tímu SRI spolu s
partnermi z Francúzska, Poľska (súkromné vzdelávacie firmy) a Portugalska (univerzita). Cieľom je
podporiť vzdelávanie učiteľov a lektorov v oblasti digitálnych technológií a ich integrovania do procesu
vzdelávania.
Vzdelávací sektor čelí novým výzvam, ktoré so sebou prináša prechod do sveta online vyučovania. V
rámci iniciatívy partneri pracujú na tvorbe digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré mieria nielen na
zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov, ale súčasne ich motivujú vytvárať vlastné digitálne materiály.
Okrem vytvorenia vzdelávacích metodík je očakávaným výsledkom aj vytvorenie digitálnej komunity
učiteľov a lektorov, ktorí budú pokračovať vo výmene informácií prostredníctvom projektovej
Facebook stránky.
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Súčasný vývoj informačných a komunikačných technológií prináša pre učiteľov mnoho benefitov, ale
aj nečakaných výziev. Metódy digitálneho vzdelávania umožňujú učiteľom a lektorom ostať v kontakte
s potrebami „moderných“ študentov a aktívne ich zapojiť do procesu vzdelávania. Dôležitou aktivitou
INTRO je monitoring a identifikácia príkladov dobrej praxe v oblasti digitálneho vzdelávania z
medzinárodného prostredia. Partneri prinášajú niekoľko inšpirácií, ako pristupovať k úlohám spojeným
s digitálnym vzdelávaním.

5.5.3.1 Príklady dobrej praxe z medzinárodného prostredia – Portugalsko
Ako viesť ONLINE vyučovanie efektívne?
Partnerská Univerzita Lusófona v Lisabone sa vo svojich aktivitách zameriava na integráciu digitálnych
technológií do každodennej výučby. Na základe skúseností z praxe vytvorili jej pedagógovia niekoľko
odporúčaní, ako viesť ONLINE vyučovanie správne a efektívne.
Pri prechode na dištančnú výučbu je nevyhnuté stanoviť si presné pravidlá, podľa ktorých bude účasť
na hodine fungovať. Pri výučbe prostredníctvom digitálnych platforiem je potrebné uvedomiť si, že
niektorí študenti sa necítia komfortne pri odpovedi cez web kameru. Preto je nevyhnutné zabezpečiť
možnosť komunikovať s pedagógom aj prostredníctvom správ, bez toho aby bolo študentom
umožnené komunikovať medzi sebou navzájom.
Vytvorenie „oddychových“ miestností poskytuje študentom priestor na kreatívne diskusie. Pre
zachovanie pozornosti a aktivity poslucháčov sa odporúča viesť online vyučovanie kombináciou
synchrónneho a asynchrónneho prístupu – vyučujúci svojim študentom pred hodinou poskytuje okrem
výkladu aj zdieľané videá či prezentácie.
Okrem toho sa odporúča do online výučby zaviesť prestávky na krátke naťahovacie cvičenia, ktoré
zabezpečia udržanie pozornosti študentov. Vyučujúci si môžu aktívnu účasť študentov počas online
prednášok overiť napríklad prostredníctvom platformy Moodle, kde študenti na konci hodiny
odovzdávajú výstupy z hodiny (vypracované cvičenia, poznámky z hodiny, a pod.).
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Ako zapojiť študentov do procesu hodnotenia?
Zvyčajne sú za hodnotenie prác svojich študentov zodpovední výlučne učitelia. Využitím digitálnych
nástrojov je možné do tohto procesu zapojiť aj samotných študentov. Študenti odovzdajú svoje práce
v online formáte prostredníctvom digitálnej platformy, ktorá ich následne rozdistribuuje medzi
ostatných spolužiakov. Pedagóg nastaví pravidlá pre samotné hodnotenie – počet hodnotiacich,
kritéria hodnotenia, a pod. Hodnotenie ostáva anonymné a výsledná známka je priemerom získaných
výsledkov. Takýto prístup umožňuje študentom učiť sa nie len prostredníctvom vypracovania úlohy,
ale aj prostredníctvom vzájomného hodnotenia.
Ako pripraviť študentov na realitu pracovného prostredia?
Univerzita Lusófona pomáha svojim študentom pripravovať sa na požiadavky trhu práce. Do svojich
študijných programov zahrnula kurzy na podporu interpersonálnych zručností a faktorov
zamestnateľnosti. Pre svojich študentov univerzita pripravuje podcasty, ktoré sú pre nich atraktívnym
formátom, a v ktorých sa venujú napríklad problematike mäkkých zručností, nástrojom
zamestnateľnosti (od životopisu po sebaprezentáciu), či ukážu študentom, ako sa odlíšiť od davu.

5.5.3.2 Príklady dobrej praxe – Slovensko
Dávid Králik je učiteľ, bloger, kouč, metodik a mentor, známy svojimi aktivitami, ktorými inšpiruje
ostatných učiteľov. Dávidove aktivity sú zamerané rozvoj schopností učiteľov v mnohých rôznych
témach, ako sú tvorivosť, sebapoznanie, techniky mentorovania a využívanie digitálnych technológií v
učiteľskej praxi. Okrem iného sa Dávid Králik venuje tvorbe online videí, ktoré učiteľom vysvetľujú ako
jednoduchým spôsobom vytvoriť online vzdelávacie hry, či náučné „escape rooms“ .
Projekt Učiteľ21 pripravuje učiteľov na výzvy, ktoré so sebou prináša digitálny pokrok. Počas ôsmych
lekcií sa učitelia naučia ako pracovať s modernými technológiami a objavovať spôsoby, ako tvorivo učiť
pomocou digitálnych nástrojov.
Národný projekt IT Akadémia prináša model inovatívneho vzdelávania vedy a techniky v rámci
školských vzdelávacích programov. Cieľom projektu je implementácia informačných a komunikačných
technológií do inovácie obsahu, metód a foriem výučby prírodovedných a technických predmetov na
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základných a stredných školách. Rovnako sa projekt sústreďuje na podporu inovácie študijných
programov vysokých škôl v oblasti modernej IT orientácie.

5.5.3.3 Príklad dobrej praxe z medzinárodného prostredia Francúzsko
▪

Platforma „Play Curious“ umožňuje objavovať nové informácie prostredníctvom hrania
videohier. Používateľom poskytuje každý mesiac novú hru, ktorá buď nadväzuje na
predchádzajúce informácie alebo sa uberá novým smerom. Hry sa venujú širokému spektru
tém, ako napríklad kvantová fyzika, globálne otepľovanie, či 1. svetová vojna.

▪

My Green Training Box je bezplatná platforma na digitálne zdieľanie obsahu, ktorá sa
zameriava na udržateľný rozvoj v rôznych oblastiach: poľnohospodárstvo, stavebníctvo,
sociálna zodpovednosť podnikov, zdravie a pod.

▪

Spoločnosť WiDiD vyvinula platformu „WiDiD immersive“ ktorá ponúka prístup k materiálom
a obsahu vo formáte virtuálnej reality. Fenomén virtuálnej reality umožňuje učiť sa pomocou
praktických skúseností.

5.5.3.4 Príklad dobrej praxe z medzinárodného prostredia – Poľsko
▪

Prostredníctvom projektu SOSTRA si môžete overiť úroveň mäkkých zručností a zdieľať ich na
pracovnom profile. Platforma umožňuje overiť si kvalifikáciu v pätnástich konkrétnych
mäkkých zručnostiach, spolu s vysvetlením, čo predstavujú a ako je možné sa v nich zdokonaliť.
Mäkké zručnosti je možné prostredníctvom cvičení, videí a podcastov trénovať a zdokonaľovať.
Po absolvovaní cvičení a úloh sa získavajú digitálne odznaky – overený ukazovateľ úspechu a
schopností.

▪

Platforma DUOLINGO poskytuje používateľom možnosť zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch.
Vzdelávací obsah je rozdelený do lekcií, ktoré sa venujú konkrétnym témam. Hravou formou
sa rozvíjajú jazykové schopnosti v písaní, čítaní, rozprávaní a porozumení v cudzom jazyku.

▪

Nástroje tvorivého učenia – využívanie nástrojov, ktoré zapájajú študentov do procesu výučby
u nich podporuje schopnosť samostatného myslenia a motiváciu formovať vlastné nápady.
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Online nástroje PADLET, JAMBOARD a MINDMEISTER umožňujú používateľom spoločne
pracovať na dokumentoch a interaktívne zdieľať nápady formou poznámok, zdieľania obsahu,
či brainstormingu.
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PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky
Správa
−

V celom materiáli zjednotiť typ a veľkosť písma v textoch.

−

Strana 268 časť 2.1.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo riad. 6

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke
Akceptované, zapracované.
Formátovanie textu je jednotne
stanovené pre všetky výstupy NP SRI.

vložiť „do“ za slovo „patria“.
−
PhDr. Hana
Blažíčková (MK SR)

Strana 269 tretí riadok od dola je text... nasledovné divízie SK
NACE Rev. 2: 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti....tá

19.3.2021

dvojbodka je asi preklep?
−

Strana 303 tabuľka č. 14 riadok 3 Sektorová rada pre kultúru
a vydavateľstvo 4 stĺpec nahradiť slovo „tenduje“ slovom
„smeruje“.

−

Strana 357 tab.č.38 riadok 19 a 20 chýba medzičiara.

Správa
Ing. Iveta
Šimonovičová
(MDaV SR)

−
19.3.2021

V úvode správy na str. 45 v prvej vete odporúčam slovné
spojenie „v roku 2025“ nahradiť slovami „do roku 2025“ a v
poslednom odseku v tretej vete odporúčam slovo „dopad“
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Akceptované, zapracované

Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke

nahradiť vhodným spisovným výrazom ako napríklad vplyv,
dosah alebo účinok.
−

Akceptované, zapracované

V úvode správy na str. 46 v prvom odseku v tretej vete
odporúčam slová „Maďarská republika“ nahradiť slovom
„Maďarsko“.

−

V časti 1.4.1 Aktivity sektorových rád... na str. 92 v prvom

Akceptované, zapracované

odseku v poslednej vete odporúčam slová „v roku 2030“
nahradiť slovami „do roku 2030“.
−

V časti 4.1.1 Sekcia SRI Novinky (str. 390) žiadam v
Informačnom letáku Sektorovej rady pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu doplniť MDV SR medzi organizácie,
ktoré sú v sektorovej rade zastúpené. V Informačných letákoch
ďalších sektorových rád sú uvedené aj príslušné ministerstvá.

Čiastočne

akceptované.

propagačného

Pri

materiálu

tvorbe

nebolo

z

grafickej stránky možné vymenovať
všetkých

členov

Sektorovej

rady,

nakoľko to povolený rozsah grafiky
neumožňoval. Preto sú uvádzaní len
zástupcovia

zamestnávateľov

a

zamestnávateľských združení, z hľadiska
dôležitosti

prenosu

zamestnávateľov

do

požiadaviek
vzdelávacieho

systému. Propagačný materiál obsahuje
odvolávku
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na

stránku

Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke
www.sustavapovolani.sk,
kde
je

Obsah pripomienky

zverejnené

kompletné

zloženie

Sektorovej rady. Avšak Realizačný tím,
pre

budúce

pripomienku

obdobie
a upraví

akceptuje
propagačný

materiál tak, aby mohli byť zverejnení
všetci zástupcovia Sektorovej rady.

Príloha č. 21 (Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a Akceptované, zapracované
kartografiu)
−

V časti 2.1 Napĺňanie akčných plánov... v Tabuľke č. 7 (str. 14)
odporúčam aktualizovať stav plnenia aktivít (pri všetkých
aktivitách je uvedené „plnenie nezačalo“), keďže niektoré

19.3.2021

aktivity sa už plnia. Ako príklad uvádzam stav plnenia aktivity
uvedenej na str. 23: v rámci MPK návrhu novely zákona o
odbornom vzdelávaní a príprave bola MDV SR predložená
pripomienka s požiadavkou o zaradenie povinnosti pre
koordinátorov
celoštátnej

odborného

úrovni

vzdelávania

vyčleniť
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finančné

a

prípravy

na

prostriedky

na

Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke

Obsah pripomienky
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z odvetvových koncepcií
odborného vzdelávania.
−

Ako alternatívne riešenie navrhujem z tabuľky vypustiť
monitoring plnenia aktivít.

−

Na strane 44, v rámci vymedzenia obsahu Aktivity č. 2, doplniť Akceptované, zapracované
informáciu, že ide o identifikáciu najvýraznejších disparít
v sektore, nie o vyčerpávajúcu informáciu.

−

V budúcom období odporúčame prezentovať informácie Realizačný tím SRI berie odporúčanie na
o rôznych vyhodnocovaných ukazovateľoch osobitne za vedomie.
zdravotníctvo a za sociálne služby, a to aj z dôvodu, že hlavným

Ing. Miloslava
Kováčová, MPH
(MZ SR)

faktorom odlišujúcim oba „sektory“ bude nielen z pohľadu, že
19.3.2021

zdravotnícke školy vychovávajú absolventov pre výkon
zdravotníckeho povolania, ale aj skutočnosť, ako je nastavený
spôsob posudzovania kvalifikačných predpokladov pre niektoré
povolania v § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. (napr. u
opatrovateľov, kde je postavený pomerne široko). Táto
skutočnosť určite ovplyvní aj pohľad na posudzovanie
uplatniteľnosti

absolventov

/rezortoch.
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v

jednotlivých

sektoroch

Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky
−

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke

Na strane 63 objektivizovať informáciu o systéme duálneho
vzdelávania vo vzťahu k sektoru zdravotníctva.

Akceptované, zapracované

Akceptované, na strane 388 doplnený
text „Realizačný tím SRI participoval na
implementácii číselníka názvov NŠZ,
alternatívnych
Odporúčam do správy doplniť účasť Realizačného tímu SRI na tvorbe a
PhDr. Ľudmila
Ivančíková, PhD.

19.3.2021

flexibilnej úprave zamestnaní vo vzťahu k databanke zamestnaní pri

názvov

zamestnaní

a novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO08 (2020) do databanky pri Sčítaní
obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej

SODB 2021.

len „SODB 2021“) pod koordináciou
Štatistického úradu SR. Táto spolupráca
bude pokračovať počas celého procesu
SODB 2021, najmä v prípadoch nutnej
identifikácie

zadaných

názvov

zamestnaní v sčítacom formulári a ich
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k
pripomienke
správneho priradenia ku klasifikácii Sk
ISCO-08.“

Termín zaslania Priebežnej správy č. 9 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 16.03.2021
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 8 9 jej prílohám: 19.03.2021

619

