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

V období od 17. októbra 2019 do 17. januára 2020 boli realizované aktivity a plnili sa plánované úlohy 

všetkých odborných tímov Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v Slovenskej republike. Výsledky tejto činnosti dokumentuje predkladaná Priebežná správa č. 4.  

Kľúčovými témami dokumentovaného obdobia bola práca Realizačného tímu SRI a sektorových rád na 

I. a II. cykle sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a inštitucionalizácia Aliancie sektorových rád 

(ďalej len „aliancia“). Významné miesto malo aj štatistické vyhodnocovanie určených ukazovateľov za 

jednotlivé sektory národného hospodárstva, reforma kompetenčného modelu a vývoj IS NSP/SRI na 

inovačné aktivity sektorových rád. V sledovanom období sa pozornosť venovala aj analýze vybraných 

zahraničných systémov na získanie inšpirácií na optimalizáciu a neustále skvalitňovanie systému 

monitorovania potrieb trhu práce a ich prenosu do systému celoživotného vzdelávania. 

V sumarizácii výsledkov Aktivity č. 1 dominuje organizačno-technické, programové zabezpečenie a 

realizácia druhých rokovaní sektorových rád zameraných najmä na tvorbu premís vývojového 

smerovania jednotlivých sektorov, identifikáciu dopadov týchto zmien na ľudské zdroje a sumarizáciu 

kľúčových inovácií v sektoroch. Na základe strategickej analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia 

sektora (napr. demografického vývoja, analýzy makro-ekonomických ukazovateľov, zahraničných 

investícií, zhodnotenia štruktúrnych zmien v zamestnanosti, prognóz vývoja na trhu práce 

a hodnotenia uplatnenia absolventov) navrhovali sektorové rady kľúčové a kritické činitele 

s významným vplyvom, v horizonte najbližších 10 rokov, ktoré môžu významne ohroziť konkurenčnú 

schopnosť sektora alebo naopak, môžu významne ovplyvniť úspešný vývoj sektora. Mimoriadne 

dôležité, z hľadiska trvalej udržateľnosti NSP a NSK, boli prípravné práce Realizačného tímu SRI 

a viaceré rokovania so sociálnymi partnermi k inštitucionalizácii aliancie. Na základe záverov zo 

spoločného rokovania aliancie, Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“), garantov a predsedov 

sektorových rád (zo dňa 21.10.2019) boli vypracované návrhy stanov a zakladateľskej zmluvy pre 

záujmové združenie právnických osôb s názvom Aliancia sektorových rád Slovenska, ktoré sú 

v súčasnom období schvaľované na úrovni orgánov jednotlivých sociálnych partnerov a ďalších 

subjektov predpokladaných, ako súčasť tejto platformy, t.j. MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, AZZZ SR, RÚZ, APZ, 

ZMOS a KOZ SR. 

Tak ako v predchádzajúcich obdobiach, aj v rámci tejto etapy realizácie, je Aktivita č. 2 zameraná na 

štatistické zhodnotenie vybraných sektorových ukazovateľov a ich analýzy s identifikáciou inovácií, 
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produkcie, investícií, služieb a ďalších oblastí so zásadným vplyvom na obsah práce a rozsah vedomostí, 

zručností a kompetencií pracovnej sily. Významná pozornosť sa venovala detailnej analýze sektorových 

špecifík z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoju úrazovosti v sektore a identifikácii 

hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 s najvyšším počtom registrovaných pracovných 

úrazov. Zároveň bol pre každú sektorovú radu spracovaný rozbor príčin vzniku registrovaných 

pracovných úrazov, ako jeden z podkladov na prijímanie strategických opatrení na zvyšovanie 

vedomostí, zručností a kompetencií pracovnej sily v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V realizovaných prácach vykazovaných v rámci Aktivity č. 3 mala dominantné postavenie revízia 

kompetenčného modelu. Na dosiahnutie cieľa boli v predchádzajúcej etape vytvorené dva expertné 

tímy, v ktorých celkovo pracovalo 35 expertov. Títo v spolupráci s Realizačným tímom SRI nadefinovali 

charakteristiky jednotlivých položiek nového kompetenčného modelu, a to na úrovni všeobecných 

kľúčových kompetencií a špecifických kľúčových kompetencií. Významnú úlohu zohrávali rokovania 

k zmenám garancie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), a to najmä z dôvodu 

schválenej zmeny pôsobnosti Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 

odčlenením vedy a výskumu do iných sektorových rád podľa prevahy vykonávaných zamestnaní v 

jednotlivých odvetviach a jej začlenenie do štruktúry sektorových rád s novým názvom: Sektorová rada 

pre vzdelávanie, výchovu a šport.  

V sledovanom období sa realizovali aj odborné práce v rámci Aktivity č. 4 súvisiace s vývojom a 

aktualizáciou údajov a informácií na webovej stránke www.sustavapovolani.sk. V privátnej zóne nastali 

významné zmeny najmä v oblasti tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov na úrovni I. a II. 

cyklu. Zároveň boli spracované návrhy funkcionalít a doplnení informačného systému pre oblasť III., IV. 

a V. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, s ktorými začnú sektorové rady pracovať v nasledujúcej 

etape projektu. Programátorské práce sa, okrem prípravy pracovného prostredia na dokončenie 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov, zameriavali aj na prípravu modulov na tvorbu a revíziu NŠZ. Táto 

aktivita je bezprostredne naviazaná na výsledky reformy kompetenčného modelu. Vysoko náročné 

práce sa realizovali na príprave a tvorbe porovnávacieho nástroja na revíziu a tvorbu NŠZ, ktorý bude 

účelnou pomôckou pre expertov z hľadiska zachovania metodickej čistoty a porovnateľnosti 

jednotlivých NŠZ na rovnakej kvalifikačnej úrovni. Rozsiahlou súčasťou Aktivity č. 4 je pripravovaná 

revízia Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. V tejto oblasti sa realizoval dotazníkový zber 

námetov na revíziu v inštitúciách, ktoré sú kľúčovými používateľmi klasifikácie, išlo najmä o Štatistický 

úrad SR, MPSVR SR, Ústredie PSVR a jednotlivé úrady PSVR, inšpektoráty práce, MH SR, Úrad vlády SR, 

MZ SR, zástupcov zamestnávateľov, personalistov, výchovných a kariérových poradcov, zástupcov 

decíznej sféry a vedeckých pracovníkov. Zozbierané námety boli vyhodnotené a spracované pre 

http://www.sustavapovolani.sk/
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Hodnotiacu komisiu. Keďže významnú úlohu v týchto prácach budú zohrávať sektorové rady, bola 

v tejto etape pre ne pripravená metodika, na základe ktorej budú predkladať návrhy na doplnenie 

a zmeny v klasifikácii SK ISCO-08. 

V závere Priebežnej správy č. 4 sú vyhodnotené výzvy európskeho priestoru, ktoré pojednávajú 

o vzdelávaní ako o hlavnom nástroji posilňovania európskej identity. Uvádza sa nutnosť lepších a 

pružnejších reakcií na potreby hospodárstva v oblasti vedomostí, zručností a kompetencií s cieľom 

kontinuálneho posilňovania odolnosti Európy v kontexte rýchlych a hlbokých zmien v dôsledku 

technologického pokroku a globalizácie. Rozvoj relevantných vedomostí, zručností, kompetencií a ich 

efektívne využívanie na úspešné pôsobenie jedinca v spoločnosti, je dôležitým prvkom osobnostného 

rastu. Na základe doterajších výskumov a prístupných dát (PISA, PIAAC) OECD definovala štyri kľúčové 

oblasti, ktorých  je nutné sa v budúcnosti zaoberať a sú predmetom vyhodnotenia Aktivity č. 5. Zároveň 

Realizačný tím SRI pokračoval v analýzach zahraničných systémov monitorovania potrieb trhu práce 

a ich prenosu do systému celoživotného vzdelávania v ďalších krajinách, a to:  Rakúsku, Slovinsku, 

Ukrajine, Veľkej Británii, Austrálii a Kanade. Analýzy sú zamerané najmä na prenos nových požiadaviek 

trhu práce do vzdelávacieho systému, prepojenie systému vzdelávania a trhu práce, spôsoby 

implementácií inovácií do vzdelávacích programov, inštitucionálne zabezpečenie v rámci 

vzdelávacieho systému (štátne, verejné školy, ďalšie subjekty s účasťou na vzdelávacom systéme), 

financovanie systému vzdelávania, systém prezentácie požiadaviek zamestnávateľov vo vzťahu k 

vzdelávaciemu systému a trhu práce. 

 

Celkovo je možné konštatovať, že vysoká angažovanosť sociálnych partnerov, cielená 

reprezentatívnosť sektorových rád, zapojenie špičkových expertov do pracovných skupín, stabilizovaný 

Realizačný tím SRI a dobre vypracované metodické usmernenia garantujú plnohodnotné plnenie 

vytýčených úloh národného projektu. Tieto, ale aj ďalšie vytvorené podmienky sú významným 

predpokladom napredovania v rámci všetkých odborných tímov SRI a produkcie využiteľných výstupov 

na národnej a medzinárodnej úrovni. 
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1. AKTIVITA Č. 1 ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI 

ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO 

RIADENÝCH INOVÁCIÍ, ČINNOSŤ SEKTOROVÝCH RÁD, 

ICH PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO 

STRATEGICKÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI NÁRODNEJ 

STRATÉGIE ZAMESTNANOSTI 

 

1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do 

systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na 

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva  

1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer 

Realizačný tím SRI pozorne monitoruje situáciu v publikovaní európskej právnej dokumentácie 

vrcholných inštitúcií EÚ, najmä Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“) a Európskej komisie (ďalej len 

„EK“) z oblastí, ktoré priamo súvisia  s problematikou prenosu požiadaviek trhu práce do celoživotného 

vzdelávania. Rovnako vysokú pozornosť venuje súvisiacim rokovaniam uvedených inštitúcií, agentúr 

a vybraných úradov spadajúcich pod kompetencie príslušných generálnych riaditeľstiev EK, najmä DG 

EMPL – Generálne riaditeľstvo Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, DG EAC – Generálne 

riaditeľstvo Vzdelávanie, mládež, šport a kultúra, ESTAT – Eurostat Európsky štatistický úrad, DG HR – 

Generálne riaditeľstvo ľudské zdroje a bezpečnosť, DG RTD – Generálne riaditeľstvo Výskum a inovácie 

a iné. 

Jedným zo zaujímavých podujatí bolo dňa 8. 11. 2019 v Bruseli rokovanie Rady pre vzdelávanie, mládež, 

kultúru a šport, Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a spoločné zasadnutie ministrov financií 

a ministrov školstva. Za Slovenskú republiku (ďalej len „SR“) sa na podujatiach zúčastnili štátna 

tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a minister financií 

SR Ladislav Kamenický. Išlo o historicky prvé spoločné zasadnutie horeuvedených rád. Bolo iniciované 

fínskym predsedníctvom Rady EÚ s cieľom dospieť k spoločnému jazyku o investovaní do rozvoja 
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kompetencií a ľudského kapitálu medzi rezortmi školstva a financií členských krajín EÚ. Členské štáty 

sa zhodli, že poskytovanie kvalitného vzdelávania je základom pre udržateľný rast, inovácie 

a konkurencieschopnosť. 

Štáty vidia pridanú hodnotu spolupráce na európskej úrovni v zdieľaní najlepších skúseností 

z efektívneho vynakladania prostriedkov do vzdelávania. Podľa vyjadrenia Oľgy Nachtmannovej je na 

dosiahnutie kvality vo vzdelaní  dôležitá politická a odborná zhoda na jasnej vízii a stratégii. Preto vláda 

SR prijala v roku 2018 ako jedno z najdôležitejších opatrení s potenciálne najvyššou návratnosťou 

prijatie povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti od roku 2021.2  Financovanie  tohto 

opatrenia sa podľa Oľgy Nachtmannovej považuje za dobrý príklad využitia štátnych a európskych 

zdrojov. 

Minister financií SR vyzdvihol spoluprácu ministerstva školstva a ministerstva financií na revízii 

výdavkov na vzdelávanie, ktorá identifikovala oblasti pre dodatočné investovanie prostriedkov, 

možnosti vnútorných úspor a realokácie prostriedkov  na efektívnejšie politiky.  

Delegácie členských štátov sa zhodli na potrebe posilnenia  výskumu a analýz o finančnej návratnosti 

jednotlivých opatrení  vo vzdelávaní.  

Rada pre vzdelávanie na svojom samostatnom rokovaní schválila: 

Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní schopnosti spoločností 

riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu3  

a prijala: 

 
2    PORTÁL VYSOKÝCH ŠKOL.V Bruseli sa konalo historicky prvé spoločné zasadnutie Rady pre finančné záležitosti 

a Rady pre vzdelávanie [online]. 2019.[cit. 2019-12-04]. Dostupné na internete: 
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-bruseli-sa-konalo-historicky-prve-spolocne-zasadnutie-
rady-pre-financne-zalezitosti-a-rady-pre-vzdelavanie 

 
3  RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní 

schopnosti spoločností riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a 
udržateľného rastu 13521/19 z 12. novembra 2019 [online]. 2019.[cit. 2019-12-04]. Dostupné na internete: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13521-2019-INIT/sk/pdf 

 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-bruseli-sa-konalo-historicky-prve-spolocne-zasadnutie-rady-pre-financne-zalezitosti-a-rady-pre-vzdelavanie
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-bruseli-sa-konalo-historicky-prve-spolocne-zasadnutie-rady-pre-financne-zalezitosti-a-rady-pre-vzdelavanie
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13521-2019-INIT/sk/pdf
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Uznesenie Rady o ďalšom rozvoji Európskeho vzdelávacieho priestoru na podporu systémov 

vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť4.  

Uznesenie vychádza z nasledujúceho kontextu: 

▪ prebiehajúcich diskusií o budúcnosti Európy, 

▪ nového strategického programu na roky 2019 – 2024, ktorý stanovila Európska rada 20. júna 

2019, 

▪ ďalšieho rozvoja vízie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Podľa Rady hlavnými spoločenskými úlohami vzdelávania a odbornej prípravy je ich prínos ku 

konkurencieschopnosti, inovácii a zamestnateľnosti a príspevok k aktívnemu občianstvu, sociálnemu 

začleneniu, súdržnosti a osobnému rozvoju. Vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu  považuje 

pre Úniu ako konkurenčnú výhodu v čoraz digitalizovanejšom globálnom hospodárstve založenom na 

vedomostiach, pretože v budúcnosti bude Európa ešte závislejšia od kreatívnych, 

vysokokvalifikovaných ľudí. 

Z hľadiska nového strategického programu na roky 2019 – 2024, stanoveného Európskou Radou 20. 

júna 2019 zdôrazňuje kľúčovú úlohu vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a vo 

všetkých formách. Upozorňuje sa na potrebu posilňovania kompetencií relevantných v budúcnosti, 

stratégie využívania digitalizácie a financovania inovácií, modernizovanej vzdelávacej infraštruktúry, 

inovačného a bezpečného vzdelávacieho prostredia,  zlepšenia prístupu k celoživotnému poradenstvu. 

Investície by mohli zahŕňať rozvoj európskeho vzdelávacieho priestoru a zlepšenie synergií medzi 

európskymi nástrojmi financovania a nástrojmi financovania EÚ relevantnými pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu.  

V kontexte ďalšieho rozvoja vízie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 Rada vyzýva 

komisiu, aby pri ďalšom rozvoji európskeho vzdelávacieho priestoru a budúceho strategického rámca 

na spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v súlade na základe svojich právomocí a s ohľadom 

na zásadu subsidiarity mala na pamäti ambície o formovaní vízie európskeho vzdelávacieho priestoru. 

Tento priestor má byť založený na nepretržitom celoživotnom vzdelávaní, od vzdelávania 

 
4   ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE.  Uznesenie Rady o ďalšom rozvoji Európskeho vzdelávacieho priestoru na 

podporu systémov vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť 2019/C 389/01 13521/19 
z 18. novembra 2019 [online]. 2019.[cit. 2019-12-04]. Dostupné na internete: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:389:FULL&from=MT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:389:FULL&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:389:FULL&from=MT
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a starostlivosti v ranom detstve cez školské a odborné vzdelávanie a prípravu až po vysokoškolské 

vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.  

V uznesení Rada uznáva rozvoj prvých európskych univerzít ako ambicióznej iniciatívy, ktorá umožní 

intenzívnejšiu, inovačnejšiu a štruktúrovanejšiu spoluprácu medzi všetkými typmi inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania zo všetkých  regiónov v Európe, na všetkých úrovniach a vo všetkých 

oblastiach činnosti, od vzdelávania a výučby až po výskum a inováciu.      

V súvislosti s obsahovou platformou  NP SRI je významné venovať pozornosť aj téme rokovania, ktorá 

bola uvádzaná pod názvom: Umelá inteligencia vo vzdelávaní a odbornej príprave.  

Ministri sa v rámci diskusie zhodli, že umelá inteligencia (ďalej len „UI“) má veľmi sľubný potenciál v 

hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a environmentálnej oblasti, pričom oblasť vzdelávania nie je 

výnimkou. UI by mohla pomôcť vyriešiť také výzvy vo vzdelávaní, ako sú napríklad rozdiely v 

dosahovaní výsledkov alebo podiel študentov pokračujúcich v štúdiu. Mohla by tiež podporiť 

zostavovanie učebných plánov lepšie reagujúcich na potreby budúcej pracovnej sily a poskytovať 

flexibilnejšie a viac personalizované spôsoby učenia sa prostredníctvom poskytovania všestrannejšej 

výučby a individualizovanej podpory a poradenstva. UI má potenciál odstrániť prekážky v prístupe k 

vzdelávaniu, ako aj zautomatizovať procesy riadenia, analyzovať modely učenia sa a optimalizovať 

procesy vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania. Keďže UI sa zlepšuje pri vykonávaní bežných 

úloh, môže pomôcť vzdelávajúcim sa osobám a učiteľom sústrediť sa na to, čo ľudia robia najlepšie. 

Počas diskusie medzi účastníkmi rokovania rezonovala nevyhnutnosť dôkladne zvážiť etické aspekty UI 

a zaviesť primerané mechanizmy dohľadu a zabrániť tomu, aby sa zneužila alebo aby sa správala 

nepredvídaným a potenciálne škodlivým spôsobom. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať ochrane 

osobných údajov. Viacerí ministri tiež podčiarkli, že medzi využívaním moderných technológií a realitou 

musí byť rovnováha.  

Základom na efektívne využívanie UI sú digitálne kompetencie, ktoré sú aj predpokladom na to, aby 

bola využívaná bezpečne a v prospech učiteľov, študentov i spoločnosti. Slovensko v tomto smere 

zdôraznilo potrebu rozvíjať a posilňovať digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, čo sa v podmienkach 

SR deje aj prostredníctvom projektu Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu a v súlade 

so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030 a Plánom informatizácie školstva do 2030.  
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Väčšina delegácií prezentovala, že už má alebo vyvíja stratégie a akčné plány ohľadom využívania UI v 

rôznych odvetviach vrátane vzdelávania, keďže je nevyhnutné túto problematiku uchopiť strategicky a 

horizontálne. Hlavným posolstvom diskusie však bolo, že hlavnou výzvou v rámci UI vo vzdelávaní sú 

práve etické aspekty jej využívania v praxi.  

Z hľadiska blízkej budúcnosti bolo upozornené na záujem vytvoriť medzinárodné centrum pre výskum 

umelej inteligencie (IRCAI), o čom informovala slovinská delegácia.  

Slovinsko upozornilo delegácie na svoj návrh na zriadenie strediska pre umelú inteligenciu v Ľubľane 

pod záštitou UNESCO a požiadalo členské štáty o podporu tohto návrhu.  

Cieľom centra je poskytnúť otvorené prostredie nielen pre výskum a diskusie o umelej inteligencii, ale 

tiež poskytnúť všetkým zúčastneným stranám z celého sveta podporu, usmernenia a akčné plány na 

riešenie problémov týkajúcich sa UI.  

V prípade vytvorenia IRCAI sa predpokladá poskytovanie poradenstva vládam, organizáciám, 

právnickým osobám a širokej verejnosti z hľadiska výziev pri implementácii UI v rôznych oblastiach. 

IRCAI vytvorí výskumnú agendu UI a technologický plán na jej nasadenie v rôznych oblastiach. 

Kľúčovým zameraním výskumu bude kombinácia právnych, sociálnych a ekonomických vied s 

výskumnými metódami a metódami umelej inteligencie. IRCAI bude tiež analyzovať najdôležitejšie 

etické otázky týkajúce sa UI a jej dôsledkov na kultúru a kultúrnu rozmanitosť, vzdelávanie, vedu a 

komunikáciu. 

Dňa 15. novembra 2019 sa v Paríži konala 40. generálna konferencia UNESCO, na ktorej členské štáty 

EÚ prijali  Stratégiu UNESCO pre gramotnosť mládeže a dospelých (2020 – 2025)5. Stratégia má byť 

rámcom pre vzdelávacie inštitúcie UNESCO pri podpore gramotnosti mládeže a dospelých. Jej štyrmi 

strategickými prioritnými oblasťami sú: 

▪ podpora členských štátov pri rozvoji národných politík a stratégií v oblasti gramotnosti; 

 

5  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Stratégia UNESCO pre gramotnosť 

mládeže a dospelých (2020 - 2025) [online]. 2019.[cit. 2019-12-27]. Dostupné na internete:      

https://www.minedu.sk/strategia-pre-gramotnost-mladeze-a-dospelych-2020-2025/ 

 

https://www.minedu.sk/strategia-pre-gramotnost-mladeze-a-dospelych-2020-2025/
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▪ riešenie vzdelávacích potrieb znevýhodnených skupín, najmä žien a dievčat; 

▪ využívanie digitálnych technológií na rozšírenie prístupu a zlepšenie výsledkov vzdelávania; 

▪ monitorovanie pokroku a hodnotenie zručností a programov gramotnosti. 

Stratégia korešponduje s Udržateľnými cieľmi v oblasti vzdelávania a programom Vzdelávanie do roku 

2030. Cieľom je prispievať k rovnakému prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, aby nevznikali zaostávajúci 

jedinci.  

Medzi kľúčové materiály UNESCO v roku 2019 patrila aj Štvrtá globálna správa o vzdelávaní dospelých 

(GRALE 4)6. Ide o významnú publikáciu v oblasti vzdelávania dospelých a ich formálneho vzdelávania. 

Zaznamenáva pokrok členských štátov UNESCO oproti záväzkom prijatým na šiestej medzinárodnej 

konferencii o vzdelávaní dospelých v roku 2009. 

V publikácii sa však uvádza, že účasť členských krajín na vzdelávaní dospelých je stále veľmi nízka 

a pokrok nedostatočný, najmä pre znevýhodnené skupiny.   

Správa avizuje, že zanedbávaním tejto časti celoživotného vzdelávania sa znižujú šance na pokrok 

v ďalších oblastiach, ako je zmena klímy, zdravie, chudoba, dôstojná práca, hospodársky rast, 

udržateľné mestá. 

V prípade, že bude situácia pokračovať tak ako doteraz, bude prínos vzdelávania dospelých len pre 

úspešnejších v spoločnosti a bude sa zintenzívňovať nerovnosť v neprospech najmenej zvýhodnených 

jednotlivcov a komunít. Správa vyzýva k rozšíreniu účasti na vzdelávaní dospelých. Kľúčové zistenia 

a celá správa sú na linku: https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-

grale-4/ 

.MŠVVŠ SR, odbor celoživotného vzdelávania odstúpil Realizačnému tímu SRI informáciu, že CEDEFOP 

aktuálne spustil novú databázu odborného vzdelávania a prípravy (VET) v Európe na linku:   

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/slovakia.  

 
6    MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR.  Štvrtá globálna správa o vzdelávaní dospelých 

[online]. 2019.[cit. 2019-12-27]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-

vzdelavani-dospelych-grale-4/ 

 

https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-grale-4/
https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-grale-4/
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/slovakia
https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-grale-4/
https://www.minedu.sk/stvrta-globalna-sprava-o-vzdelavani-dospelych-grale-4/
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Uvedená databáza je určená ako pomôcka pre tvorcov politík, sociálnych partnerov, výskumníkov 

a ďalších odborníkov na lepšie porozumenie spoločných čŕt a odlišností jednotlivých vnútroštátnych 

systémov odborného vzdelávania a prípravy na základe prehľadných popisov.   

V databáze sú dostupné aj informácie o jednotlivých typoch programov odborného vzdelávania 

a prípravy, kvalifikačných úrovní, podielu učenia sa na pracovisku, o poskytovateľoch vzdelávania 

a cieľových skupinách.  

Zber údajov pre databázu sa uskutočňuje s podporou siete ReferNet – siete inštitúcií CEDEFOP v celej  

Európe, ktorá zastupuje všetky členské štáty EÚ, Island  a Nórsko. Aktualizácia údajov sa predpokladá 

v roku 2021.                           

1.1.2 Národný rozmer  

V časti 1.1.1 tejto správy je zaznamenané významné rokovanie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru 

a šport, Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a spoločné zasadnutie ministrov financií 

a ministrov školstva členských štátov EÚ, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v Bruseli.  

Ako bolo uvedené, jednou z aktuálnych tém bola Umelá inteligencia vo vzdelávaní a odbornej príprave 

a jej sľubný vplyv na celkový ekonomický a sociálny vývoj členských štátov, nevynímajúc vzdelávanie 

a odbornú prípravu pracovných síl budúcnosti.  

Za výrazný úspech SR z hľadiska stavu výskumu, vývoja a aplikácie technológie UI možno považovať 

aktualitu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície  a informatizáciu uverejnenú dňa 23. decembra 

2019 na jeho stránke. Bola uvedená pod titulkom Slovensko je krajina s najväčšími investíciami do 

umelej inteligencie z celej Európy.7  

Ako podklad sa uvádza vyjadrenie iniciatívy AI Watch (EK), ktorá sa zaoberá sledovaním investícií do UI 

v členských krajinách EÚ. Ide o ukazovateľ investícií do UI v pomere k hrubému domácemu produktu. 

Pozitívne hodnotenie SR zaznelo na zasadnutí skupiny na vysokej úrovni pre UI v Bruseli v decembri 

 
7    ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Slovensko je krajina s najväčšími investíciami 

do umelej inteligencie z celej Európy.[ online]. 2019.[cit. 2019-12-27]. Dostupné na internete: 
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/slovensko-je-krajina-s-najvacsimi-investiciami-
do-umelej-inteligencie-z-celej-europy/ 

 
 

 

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/slovensko-je-krajina-s-najvacsimi-investiciami-do-umelej-inteligencie-z-celej-europy/
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/slovensko-je-krajina-s-najvacsimi-investiciami-do-umelej-inteligencie-z-celej-europy/
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2019. SR  sa na prvé miesto dostala vďaka podielu národných a súkromných investícií do talentu 

a ľudských kapacít v poslednom období. Nejde len o údaje výrobného technologického sektora 

v oblasti UI, ale najmä o schopnosti modernizovať hospodárstvo krajiny a zabezpečiť jej rast rozvojom 

digitálnych zručností, dátovej a fyzickej infraštruktúry a tiež vývoja hardvéru a softvéru. V správe sa 

uvádza, že celá správa EK a oficiálne údaje budú zverejnené v roku 2020.  

Vyzdvihnutá je aj aktivita slovenských vedcov, medzi ktorých patrí profesorka Mária Bieliková zo 

Slovenskej technickej univerzity, členka skupiny expertov pre UI pri EK. Podieľala sa na vypracovaní 

globálne významného dokumentu Etické usmernenia pre UI. Je určený ako pomôcka podnikateľom 

a verejnému sektoru pri implementácii nástrojov UI.  

V Rade Európy má SR zástupcu v pracovnej skupine CAHAI k všeobecným otázkam regulácie umelej 

inteligencie, a to expertku Janku Novohradskú ako spravodajkyňu pre nediskrimináciu 

v automatizovaných systémoch. 

Podľa informácie Richarda Rašiho, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu začiatkom 

roku 2020 zverejní dve štúdie – manuál pre slovenské firmy na efektívne zavádzanie nástrojov UI 

a druhú k potenciálu krajiny stať sa centrom excelentnosti.   

EK má v roku 2020 predložiť návrhy legislatívy na reguláciu UI. Predpokladá sa budovanie siete centier 

excelentnosti, centier digitálnych inovácií v Európe, vytvorenie investičného fondu vo výške 100 

miliónov Eur na podporu malých a stredných podnikov v oblasti UI a blockchainu.  

V medziobdobí od predkladania Priebežnej správy č. 3 a vypracovania Priebežnej správy č. 4 sa 

uskutočnil, vďaka aktivitám a zanietenému úsiliu štátnych orgánov, vedeckých a výskumných inštitúcií 

rad odborných podujatí venovaných monitoringu pripravenosti SR na nástup moderných technológií, 

automatizácie, robotizácie a UI do výrobných procesov. Priamo s tým však súvisí aj dopad inovácií na 

prácu a štruktúru pracovných síl budúcnosti.  

Nosnou témou sa v nadväznosti na Industry 4.0 stáva Práca 4.0, čo sa plne odráža  aj v rámci aktivít NP 

SRI, čoho dôkazom bolo aj zorganizovanie významného odborného podujatia MPSVR SR. Dňa 29.  
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októbra 2019 sa v Bratislave konala Úvodná konferencia SRI pod názvom „Udržíme krok s inováciami 

ku kvalitnej pracovnej sile?“8.  

Konferencia bola pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, za účasti podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny  Jána Richtera, 

štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu SR  Oľgy Nachtmannovej, štátneho 

tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša, členov Riadiaceho 

výboru SRI (ďalej len „RV SRI“), Aliancie sektorových rád (ďalej len „aliancia“), ďalších zástupcov 

ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy, SAV, vysokých škôl, úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ŠIOV a iných významných expertov z oblasti vzdelávania, zamestnávateľskej sféry, komôr 

a pod.   

V programe dominovali príhovory vrcholných predstaviteľov vlády SR a panelové diskusie, a to na 

nasledovné témy: 1. Kľúčové trendy v odvetviach a ich  vplyv na trh práce a 2. Flexibilné celoživotné 

vzdelávanie rešpektujúce zmeny na trhu práce.    

Podpredseda vlády SR Richard Raši uviedol, že Slovensko bude významne poznačené automatizáciou 

a robotizáciou práce, pričom do roku 2030 môže byť čiastočne alebo úplne automatizované 40 % 

pracovných miest, najmä vo výrobe. Hoci vzniknú aj nové pracovné miesta, spoločnou platformou bude 

požiadavka na vyššiu kvalifikáciu, najmä v oblasti zručností.  Podľa informácií z Digitálnej koalície chýba 

na slovenskom trhu práce 13 000 špecialistov z odboru IT. Pripomenul, že vláda SR v máji 2019 prijala 

Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a v júli nadväzujúci  Akčný plán digitálnej 

transformácie Slovenska. Uviedol, že v spolupráci s EK bol vykonaný Národný prieskum digitálnych 

zručností pracovnej sily  na Slovensku, ktorého výsledky sa aktuálne vyhodnocujú a prezentácia 

výsledkov prieskumu sa očakáva o niekoľko týždňov. Zaujímavé budú aj doplňujúce skupinové 

interview so zástupcami vybraných malých a stredných podnikov z rôznych regiónov, ktoré tiež 

pomôžu k uvedeniu podporných mechanizmov na rozvoj zručností zamestnancov pre digitálnu dobu. 

Na výrazný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku upozornil minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Považuje to za vážnu hrozbu ekonomického rozvoja krajiny. Východiskom z tejto situácie 

je správne zamerané vzdelávanie, podpora celoživotného vzdelávania, intenzívnejšie využitie 

potenciálu duálneho vzdelávania, pretože počet študujúcich touto formou stále nedosahuje kapacitu 

miest ponúkaných firmami. Zdôraznil, že je potrebné posilniť kariérne poradenstvo už na základných 

 
8  https://www.teraz.sk/ekonomika/j-richter-vaznou-vyzvou-je-nedostat/427077-clanok.html 
 

https://www.teraz.sk/ekonomika/j-richter-vaznou-vyzvou-je-nedostat/427077-clanok.html
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školách. Uviedol, že rezort už šesť rokov prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách tak 

z celoslovenského, ako aj krajského pohľadu. Okrem toho má široká verejnosť k dispozícii už vyše roka 

na webe prehľad o dopyte po jednotlivých povolaniach a s príslušnými zárobkami na webovej stránke 

(www.trendyprace.sk).  

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyzdvihol skutočnosť, že Slovensko je prvou krajinou EÚ, 

ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. Oznámil, že v najbližšom období bude 

spustený internetový portál, na ktorom si môžu žiaci a rodičia overiť kariérnu úspešnosť absolventov 

všetkých stredných škôl v SR v členení na študijné odbory. Apeloval na MŠVVŠ SR, aby poskytlo 

potrebné informácie aj za vysoké školy.   

Uplatniteľnosť absolventov je priamo závislá tak od štruktúry študijných odborov, ale aj od obsahu 

a kvality výučby. To viedlo k vytvoreniu 24 sektorových rád, ktoré definujú požiadavky na kvalifikáciu 

pracovnej sily v jednotlivých povolaniach, čo je základom Národnej sústavy povolaní a Národnej 

sústavy kvalifikácií. Tieto požiadavky sa priamo odvíjajú od moderných technologických trendov, 

digitalizácie výrobných procesov a poskytovania služieb.  

Z horeuvedeného vyplýva, že sektorové rady sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

zdôraznil, že medzi najvýznamnejšie ciele projektu patrí tvorba sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov, v ktorých sa vykonáva monitoring zmien vyplývajúcich zo štvrtej priemyselnej revolúcie na 

oblasť ľudských zdrojov. Jednotlivé sektorové stratégie budú platformou na vypracovanie komplexnej 

stratégie Práca 4.0, zahrňujúcej celoživotné vzdelávanie, ako aj ďalšie celospoločenské aspekty, s čím 

súvisí aj otázka rozšírenia pôsobnosti a inštitucionalizácie aliancie.   

Po príhovoroch podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána 

Richtera nasledovala tlačová beseda. Počas jej priebehu boli publiku prostredníctvom mentimetra 

predložené otázky vzťahujúce sa k téme konferencie. Výsledky merania sú zobrazené na nasledujúcich 

obrázkoch.  

 

 

 

http://www.trendyprace.sk/
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 Hlasovanie mentimeter – využívanie vedomostí a zručností získaných z formálneho   

systému vzdelávania 

 
 
 

 Hlasovanie mentimeter – prierezové kompetencie využívané na trhu práce v roku 

2050 
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 Hlasovanie mentimeter – Kľúčové faktory moderného/inovatívneho CŽV 

budúcnosti 

 
 

 Hlasovanie mentimeter – Pomer investícií do formálneho vzdelávania 
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 Hlasovanie mentimeter – Inovatívne piliere na zvýšenie konkurencieschopnosti SR 

 

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR považuje situáciu v uplatnení absolventov škôl za závažnú a zmenu 

považuje za nevyhnutnú. Konkrétne vyjadrila potrebu zmeny v základnom školstve, v zaujatí žiakov 

základných škôl o štúdium prírodovedných predmetov, aby výber humanitných predmetov nezapríčinil 

nedostatok pracovných síl v oblasti technických vied.  

Vo výzve  štátnej tajomníčky rezortu školstva bolo uvedené: „V prvom rade treba základné školstvo 

postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom 

voláme. Ak na základných školách nezaujmeme detí tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak 

nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, 

že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v 

oblasti technických vied," poznamenala Oľga Nachtmannová. 

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš vo svojej prezentácii pripomenul priamu nadväznosť 

cieľov Národného projektu Národná sústava povolaní (ďalej len „NSP“) s prezentovaným projektom 

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

Zdôraznil potrebu zastabilizovania fungovania  sektorových rád, aktualizácie národných štandardov 

zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) pri zohľadnení aktuálnych trendov na trhu práce. Ako víziu uviedol 

monitoring inovácií vo všetkých sektoroch národného hospodárstva SR s identifikáciou budúcich 

kľúčových kompetencií pracovných síl.  
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Ako kľúčového nositeľa úloh v projekte uviedol Alianciu sektorových rád (ďalej len „aliancia“) a ako 

základnú aktivitu projektu tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Kľúčovou úlohou 

projektu SRI je vytvorenie základu na tvorbu národnej stratégie Práca 4.0 po vzore nemeckej Bielej 

knihy, vytvorenej pred 4 rokmi. Jej príprava trvala v Nemecku 2,5 roka.  

Ako ďalšiu významnú úlohu štátny tajomník MPSVR SR pripomenul revíziu a tvorbu NŠZ s prepojením 

na európsku klasifikáciu ESCO. Taktiež rating poskytovateľov vzdelávania, ako veľmi dôležitý nástroj 

zvyšovania efektivity prostriedkov vynakladaných na rekvalifikácie, aj ako významný nástroj pri 

uplatňovaní aktívnych opatrení trhu práce. 

Vysokú pozornosť venoval prezentácii harmonogramu aktivít tvorby sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov, medzi nimi stanoveniu premís vývojových tendencií v jednotlivých sektoroch. Ako 

príklady vytvorených premís uviedol aktuálny stav niektorých sektorových rád v tejto oblasti – medzi 

nimi Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby, Sektorovej rady pre elektrotechniku, 

Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo a Sektorovej rady pre textil. Prezentácia štátneho 

tajomníka je súčasťou dokumentácie k Úvodnej konferencii SRI konanej 29. 10. 2019, ktorá je Prílohou 

č. 1 tejto správy.      

Potrebu formulácie požiadaviek digitálnych zručností u zamestnancov podporili na brífingu viacerí 

účastníci konferencie, napr. výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány a prvý viceprezident RÚZ Mário 

Lelovský. Konštatovali, že vzdelávací systém dlhodobo zaostáva za požiadavkami trhu práce, preto 

vyslovili presvedčenie, že si výsledky projektu NP SRI rezort školstva osvojí ešte počas projektu.   

Príhovor Mária Lelovského bol adresovaný nasledovne: “……….. výstupy národných projektov by 

nemali zostať osamotené a nemali by byť odložené do zásuvky. My v prvom rade potrebujeme vedieť, 

aké pracovné pozície budeme vytvárať. Zamestnanci potrebujú vedieť, na aké pracovné pozície sa majú 

pripravovať. Keďže vzdelávací systém je v dlhodobom zaostávaní za tým, čo vyžaduje trh práce, tak 

verím, že si výsledky týchto projektov, či sú to prognózy vývoja na trhu práce alebo samotný projekt 

Sektorovo riadené inovácie školstvo osvojí ešte počas ich realizácie." doplnil Mário Lelovský.  
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Zaujímavé a podnetné boli panelové diskusie. 

Hosťami I. panelovej diskusie Kľúčové trendy v odvetviach a ich vplyv na trh práce boli: 

▪ Martin Morháč – ZAP SR a predseda predstavenstva SOVA Digital, 

▪ Radovan Illith – SPP – distribúcia, a.s., 

▪ Martin Peter – Ministerstvo financií SR,  

▪ Vladimír Sedláček – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 

▪ Veronika Pizano – Aj Ty v IT. 

Hostia I. panelovej diskusie vyjadrovali svoje názory k otázkam:  

Aký bude vplyv digitalizácie a Priemyslu 4.0 na prácu? Máme sa báť digitalizácie, sú na mieste obavy, 

že nás nahradia roboty? Ktoré odvetvia budú najviac ovplyvnené inováciami a ktoré zamestnania to 

najviac zasiahne v rozsahu 20 rokov? Mala by byť práca robotov zdanená? 

Zástupca MF SR sa vyjadril k očakávaným zmenám na finančnom trhu, a to tak v správaní sa finančných 

inštitúcií ako aj klientov prechádzajúcich na digitálne formy finančných kanálov. Z aspektu ľudských 

zdrojov predpokladá náhradu opakovaných činností napr. pri styku so zákazníkmi a vznik značného 

počtu nových pozícií v spojitosti s umelou inteligenciou.  

V diskusii k odvetviu energetiky Radovan Illith uviedol, že v odvetví nastane najvýraznejšia zmena 

v riadení, do popredia sa dostávajú projekty energochainu a zodpovednosť bude preberať UI, ktorá 

bude na základe dostupných dát predikovať potreby energií.  

Veronika Pizano vo svojich vystúpeniach zdôrazňovala potrebu učenia sa programovania od základnej 

školy a v súvislosti s tým žiadúci rozvoj kreativity a flexibility. Podľa jej názoru je však na základných 

školách nedostatok učiteľov IT, čo súvisí  s nízkou úrovňou ich odmeňovania.  

Martin Morháč uviedol rozdielny prístup krajín k podpore propagácie vedy, porovnal situáciu 

v Holandsku a na Slovensku (za tri roky klesá vo firmách podpora vzdelávania a rozvoja ľudských 

zdrojov). 

Medzi hostí II. panelovej diskusie Flexibilné celoživotné vzdelávanie reflektujúce zmeny na trhu práce 

patrili: 
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▪ Mário Lelovský – ITAS, 

▪ Peter Hubinský – STU, 

▪ Barbora Rusiňáková – SAPIE, 

▪ Stanislav Boledovič – Teach for Slovakia, Nexteria, 

▪ Gabriel Galgóci – AT &T, IT osobnosť roka 2018, 

▪ Róbert Redhammer – SAAVŠ, bývalý rektor STU.  

Diskusia sa sústredila na nasledovné okruhy otázok: Ktorú etapu možno považovať v oblasti 

celoživotného vzdelávania za najdôležitejšiu? Odkedy by sa mala začať špecializácia? Ako sa stať 

osobnosťou roka? Kde má začať mladý človek, ak chce myslieť na svoju budúcnosť? Každá inovácia 

vychádza z lenivosti?  

Za zásadné postavenie považuje Róbert Redhammer formálne vzdelávanie, všetky jeho stupne, aj 

celoživotné vzdelávanie. Všetkým etapám je potrebné venovať rovnako intenzívnu pozornosť.  

Mário Lelovský poukázal na nedostatky v zisťovaní potenciálu mladých ľudí a absenciu stratégie 

celoživotného vzdelávania. Zdôraznil, že je potrebné, aby si školy uvedomili, že nie je v spoločenskom 

záujme rušenie škôl, ale zabezpečenie, aby boli absolventi pripravení pre trh práce.   

Barbora Rusiňáková zdôraznila dôležitosť etapy vzdelávania v materskej škole a nadväznosť stupňov 

vzdelávania – základná, stredná, vysoká škola. Uviedla, že 80 % nezamestnaných neabsolvovalo 

materskú školu a jedna tretina žiakov základných škôl nie je pripravená na ďalšie vzdelávanie.  

Podľa Gabriela Galgóciho je kľúčom k osobnosti roka odhodlanosť a vytrvalosť. Je potrebné viesť deti 

tak, aby sa chceli vzdelávať, odstrániť memorovanie v školskom vyučovaní. Od učiteľov sa očakáva, že 

budú chcieť odovzdávať informácie.   

 Peter Hubinský  vyjadril potrebu určenia súhrnu očakávaných vedomostí absolventov základných škôl 

a vyčlenenia priestoru pre flexibilitu/kreativitu. Odporučil aj na vysokých školách učenie sa tímovej 

práci, prezentovaniu, tvorivosti, schopnosti „naučiť sa učiť“ a ako riešenie uviedol napr. zadávanie 

diplomových prác študentom zo strany zamestnávateľov.   

 Podľa Róberta Redhammera vzhľadom na skutočnosť, že počet škôl stúpol a počet detí klesol je nutná 

optimalizácia VŠ vzdelávania, pri príprave a schvaľovaní študijných odborov budú v rámci novej 

akreditácie participovať zamestnávatelia aj študenti. 
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Stanislav Boledovič považuje za najdôležitejšie investovanie do materských škôl. Základné školy by mali 

pripraviť deti do života alebo na ďalšie vzdelávanie, sústrediť ich pozornosť na čitateľskú gramotnosť, 

matematickú gramotnosť a digitálnu gramotnosť. 

Záverečný príhovor v rámci úvodnej konferencie mala generálna riaditeľka sekcie zamestnanosti 

MPSVR SR Danica Lehocká.  

Zhrnula ciele, ktoré nastolila úvodná konferencia: 

▪ monitoring potrieb trhu práce a ich prenos do celoživotného vzdelávania, 

▪ lepšia komunikácia výstupov projektov navonok, 

▪ nevyhnutné sledovanie aktualizovaných zručností, 

▪ reforma celoživotného vzdelávania, inovatívna forma role učiteľa a vzdelávacieho procesu 

ako takého, 

▪ propagácia užitočných webových portálov www.sustavapovolani.sk , www.trendyprace.sk, 

www.istp.sk . 

Dokumentácia súvisiaca s realizáciou konferencie je uvedená v Prílohe č. 1 tejto správy. 

Pod názvom Slovensko a automatizácia a robotizácia práce  bola Úvodná konferencia SRI  témou dňa 

30. októbra 20199. 

Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Auly Magna, Fakulty informatiky a informačných technológií 

STU v Bratislave konalo výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne 

zručnosti a povolania.10 

Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať naprieč spektrom 

verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre 

zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. 

 
9  http://skrsi.rtvs.sk/clanky/tema-dna/209176/slovensko-a-automatizacia-a-robotizacia-prace 
 
10   DIGITÁLNA KOALICIA. SK. O čom sme v Digitálnej koalícii rokovali naposledy – 14. februára 2019.[ online]. 

2019. [cit. 2019-11-28]. Dostupné na internete: https://digitalnakoalicia.sk/spominame-14-2-2019-sa-
konalo-vyrocne-rokovanie-digitalnej-koalicie/ 

 

     

http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.trendyprace.sk/
http://www.istp.sk/
http://skrsi.rtvs.sk/clanky/tema-dna/209176/slovensko-a-automatizacia-a-robotizacia-prace
https://digitalnakoalicia.sk/spominame-14-2-2019-sa-konalo-vyrocne-rokovanie-digitalnej-koalicie/
https://digitalnakoalicia.sk/spominame-14-2-2019-sa-konalo-vyrocne-rokovanie-digitalnej-koalicie/
file:///C:/Users/skodova/OneDrive%20-%20TREXIMA%20Bratislava,%20spol.%20s%20r.o/Desktop/%20https/eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%3furi=OJ/C/2019/389/TOC
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Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne s hodnotnými záväzkami na zvládnutie 

digitálnej transformácie spoločnosti. Každý člen sa súčasne zaväzuje prispieť k popularizácii témy 

digitálnej transformácie v oblasti svojho pôsobenia, v rámci svojich možností a k pomoci pri 

vypracovaní štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu. Po výročnom rokovaní 14. 

februára 2019 Digitálna koalícia má 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia.  

Digitálna koalícia na aktuálnom rokovaní opäť deklarovala svoj zámer prispieť k úspešnej digitálnej 

transformácii Slovenska a ocenila 20 členov najlepšie plniacich svoje záväzky v Digitálnej koalícii za rok 

2018 cenou „Digitálna jednotka 2018“.  Za štátne organizácie bolo medzi nimi aj MPSVR SR.    

Digitálna koalícia na uplynulom rokovaní prijala 15 nových členov s ich hodnotnými záväzkami, ktorými 

prispejú k pripravenosti Slovenska na Industry 4.0 a digitálnu dobu v oblasti ľudských zdrojov, medzi 

nimi aj riešiteľskú organizáciu národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v SR – spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o.  

Program rokovania konaného dňa 26. novembra 2019 bol nasledovný:  

▪ Otvárací tlačový brífing  

▪ Vystúpenie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho o úlohe 

ÚPVII v digitálnej transformácii Slovenska  

▪ Výročná správa predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského  

▪ BLOK: ako si štátne inštitúcie plnia svoje úlohy pre digitálnu budúcnosť Slovenska  

▪ BLOK: príklady dobrej praxe členov zo súkromného, občianskeho a akademického sektora  

▪ Ocenenie najlepšie hodnotených plnení záväzkov členov Digitálnej koalície cenou „Digitálna 

jednotka 2019“  

▪ Prijatie nových členov, podpis memoranda členov Digitálnej koalície  

▪ Občerstvenie a priestor na diskusiu účastníkov.  

Členovia počas zasadnutia vyhodnotili plnenie záväzkov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia 

ministerstiev, ale aj zástupcovia firiem. Najaktívnejší členovia si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali 

špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019. Medzi ocenenými bola aj riešiteľská organizácia NP SRI -  

Trexima, spol. s r. o.  

“V roku 2019 sa nám podarilo uviesť do života Stratégiu digitálnej transformácie 2030, ktorá definuje 

konkrétne priority Slovenska v kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a 

https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/
https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/
https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/
https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/
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spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych trendov. Tiež sme zahájili Národný 

prieskum digitálnych a technických zručností, v ktorom sme sa zamerali na digitálne kompetencie 

zamestnancov malých a stredných podnikov, jeho výsledky budú známe v priebehu budúceho roka. 

Verím, že členovia Digitálnej koalície vo svojich aktivitách nepoľavia a som presvedčený, že len vďaka 

našej vzájomnej spolupráci a iniciatíve budeme lepšie pripravení na výzvy, ktoré nás v digitálnej dobe 

očakávajú,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva 

Digitálnej koalície Richard Raši. 

„Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo a už rok gestoruje Akčný plán inteligentného priemyslu, 

v prvom polroku 2020 pripravíme a zverejníme správu o stave plnenia jednotlivých opatrení. Na 

základe výsledkov  do konca roka 2020 následne pripravíme aj revíziu a návrh aktualizácie Akčného 

plánu na obdobie 2021 – 2030. Členom Digitálnej koalície tiež ponúkame priestor na participáciu na 

podujatí Mladý tvorca,“ dodal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.11 

Strategické a legislatívne normy súvisiace s rozvojom celoživotného vzdelávania a systému vzdelávania  

v tomto čase na Slovensku absentujú. Vysoké školy sú odtrhnuté  od trhu práce a pedagógovia 

nevenujú študentom dostatočnú pozornosť, učia  nemoderne a nemajú motiváciu to zmeniť. Vyplynulo 

to z prieskumu neziskovej organizácie MESA10, ktorá v roku 2016 spustila iniciatívu To dá rozum s 

cieľom definovať príčiny súčasného nepriaznivého stavu vzdelávacieho systému na Slovensku a 

navrhnúť v ňom zmeny. 

Iniciatíva v rokoch 2017 až 2019 uskutočnila prieskum, ktorého sa zúčastnilo 650 účastníkov 

rozhovorov a 15 tisíc respondentov z oblasti školstva a spomedzi zamestnávateľov.12 Prieskum sa stal 

základom pre Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku. Zistenia sú závažné, a to od predškolskej 

výchovy po vysokoškolské vzdelávanie.   

 

 
11   ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Digitálna koalícia rozširuje svoje rady, má 

už 83 členov.[cit. 2019-12-27]. Dostupné na internete: 
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/digitalna-koalicia-rozsiruje-svoje-rady-ma-uz-
83-clenov/ 

 
12    https://todarozum.sk/aktualita/737-problemov-v-skolstve-je-mnoho-a-su-zavazne-stat-ich-dlhodobo- 

neriesi/ 
 https://analyza.todarozum.sk/tags/?q=Vysok%C3%A9%20%C5%A1kolstvo 
 

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/digitalna-koalicia-rozsiruje-svoje-rady-ma-uz-83-clenov/
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/digitalna-koalicia-rozsiruje-svoje-rady-ma-uz-83-clenov/
https://todarozum.sk/aktualita/737-problemov-v-skolstve-je-mnoho-a-su-zavazne-stat-ich-dlhodobo-%20neriesi/
https://todarozum.sk/aktualita/737-problemov-v-skolstve-je-mnoho-a-su-zavazne-stat-ich-dlhodobo-%20neriesi/
https://analyza.todarozum.sk/tags/?q=Vysok%C3%A9%20%C5%A1kolstvo
https://analyza.todarozum.sk/tags/?q=Vysok%C3%A9%20%C5%A1kolstvo
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Zistenia sú formulované do piatich oblastí, a to: 

▪ individualizovaná podpora všetkých učiacich sa; 

▪  príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov;  

▪ obsah a forma vzdelávania;  

▪ otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní;  

▪ spravovanie, riadenie a financovanie školstva.   

Súčasťou analýzy je taktiež Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním 

vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce, ktorú 

na základe zadania od iniciatívy To dá rozum vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce. 

Hodnotenie nastavenia vzdelávacieho systému podľa zamestnávateľov - vysokokvalifikované pozície 

▪ Formálne vzdelávanie nie je kľúčovým kritériom pri výbere nového pracovníka, viac si cenia 

relevantnú a dlhodobejšiu pracovnú skúsenosť. 

▪ Z hľadiska formálneho vzdelávania za najzaujímavejších kandidátov na vysokokvalifikované 

pozície považujú uchádzačov s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelávania 

(s výnimkou zdravotníckych pozícií – atestácie a napr. IT – certifikáty a osvedčenia). 

▪ V prípade bakalárov zamestnávatelia kritizujú pomerne všeobecný charakter vzdelania, 

bakalársky stupeň je pre nich málo špecializovaný. 

▪ V prípade absolventov II. stupňa vysokoškolského vzdelania nie sú spokojní s praktickou 

pripravenosťou absolventov, nemajú dostatočnú znalosť nových technológií, ich poznatky nie 

sú vždy aktuálne, majú často nereálne očakávania, že po ukončení školy aj bez praxe im firmy 

poskytnú manažérske, vysokošpecializované pracovné miesta, znalosť cudzích jazykov majú 

na hovorovej úrovni, nemajú dostatočne rozvinuté jemné zručnosti – prezentačné, 

argumentačné, negociačné, riešenie konfliktov a pod.   

▪ Doktorandov skôr považujú za vedeckých pracovníkov, ktorých v rámci plného úväzku 

nedokážu zamestnať, skôr si ich vedia predstaviť ako externých spolupracovníkov na 

projektoch. 

▪ Štátne vzdelávacie politiky hodnotia ako nedostatočné a nereflektujúce potreby trhu práce, 

chýba im možnosť prepojiť vzdelávanie s praxou a priestor na zasahovanie do osnov 

študijných programov, nemajú priestor participovať na tvorbe vzdelávacích politík a nie sú do 

tohto procesu prizývaní. 
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▪ Školy neprodukujú dostatočný počet absolventov s relevantnou kvalifikáciou a nerobia 

maximum pri príprave absolventov pre trh práce.   

Hodnotenie nastavenia vzdelávacieho systému podľa zamestnávateľov  - nízko až stredne kvalifikované 

pozície  

▪ Zamestnávateľom pre stredne a nízko kvalifikované pozície nevyhovujú uchádzači 

s ukončeným základným vzdelaním, vyžadujú aspoň výučný list. 

▪ Najlepšie im vyhovujú absolventi stredných odborných škôl s maturitou, vidia u nich lepšiu 

teoretickú a praktickú pripravenosť oproti absolventom trojročných učebných odborov 

a gymnázií. 

▪ Takmer polovica zamestnávateľov prijíma absolventov vysokoškolského štúdia na pozície 

s postačujúcou maturitnou skúškou, väčšina zamestnávateľov považuje absolventov s vyšším 

stupňom vzdelania za osobnostne vyzretejších. 

▪ Pri prijímaní absolventov s vyšším vzdelaním tvrdia, že nemajú núdzu o takýchto 

absolventov,  preto ich uprednostňujú a aj preto, že majú lepšie vedomosti.  

▪ Kvalita vzdelávania stredne a nízko kvalifikovaných súvisí s nedostatkom školských 

psychológov a kariérnych poradcov.   

▪ Výberové kritériá sú nastavené benevolentne a do stredných odborných škôl sa dostávajú 

študenti so slabším prospechom.  

▪ Pri stredne a nízko kvalifikovaných pozíciách je najmarkantnejším problémom podľa vyjadrení 

zamestnávateľov nedostatok praxe u absolventov, ako aj neaktuálnosť teoretických znalostí 

absolventov. 

▪ Duálne vzdelávanie síce firmy vnímajú pozitívne, no poukazujú na nejasnosti v jeho 

financovaní. 

▪ Zamestnávatelia sa sťažujú na nerealistické finančné predstavy absolventov, ako aj na ich 

očakávania, že po absolvovaní vzdelávania nastúpia na špecializované funkcie a sú plne 

pripravení pre prax.  

▪ Zamestnávatelia zaujali pomerne kritické stanovisko k odbornej praxi, ktoré školy realizujú vo 

vlastnej réžii, ale aj v spolupráci so zamestnávateľmi, školy sa v mnohých prípadoch nechcú 

vzdať zabezpečovania praktickej časti výučby, pretože je na túto časť naviazaný rozpočet ich 

financovania. Ak školy uvoľnia priestor zamestnávateľovi na to, aby poskytol študentom 

odbornú prax, strácajú finančné zdroje. 
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▪ Pri stredne a nízko kvalifikovaných pozíciách je najmarkantnejším problémom podľa vyjadrení 

zamestnávateľov nedostatok praxe u absolventov, ako aj neaktuálnosť teoretických znalostí 

absolventov. 

▪ V oblasti certifikátov absolventom chýbajú osvedčenia v oblasti práce s vysokozdvižným 

vozíkom a certifikáciou na prácu v oblasti silnoprúdu, ktorá vyplýva z vyhlášky. 

Zamestnávatelia sú tak nespokojní s manuálnymi zručnosťami, nezáujmom študentov, 

neaktuálnosťou poznatkov a nedostatkom praxe naprieč odvetviami ekonomickej činnosti, 

veľkosti spoločností či typu vlastníctva.  

▪ Zamestnávatelia vo výskumnej vzorke zaujali aj pomerne kritické stanovisko k štátnym 

vzdelávacím politikám, ktoré hodnotia ako nedostatočné a nereflektujúce potreby trhu práce, 

mali by záujem participovať na tvorbe vzdelávacích politík, ako aj spolutvoriť študijné 

programy a učebné osnovy tak, aby viac korešpondovali s požiadavkami zamestnávateľov.  

Rozhovor s riaditeľkou projektu To dá rozum Renátou Hall uverejnil Trend vo svojej špeciálnej prílohe 

Školy a firmy dňa 28.11.2019. Na titulnej strane prílohy je vyjadrenie k téme, slovami riaditeľky, 

nasledovné: Základnou črtou systému vzdelávania na Slovensku je to, že je primárne organizované 

okolo potrieb školy a učiteľov a nie okolo potrieb študentov a žiakov.    

 

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru SRI 

1.2.1 Spoločné rokovanie Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI, garantov 

a predsedov sektorových rád – 21. – 22. 10. 2019   

▪ Otvorenie rokovania (Branislav Ondruš) 

▪ Bilancia dosiahnutých výsledkov SRI (Lucia Dítětová) 

▪ Organizačná zmena Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie a šport  

▪ Inovovaná webová platforma www.sustavapovolani.sk  (Ondrej Bielik) 

▪ Inštitucionalizácia aliancie (Branislav Ondruš) 

▪ Diskusia ku komplexnému zabezpečeniu SRI 

▪ Predstavenie Národného projektu Systém overovania kvalifikácií (Ružena Šrubařová, ŠIOV) 

▪ Predstavenie Ideového zámeru reformy terciárneho vzdelávania (Igor Patráš, RÚZ) 

▪ Zapojenie aliancie a sektorových rád do akreditačného procesu VŠ (Slovenská akreditačná 

agentúra pre vysoké školstvo - Robert Redhammer, SAAVŠ) 

▪ Diskusia 

▪ Rokovanie členov RV SRI 

http://www.sustavapovolani.sk/
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▪ Záver rokovania  

Spoločné rokovanie otvoril Branislav Ondruš, prezident aliancie.  Oboznámil prítomných s postavením 

a úlohou MPSVR SR v NP SRI, v aliancii a v RV SRI.  

Tajomníčka aliancie Lucia Dítětová predstavila bilanciu dosiahnutých výsledkov realizácie NP SRI od 

apríla 2019 (začiatok realizácie projektu), počty rokovaní sektorových rád a prioritné úlohy 

v jednotlivých mesiacoch realizácie projektu, najmä z aspektu tvorby sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov. Uviedla tiež s tým súvisiace ďalšie aktuálne úlohy, ktoré budú realizované do 

predloženia Priebežnej správy č. 5 – marec 2020.  

V rámci prezentácie bola zahrnutá aj otázka početnosti sektorových rád, ktoré garantujú jednotliví 

sociálni partneri (AZZZ SR, RÚZ, APZ, KOZ SR a ZMOS) a tiež ich zastúpenie v ďalších sektorových 

radách.  Celkom sa na činnosti sektorových rád podieľa 582 členov, v činnosti pracovných skupín je 

zapojených 37 osôb a na realizácii úloh je aktívnych 60 sektorových poradcov.  

Osobitná časť prezentácie bola venovaná realizácii prác v rámci tvorby sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov. Prítomní boli oboznámení s úlohami spadajúcimi do jednotlivých cyklov prác (I. – V. 

cyklus v zmysle Metodického manuálu na tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov), ktoré 

v aktuálnom období patria k prioritným v činnosti sektorových rád a celého Realizačného tímu SRI. 

V ďalšej časti programu bol predstavený návrh na reštrukturalizáciu Sektorovej rady pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport, ktorý bol odkonzultovaný so sociálnymi partnermi. V súvislosti 

s odčlenením vedy a výskumu  je potrebné vyňať z garancie uvedenej sektorovej rady 59 národných 

štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Zároveň je potrebné brať do úvahy aj nevyhnutné, súvisiace 

zmeny pri tvorbe sektorových stratégií príslušných sektorových rád. 

 Na základe rokovaní s predsedami a garantmi bolo v čase do konania spoločného rokovania 

prerozdelené 53 NŠZ, šesť zostalo nepriradených, a to NŠZ:    

▪ Administrátor technických predpisov a noriem, 

▪ Biologický antropológ, 

▪ Fyziológ, 

▪ Fyzik termodynamik, akustik, optik, 

▪ Fyzik elektriny a magnetizmu, 
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▪ Geograf. 

V súvislosti s reštrukturalizáciou sektorovej rady sa uskutočnili bilaterálne rokovania so Sektorovou 

radou pre verejné služby a správu, Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorovou 

radou pre energetiku, plyn, elektrinu a Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu.  

Do diskusie k návrhom predloženým Realizačným tímom SRI sa zapojili funkcionári, členovia aliancie 

aj ďalší experti. Ich vystúpenia prevažne podporili návrh na odčlenenie vedy a výskumu od pôvodnej 

Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Bolo konštatované, že z procesného 

hľadiska sa nejedná o organizačnú zmenu ale o zmenu pôsobnosti. 

Výsledkom hlasovania členov aliancie bolo schválenie zmeny pôsobnosti Sektorovej rady pre vedu, 

výskum, vzdelávanie, výchovu a šport odčlenením vedy a výskumu do iných sektorových rád podľa 

prevahy vykonávaných zamestnaní v jednotlivých odvetviach a jej začlenenie do štruktúry sektorových 

rád s novým názvom: Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. Súčasne bolo schválené 

vytvorenie pracovnej skupiny pri aliancii na kooperáciu so sektorovými radami pri určovaní požiadaviek 

trhu práce na vedecké a výskumné pozície a dohľad nad definovaním prierezových kompetencií pre 

vedecké a výskumné pozície v SRI. Táto aktivita bude realizovaná až po spustení prác na tvorbe a revízii 

NŠZ. 

V rámci programu bola účastníkom spoločného rokovania predstavená aj inovovaná webová platforma 

a priebeh prác za obdobie apríl – september 2019 v tejto oblasti. Išlo o informácie k vývoju dizajnu loga 

projektu, prezentáciu budúcej webovej stránky v nadväznosti na ciele v tejto oblasti, medzi ktoré 

patria: 

▪ funkčnosť, 

▪ jednoduché ovládanie, 

▪ intuitívnosť, 

▪ prehľadnosť, 

▪ moderný dizajn, 

▪ bezpečnosť. 

Z mimoriadneho rokovania aliancie, konaného 30.9.2019 vyplynula pre členov aliancie úloha pripraviť 

námety na riešenie inštitucionalizácie aliancie a prezentovať ich na spoločnom rokovaní vrcholných 

tímov projektu 21.10.2019 v Novom Smokovci. 
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V súvislosti s horeuvedenou témou prezident aliancie Branislav Ondruš uviedol prierez vývoja 

Národnej sústavy povolaní (ďalej len „NSP“),  fungovania sektorových rád a aliancie. Ustanovenia   

v platnom znení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti neodrážajú významnosť pozície 

sektorových rád v oblastiach spojených so vzdelávaním a prípravou kvalifikovanej pracovnej sily pre 

trh práce. Pripomenul existujúcu dohodu medzi MPSVR SR a MŠVVŠ SR, ako aj konferenciu 

uskutočnenú v roku 2018 na podnet RÚZ na pôde Národnej rady SR. Z konferencie vyplynula úloha 

zriadiť na MŠVVŠ SR pracovnú skupinu na reformu terciárneho školstva. Vedenie tohto ministerstva 

však rozhodlo, že takýto subjekt sa nevytvorí, ale o plnenie tejto úlohy je potrebné rozšíriť pôsobnosť 

aliancie. 

Nastoľovanie nových úloh vyvoláva potrebu zmeniť existujúcu formu, čo je potrebné realizovať 

legislatívnou úpravou. Rozšírenie kompetencií aliancie však nie je reálne v súčasnosti z dôvodu, že 

zákon o službách zamestnanosti reguluje len služby zamestnanosti. Trvalá udržateľnosť existencie 

sektorových rád a aliancie a rozšírenie ich pôsobnosti sú možné cestou inštitucionalizácie aliancie 

ako samostatného právneho subjektu s nadrezortnou pôsobnosťou, a to priamo zo zákona. 

Branislav Ondruš vyzval členov aliancie, aby sa vyjadrili k otázke inštitucionalizácie aliancie. Oto 

Nevický (AZZZ SR) reagoval, že AZZZ SR už počas realizácie NP NSP navrhovala zmenu v 

inštitucionalizácii. Navrhol štátny fond, ktorý môže dosiahnuť konsenzus naprieč celým politickým 

centrom. Ako príklad uviedol zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Mária Príkopská uviedla, že MPSVR SR navrhuje formu Združenie právnických osôb, v ktorom by bol 

zastúpený štát ministerstvami a sociálni partneri pôsobiaci v aliancii. Uviedla potrebu napojiť 

združenie na potreby sektorového vzdelávania a tiež, že aj pripravovaný projekt „Nestrať prácu, 

vzdelávaj sa“ potrebuje čerpať informácie o ohrozených, nedostatkových profesiách od aliancie.  

Mário Lelovský potvrdil potrebu udržateľnosti sektorových rád a aliancie. RÚZ podporuje návrh 

„Záujmové združenie právnických osôb“ s tým, že majú pripravený aj návrh na systém financovania. 

Zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Aliancia sektorových rád 

podporili aj Monika Uhlerová (KOZ SR), Jaroslav Holeček (APZ) a Milan Muška (ZMOS). 

Na spoločnom rokovaní boli uložené úlohy súvisiace s návrhom zmeny inštitucionalizácie aliancie, ako 

napr. vypracovanie stanov, prerokovanie a schválenie zámeru a stanov v orgánoch jednotlivých 
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sociálnych partnerov a ďalších subjektov tvoriacich súčasť platformy a zvolanie rokovania aliancie na 

prerokovanie ich stanovísk. Dokumenty k spoločnému rokovaniu (pozvánka a program  spoločného 

rokovania, prezenčná listina zo spoločného rokovania, závery zo spoločného rokovania, prezentácia 

SRI, prezentácia SOK, koncept reformy terciárneho vzdelávania, prezenčná listina z rokovania RV SRI, 

závery z rokovania RV SRI) tvoria Prílohu č. 2 tejto správy.  

1.2.1.1 Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (SOK) - Ružena Šrubařová – 

externá konzultantka ŠIOV 

 Ako hlavné ciele projektu Ružena Šrubařová uviedla vytvorenie a zavedenie systému overovania 

kvalifikácií a pilotné overenie nastaveného systému. Venovala sa vysvetleniu pojmov validácia 

a overovanie. Medzi úlohy sektorových expertov v Národnom projekte SOK patria: 

▪ účasť na tvorbe a nastavení SOK- kritériá pre autorizujúcu inštitúciu a autorizované inštitúcie, 

▪ účasť na tvorbe hodnotiacich manuálov kvalifikácií, 

▪ zapojenie sa do vzdelávacích aktivít – príprava autorizovaných osôb, 

▪ spolupráca pri definovaní regionálnych potrieb CŽV, 

▪ účasť na pilotnom overení (skúšky), 

▪ podnety a odporúčania na zmenu zákona o CŽV. 

Podľa prezentujúcej časový harmonogram realizácie projektu je na obdobie február 2020 – február 

2023. Jednotlivé etapy v sebe zahŕňajú tri aktivity: 

Aktivita A - Prvotné nastavenie SOK, 

Aktivita B – Konkretizácia SOK v praxi,  

Aktivita C – Pilotné overovanie SOK. 

Prezentácia SOK je súčasťou dokumentácie k spoločnému rokovaniu a je k dispozícii v Prílohe č. 2 tejto 

priebežnej správy.  

Prezentujúca ďalej uviedla informácie o otvorenej zákazke „Zabezpečenie technickej podpory 

a aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií“, v ktorej sa počíta s aktualizáciou vybraných kariet 

kvalifikácií. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola uzavretá zmluva so 
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spoločnosťou  Asseco Central Europe, a.s. (ďalej len „Asseco“) s účinnosťou od 1. 10. 2019 na 24 

mesiacov. Predmet zákazky: 

▪ správa a technická podpora IS NSK, 

▪ update databázy IS NSK, spočívajúci v aktualizácii 40 kvalifikačných kariet a vytvorení 6 nových 

kvalifikačných kariet. 

Zo strany ŠIOV, ako garanta projektu, sa predpokladá aktualizácia a tvorba kvalifikačných kariet 

v priebehu 24 mesiacov, z toho do konca roku 2019 aktualizácia 10 vybraných kariet za aktívnej účasti 

členov vybraných sektorových rád. 

Prezentujúca uviedla, že aktualizácia sa vzťahuje na 4 kvalifikačné karty Automobilového priemyslu 

a strojárstva, 3 karty Dopravy, logistiky a poštových služieb a 3 karty Poľnohospodárstva, veterinárstva 

a rybolovu. 

Ako kritériá výberu kariet na prvotnú aktualizáciu boli uvedené: 

▪ očakávaná dominancia kvalifikácií na trhu práce v roku 2024, 

▪ využiteľnosť pre národný projekt SOK, 

▪ výrazný rozdiel v popisoch kvalifikačných štandardov v NSK a štandardov zamestnaní v NSP, 

▪ nesprávne stanovený stupeň v SKKR (rozdiel v NSK a NSP). 

Ako termín aktualizácie a schválenia vybraných 10 kariet bol uvedený november 2019 a uložená úloha 

predsedom sektorových rád. Pripomienky k návrhu kvalifikačných kariet zaslať e-mailom kancelárii 

ŠIOV najneskôr do 23.10.2019. 

Podľa prezentujúcej mali predsedovia vybraných sektorových rád kontaktovať spoločnosť Asseco na 

upresnenie postupu aktualizácie kariet.  

Proces aktualizácie kariet bol predstavený v nasledovných krokoch: 

▪ autor kvalifikačnej karty zaktualizuje kartu podľa pokynov koordinátorov prostredníctvom IS 

NSK, 

▪ členovia sektorových rád budú zapojení do pripomienkovania aktualizovaných kvalifikačných  

kariet, 

▪ sektorová rada schváli aktualizované kvalifikačné karty, 
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▪ po schválení kvalifikačných kariet v sektorovej rade bude na ŠIOV prebiehať posudzovanie 

karty a následne finálne schválenie orgánom, ktorý určí MŠVVaŠ SR, 

▪ po finálnom schválení budú kvalifikačné karty aktualizované v IS NSK.  

Na prezentáciu reagovali členovia aliancie najmä v tom zmysle, že výber 40 kvalifikačných kariet 

považujú za nedostatočný a postup výberu za neuspokojivý. 

V záveroch aliancia odporúčala predsedom sektorových rád zaslať stanovisko k vybraným kartám 

kvalifikácií na aktualizáciu, prípadne navrhnúť nové karty na aktualizáciu dodávateľovi projektu 

„Zabezpečenie technickej podpory a aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií“ na adresu 

vladimira.tomasikova@asseco-ce.com.  

1.2.1.2 Koncept reformy terciárneho vzdelávania z pohľadu RÚZ 

Zástupcovia RÚZ informovali účastníkov spoločného rokovania o konferencii uskutočnenej 24. 5. 2018 

na pôde Národnej rady SR, na ktorej bol predstavený dokument  Koncept reformy terciárneho 

vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ. Na konferencii bolo podpísané Spoločné vyhlásenie 

k reforme terciárneho vzdelávania13. Podpísali ho RÚZ, AZZZ SR, APZ, Klub 500, ITAS, SOPK. 

Dňa 13.9.2018 dostal predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR list ministerky školstva s návrhom, 

aby otázku reformy terciárneho vzdelávania riešila aliancia. Prezentujúci informovali, že aliancia 

disponuje vrcholovým zastúpením predstaviteľov všetkých relevantných zložiek a poskytuje potrebnú 

podporu a zázemie na efektívne riešenie problému. Predstavené boli schémy o dĺžke terciárneho 

vzdelávania na Slovensku v porovnaní s OECD, ako aj celkový pohľad na navrhovanú reformu 

terciárneho vzdelávania – kľúčové efekty reformy, hlavné stavebné prvky a východiskový predpoklad 

na uskutočnenie reformy terciárneho vzdelávania. 

Igor Patráš ďalej uviedol, že je potrebné prepojiť vzdelanie a prax, ale aj  urobiť významné systémové 

zmeny v oblasti vzdelávania.  

 
13 https://ruzsr.sk/ministerka-skolstva-vytvori-pracovnu-skupinu-pre-terciarne-vzdelavanie 

  

https://ruzsr.sk/ministerka-skolstva-vytvori-pracovnu-skupinu-pre-terciarne-vzdelavanie
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V záveroch k téme terciárneho vzdelávania bolo uložené sociálnym partnerom do 3.12.2019 predložiť 

návrh na zloženie a pôsobnosť Riadiaceho výboru aliancie na spoluprácu pri tvorbe návrhu reformy 

terciárneho vzdelávania so zodpovednosťou za predkladanie návrhov aliancii v tejto oblasti. 

Vzhľadom na doriešenie otázky inštitucionalizácie aliancie a definovanie predmetu jej činnosti sa 

uvedená úloha presunula do pôsobnosti iného subjektu, ktorý si na tieto účely sformuje vlastnú 

komisiu.   

Koncept reformy terciárneho vzdelávania je súčasťou dokumentácie k spoločnému rokovaniu a je k 

dispozícii v Prílohe č. 2 tejto priebežnej správy.  

1.2.1.3 Zapojenie aliancie a sektorových rád do akreditačného procesu vysokých škôl  

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá vykonáva 

činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra rozhoduje o rozsahu 

oprávnení vysokých škôl na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, 

oprávnení vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie. Vydáva štandardy pre 

vnútorný systém  zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardy pre študijné 

programy a štandardy pre habilitačné  konanie a inauguračné konanie. 

Agentúra má v celom systéme poskytovať vysokým školám externé hodnotenie kvality, rozhodovať 

o udelení, či neudelení akreditácií, teda oprávnení vysokých škôl vykonávať svoju hlavnú činnosť 

v konkrétnej oblasti. Na pripomienkovanie verejnosťou boli určené akreditačné štandardy, ako 

zásadný dokument, ktorý určuje takto požiadavky podmieňujúce udelenie akreditácií vysokým školám 

v súlade s európskymi odporúčaniami.   

Robert Redhammer informoval aj o zásadách na vytváranie pracovných skupín zo zoznamu 

posudzovateľov; pôjde o skupiny vytvárané ad hoc, nie o stále pracovné skupiny. Obrátil sa na alianciu 

a sektorové rady, ktoré disponujú značným počtom odborníkov ako zástupcov praxe, aby sa do 

realizácie prác zapojili. Označil návrh za zásadný dokument, ktorý prvýkrát určuje akreditačné 

štandardy ako požiadavky podmieňujúce udelenie akreditácií vysokým školám v súlade 

s európskymi odporúčaniami.14 Ide o dokument spracovaný na základe nového zákona 

 
14    https://domov.sme.sk/c/22244915/akreditacna-agentura-schvalila-navrh-standardov-na 

pripomienkovanie.html 

https://domov.sme.sk/c/22244915/akreditacna-agentura-schvalila-navrh-standardov-na%20pripomienkovanie.html
https://domov.sme.sk/c/22244915/akreditacna-agentura-schvalila-navrh-standardov-na%20pripomienkovanie.html
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o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Jednotlivé časti dokumentu sa zameriavajú na 

zabezpečenie kvality vnútorného systému vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných 

programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní. Tým, že sa zodpovednosť za 

kvalitu presúva viac na vysoké školy, posilňuje sa ich autonómnosť i zodpovednosť. Nové pravidlá 

akreditácií nútia školy reagovať na potreby spoločnosti. Štandardy treba chápať ako požiadavky na 

vnútorné pravidlá škôl a zvyšovanie kvality. Robert Redhammer oboznámil účastníkov spoločného 

rokovania s obsahom pripravených návrhov štandardov. Niektorí zástupcovia vrcholných orgánov 

sociálnych partnerov priamo v diskusii vyslovili podporu  účasti členov sektorových rád na realizácii 

prác zabezpečovaných akreditačnou agentúrou (Mário Lelovský, Igor Patráš  a pod.).    

Téma partnerstva aliancie so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo bola na 

spoločnom rokovaní uzavretá vyjadrením podpory úlohy aliancie ako komunikátora požiadaviek 

agentúry voči sektorovým radám.   

Po vytvorení pravidiel na výber posudzovateľov predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo oznámil listom riešiteľskej organizácii projektu SRI, že 24.10.2019 

výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prerokovala a schválila návrh 

akreditačných štandardov určený na pripomienkovanie verejnosťou. Oznámil tiež, že agentúra 

zverejnila na svojom webovom sídle www.saavs.sk výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov 

agentúry. Agentúra hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, 

zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov. Pre 

záujemcov pripravila formulár a po formálnej kontrole budú návrhy na zaradenie do zoznamu 

posudzovateľov predložené na schválenie výkonnej rade agentúry.  

Na základe listu sa tajomníci sektorových rád obrátili na členov sektorových rád s výzvou na zapojenie 

sa do výberu externých hodnotiteľov pre vysokoškolské akreditácie. Získavajú tak jedinečnú možnosť 

byť pri nastavovaní nových pravidiel vysokoškolskej prípravy na Slovensku.  

Tajomníci oslovili členov sektorových rád s požiadavkou na získanie spätnej väzby o miere zapojenia sa 

členov sektorových rád a expertov do výzvy SAAVŠ medzi posudzovateľov. Podľa získaných informácií  

sa prihlásili do výberu napr. členovia Sektorovej rady pre elektrotechniku, Sektorovej rady pre 

energetiku, plyn, elektrinu, Sektorovej rady pre kultúru, Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel, Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, ako aj zástupcovia aliancie a RV SRI. V Priebežnej 

správe č. 5 bude uvedený detailný zoznam expertov schválených výkonnou radou agentúry.     

http://www.saavs.sk/
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1.2.1.4 Rokovanie RV SRI po spoločnom rokovaní  

 V rámci programu RV SRI prerokoval vyhodnotenie plnenia úloh z rokovania konaného dňa 20. 5. 

2019, výsledky aktivít zo štvrtej realizačnej etapy SRI, harmonogram predkladania výstupov NP SRI 

a rokovaní RV SRI v roku 2020 a návrh záverov rokovania RV SRI.  

V nasledujúcom prehľade je harmonogram predkladania výstupov NP SRI a rokovaní RV SRI:  

Tabuľka č. 1 Časový harmonogram predkladania návrhov výstupov členom RV SRI, finalizácia 
výstupov a termíny rokovania RV SRI 

Typ výstupu 

odovzdanie 

návrhu výstupu  

na pripomienky 

členom RV SRI 

odovzdanie 

pripomienok  

k návrhu 

výstupu 

členmi RV 

SRI* 

Schvaľovanie výstupov NP SRI 

osobne na  

rokovaní RV 

SRI 

schválenie výstupu  

per rollam 

Úvodná správa 17.05.2019 20.05.2019 20.05.2019  

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 x 22.01.2020 

Priebežná správa č. 5 16.03.2020 18.03.2020 19.03.2020  

Priebežná správa č. 6 16.06.2020 18.06.2020 x 19.06.2020 

Priebežná správa č. 7 17.10.2020 20.10.2020 21.10.2020  

Priebežná správa č. 8 18.01.2021 20.01.2021 x 21.01.2021 

RV SRI schválil Priebežnú správu č. 3 a jej prílohy, výsledky plnenia aktivít realizovaných vo štvrtej 

realizačnej etape SRI a predbežný časový harmonogram predkladania návrhov výstupov členom RV 

SRI, finalizáciu výstupov, termíny rokovania RV SRI v roku 2020 a závery z rokovania RV SRI 21.10.2019. 

Vzal na vedomie termín najbližšieho rokovania RV SRI 19.3.2020. 

Závery z rokovania RV SRI zo dňa 21.10.2019 a prezenčná listina tvoria súčasť Prílohy č. 2 tejto 

priebežnej správy.  
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1.2.2  Aktuálny stav v riešení inštitucionalizácie aliancie (v nadväznosti na závery 

rokovania aliancie, RV SRI, garantov a predsedov sektorových rád konaného 21. 10. 

2019 v Novom Smokovci) 

Na horeuvedenom rokovaní bolo uložené: 

▪ vypracovať návrh stanov záujmového združenia právnických osôb, 

▪ prerokovať a schváliť zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom 

Aliancia sektorových rád a návrh jeho stanov v orgánoch jednotlivých sociálnych partnerov 

a ďalších subjektov predpokladaných ako súčasť tejto platformy, 

▪ zvolať rokovanie aliancie na prerokovanie stanovísk sociálnych partnerov a ďalších subjektov 

k zámeru na založenie záujmového združenia právnických osôb a schválenia návrhu na 

zloženie a pôsobnosť Riadiaceho výboru aliancie na spoluprácu pri tvorbe návrhu reformy 

terciárneho vzdelávania. 

V súvislosti s úlohami v zmysle horeuvedených záverov sa dňa 12. 12. 2019 uskutočnilo v budove 

MPSVR SR rokovanie s nasledovným programom:                                                                                        

1. Otvorenie rokovania  

2. Prerokovanie pripomienok k návrhu stanov aliancie a zakladateľskej zmluvy záujmového 

združenia právnických osôb 

3. Stanovenie ďalšieho postupu nutného k založeniu záujmového združenia právnických osôb 

4. Určenie pozície riaditeľa a tajomníka záujmového združenia právnických osôb 

5. Informácie o príprave nového operačného programu 

6. Závery z rokovania 

Prítomní: 

Branislav Ondruš, MPSVR SR 

Monika Uhlerová, KOZ SR 

Oto Nevický, AZZZ SR 

Mário Lelovský, RÚZ 

Andrej Lasz, APZ, 
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Milan Muška, ZMOS, 

Jozef Turčány, ZMOS, 

Géza Mihály, TREXIMA Bratislava 

Lucia Dítětová, TREXIMA Bratislava 

BOD 1 

Minister Ján Richter podporil zámer vytvorenia záujmového združenia právnických osôb. MPSVR SR je 

pripravené vstúpiť do navrhnutého záujmového združenia právnických osôb. Navrhnuté stanovy 

a zakladateľskú zmluvu dá na pripomienkové konanie právnemu odboru. 

BOD 2 

AZZZ SR súhlasí s navrhnutými stanovami a zakladateľskou zmluvou, požiadala však o doplnenie stanov 

o ustanovenie práva členskej základne vybrať a zazmluvniť po založení združenia poskytovateľa 

metodicko-technických a odborných služieb vedúcich k napĺňaniu predmetu činnosti združenia 

a premenovať riaditeľa združenia na generálneho riaditeľa. Účastníci sa zhodli na úprave stanov 

v rámci výberu a zazmluvnenia vhodného poskytovateľa uvedených služieb. AZZZ SR prerokovala 

a schválila návrh stanov a návrh zakladateľskej zmluvy. 

ZMOS uviedol, že najbližší termín možného prerokovania návrhov stanov a zakladateľskej zmluvy je 5.-

6.2.2020. ZMOS vzniesol pripomienky týkajúce sa doplnenia ZMOS do Správnej rady a úprav niektorých 

článkov, ktoré budú zapracované do finálnej verzie.  

RÚZ požiadala o presun kompetencie rozhodovania o odmene za výkon funkcie člena Správnej rady do 

členskej schôdze. Návrhy prerokuje dňa 21.1.2020 na prezídiu. 

APZ uviedla, že na rokovaní prezídia dňa 11.12.2019 prerokovali návrh stanov a zakladateľskej zmluvy 

a odsúhlasili vstup APZ do záujmového združenia právnických osôb. 

KOZ SR prerokuje predložené návrhy stanov, zakladateľskej zmluvy a vstup KOZ SR do záujmového 

združenia právnických osôb v januári 2020. K návrhom neuplatňujú pripomienky. 



67 
 

BOD 3 

Účastníci rokovania požiadali tajomníčku aliancie o prípravu harmonogramu aktivít potrebných 

k založeniu záujmového združenia právnických osôb. Štátny tajomník vyzval prítomných, aby 

prerokovali a schválili zámer na založenie záujmového združenia právnických osôb, návrh jeho stanov 

a zakladateľskej zmluvy v orgánoch jednotlivých sociálnych partnerov a ďalších subjektov 

predpokladaných ako súčasť tejto platformy, a to do 6.2.2020. 

BOD 4 

Účastníci rokovania jednomyseľne určili za generálneho riaditeľa záujmového združenia právnických 

osôb Aliancie sektorových rád Slovenska Branislava Ondruša a tajomníčku tohto združenia Luciu 

Dítětovú. 

BOD 5 

Štátny tajomník informoval zúčastnených o príprave nového operačného programu v programovom 

období 2021-2027. Vyzval sociálnych partnerov na súčinnosť pri definovaní cieľov a opatrení najmä pre 

oblasť zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce. Zúčastnení sa 

dohodli, že k obsahovej štruktúre sa stretnú 17.12.2019 o 12.00 hod. v budove MPSVR SR. 

Tajomníčka aliancie po stretnutí zapracovala vznesené pripomienky a pripravila finálne znenie stanov 

združenia a zakladateľskú zmluvu. Dokumenty boli dňa 17.12.2019 zaslané zainteresovaným stranám. 

Zároveň boli zástupcovia AZZZ SR, RÚZ, APZ, ZMOS, KOZ SR, MPSVR SR a MŠVVaŠ SR informovaní, že 

združenie je možné založiť dvoma spôsobmi: 

▪ zakladateľskou zmluvou uzatvorenou zakladateľmi, prílohou ktorej budú stanovy, alebo 

▪ uznesením ustanovujúcej schôdze, prílohou ktorej by bola zápisnica, listina prítomných, 

stanovy a iné. 

V tejto súvislosti sa navrhuje jednoznačne založenie združenia realizovať prostredníctvom 

zakladateľskej zmluvy. Aj keď tento postup zákon neukladá, z dôvodu, aby v budúcnosti nevznikali 

zbytočné otázky k aktérom a spôsobu založenia, zároveň sa odporúča, aby podpisy zakladateľov boli 

úradne osvedčené. 
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Návrh na registráciu bude podávať odsúhlasený Branislav Ondruš, ako prvý Generálny riaditeľ 

združenia. Združenie nadobúda právnu subjektivitu až registráciou.  

K návrhu na registráciu je potrebné predložiť: 

▪ zakladateľskú zmluvu, 

▪ stanovy, 

▪ určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (je už súčasťou zakladateľskej zmluvy), 

▪ správny poplatok vo výške 66,- EUR. 



69 
 

V nasledujúcej časti správy je uvedená Organizačná schéma záujmového združenia právnických osôb Aliancia sektorových rád Slovenska (Schéma č. 1).  

Schéma č. 1 Organizačná schéma záujmového združenia právnických osôb Aliancia sektorových rád Slovenska 
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Zakladatelia – členovia združenia 

▪ Menujú po jednom zástupcovi do Členskej schôdze. 

▪ Pozície v orgánoch združenia sa obsadzujú a uvoľňujú na základe menovacích a odvolávacích 

dekrétov. 

▪ Iba člen združenia, ktorý menoval svoju osobu do orgánu združenia, je oprávnený túto osobu 

odvolať. 

▪ Menovanie je časovo neobmedzené (resp. trvá do odvolania). 

▪ Menované osoby majú právo sa funkcie vzdať. 

 

Členská schôdza 

Najvyšší orgán v združení. Členská schôdza: 

▪ schvaľuje stanovy združenia a rozhoduje o ich zmene; 

▪ rozhoduje o prijatí záujemcu o členstvo za člena združenia; 

▪ predkladá Správnej rade návrh na kandidáta na Generálneho riaditeľa a/alebo Tajomníka 

združenia, ako aj návrh na jeho odvolanie; 

▪ rozhoduje o zriadení dozornej rady združenia; 

▪ vyhradzuje si právo rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti iného orgánu združenia 

a prijíma rozhodnutia o týchto veciach; 

▪ berie na vedomie účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení združenia. 

 

Správna rada 

Výkonný orgán v združení. Správna rada: 

▪ má 6 členov – MPSVR SR, AZZZ SR, RÚZ, APZ, ZMOS a KOZ SR; 

▪ rozhoduje o hlavných smeroch rozvoja združenia, schvaľuje správy o činnosti a o stave 

majetku združenia, určuje pravidlá hospodárenia s majetkom združenia, schvaľuje účtovné 

závierky a výročné správy o hospodárení združenia; 

▪ menuje a odvoláva Generálneho riaditeľa a Tajomníka na základe návrhu Členskej schôdze, 

schvaľuje zmluvu o výkone funkcie a rozhoduje o ich odmenách nad rámec zmluvy; 

▪ schvaľuje rozpočet združenia, rozhoduje o majetkových účastiach v obchodných 

spoločnostiach a o zakladaní obchodných spoločností a vykonáva práva spoločníka a akcionára 

v takých spoločnostiach; 

▪ schvaľuje nové programy na plnenie cieľov združenia, ich zmeny alebo ich ruší, a schvaľuje 

programové manuály k programom na plnenie cieľov združenia; 
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▪ rozhoduje o organizačnej štruktúre združenia podľa potrieb združenia vzhľadom na plnenie 

predmetu činnosti a úloh združenia, najmä vytváraním špeciálnych komisií alebo poradných 

orgánov združenia a rozhoduje o ich obsadení; 

▪ vytvára a rozhoduje o smerniciach a ďalších interných predpisoch združenia, o udelení a 

podmienkach čestného členstva; 

▪ rozhoduje o režime a okruhu osôb, ktoré môžu prísť do kontaktu s dôvernými alebo 

utajovanými informáciami, kde osobitné právne predpisy stanovujú podmienky pre 

zachovanie dôvernosti informácií. 

 

Generálny riaditeľ 

Štatutárny orgán združenia. Generálny riaditeľ: 

• predkladá Správnej rade návrhy hlavných smerov rozvoja združenia, správy o činnosti a o stave 

majetku združenia výročné správy o hospodárení združenia a návrh rozpočtu združenia 

Správnej rade na schválenie, pripravuje účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení 

združenia a predkladá ich Správnej rade na schválenie; 

• zabezpečuje zapisovanie nových skutočností a zmien v príslušnom registri, a to do 60 dní od 

vzniku týchto skutočností a zmien; 

• poveruje a odvoláva poverenia zástupcov členov združenia na vykonanie určitých úkonov a 

dozerá na ich činnosť a na činnosť združenia a zakladá pracovnoprávne vzťahy; 

• prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti a hospodárení združenia a 

rozhoduje o zúčtovaní straty po predchádzajúcom schválení Správnou radou a informuje 

členov združenia a iné oprávnené osoby o činnosti a hospodárení združenia; 

• pripravuje návrhy a podklady pre zasadania Správnej rady a Dozornej rady, prípadne 

poradných orgánov združenia; 

• so súhlasom Správnej rady sa zúčastňuje na jej zasadaní  a vedie archív zápisníc zo zasadaní 

Členskej schôdze, Správnej rady a Dozornej rady; 

• rozhoduje o veciach, ktoré v zmysle stanov nepatria do pôsobnosti žiadneho orgánu združenia; 

• schvaľuje interný predpis združenia – manuál pre postupy monitorovania programov na 

dosiahnutie cieľov združenia a schvaľuje programové manuály k programom na dosiahnutie 

cieľov združenia po predchádzajúcom schválení Správnou radou; 
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Tajomník 

Zástupca Generálneho riaditeľa združenia. Tajomník: 

• zastupuje Generálneho riaditeľa pri všetkých úkonoch a je oprávnený v súlade s internými 

predpismi združenia konať za združenie samostatne bez osobitnej plnej moci alebo poverenia 

a v rámci svojej právomoci podpisovať v mene združenia; 

• zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia, vypracováva návrh rozpočtu združenia, 

prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti a hospodárení združenia; 

• informuje členov združenia, členov Správnej rady, členov Dozornej rady a iné oprávnené osoby 

o činnosti a hospodárení združenia; 

• sa zúčastňuje zasadaní Správnej rady; 

• zabezpečuje organizačno-technické a administratívne úlohy súvisiace s činnosťou združenia, 

koordinuje priebeh rokovaní orgánov združenia v súlade so stanoveným časovým 

harmonogramom rokovaní; 

• zúčastňuje sa na rokovaniach orgánov združenia, ak nebol z jeho rokovania vylúčený; 

• metodicky usmerňuje členov združenia, pripravuje podklady a návrhy na personálne zmeny 

v zložení združenia a v mene združenia preberá menovacie a odvolávacie dekréty; 

• spolupracuje s členmi združenia za účelom kvalitnej a včasnej realizácie stanovených úloh; 

• vedie dokumentáciu o činnosti členov združenia. 

 

Dozorná rada 

Kontrolný orgán združenia.  

• o zriadení dozornej rady rozhoduje Členská schôdza.  

• Dozorná rada má 7 členov – AZZZ SR, RÚZ, APZ, ZMOS, KOZ SR, MPSVR SR a MŠVVaŠ SR. 

Dozorná rada: 

• kontroluje vedenie účtovníctva; 

• preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení združenia; 

• oboznamuje Členskú schôdzu a Správnu radu s výsledkami svojej kontrolnej činnosti; 

• upozorňuje Správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie; 

• kontroluje čerpanie schváleného rozpočtu a nakladanie s peňažnými prostriedkami 

združenia, ako aj s ďalším majetkom združenia. 

 

Komisie, poradné orgány 

Fakultatívne vytvárané orgány združenia.  

• O ich zriadení rozhoduje Správna rada združenia.  
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• Ich zloženie, právomoci a povinnosti budú upravovať interné predpisy, ktoré zostavuje Správna 

rada. 

• Môžu byť zriaďované ako stále orgány združenia, alebo len na splnenie konkrétnej úlohy. 

 

1.2.3 Definovanie, formulovanie a používanie vzdelávacích výstupov – Európska príručka 

– 201715 

Aliancia odoslaním listu riaditeľky Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR sprístupnila 

sektorovým radám dokument Národného koordinačného miesta pre Európsky kvalifikačný rámec, 

slovenský preklad príručky Európskeho centra pre rozvoj odborného vzdelávania CEDEFOP s názvom 

Definovanie, formulovanie a používanie vzdelávacích výstupov. Príručka je určená jednotlivcom a 

inštitúciám, ktoré sú aktívne zapojené do definovania a formulovania vzdelávacích výstupov v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy vo všeobecnosti, predovšetkým však v oblasti odborného vzdelávania. 

V liste sa uvádza, že základným prvkom NSK sú vzdelávacie výstupy. Aby bola NSK zrozumiteľným a 

využiteľným systémom, ktorý má umožňovať porovnateľnosť vzdelávacích výstupov, musia byť  

popísané štandardizovaným spôsobom, v čo najjednoduchšej štruktúre a pomocou prvkov, ktoré bude 

možné pri úpravách a aktualizáciách ľahko zamieňať. 

Príručka poslúži na nasledovné účely: 

a) poskytuje prehľad existujúcich metodických a výskumných materiálov, ktoré podporujú 

definovanie a formulovanie vzdelávacích výstupov; 

b) na konkrétnych príkladoch demonštruje, ako môžu byť vzdelávacie výstupy formulované pre 

rôzne účely; 

c) stáva sa nástrojom pri identifikovaní príležitostí ale aj nejasností a problémov, s ktorými sa 

možno konfrontovať pri definovaní, formulovaní a používaní vzdelávacích výstupov. 

V príručke sa uvádza, že aktuálne väčšina európskych krajín uplatňuje vzdelávacie výstupy na 

vyjadrenie toho, čo sa od učiaceho sa očakáva v súvislosti s jeho vedomosťami a zručnosťami a čomu 

by mal rozumieť po ukončení vzdelávacieho programu alebo po určitej fáze vzdelávania.  

 
15 https://www.minedu.sk/data/att/15405.pdf 
 

https://www.minedu.sk/data/att/15405.pdf
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Vzdelávacie výstupy možno označiť ako nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré sa od učiaceho sa 

očakávajú na konci vzdelávacieho obdobia a zohrávajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality 

vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy. 

Vzdelávacie výstupy sa využívajú na rôzne účely, a to od kvalifikačného rámca k výučbe a hodnoteniu. 

Kým kvalifikačný rámec poskytuje všeobecné podklady na porovnávanie kvalifikácií a rozlišovanie 

úrovní, vzdelávacie výstupy vychádzajú z kvalifikačných štandardov, vzdelávacích programov a kritérií 

hodnotenia. Majú byť formulované tak, aby oslovili učiacich sa, aj učiteľov.  

V príručke sa uvádzajú prínosy spôsobov uplatnenia vzdelávacích výstupov: 

Učiacemu sa formulované vzdelávacie výstupy objasňujú, čo by mal vedieť, poznať, čomu by mal 

rozumieť a čo by mal byť schopný vykonávať po ukončení vzdelávacieho obdobia, či po získaní 

príslušnej kvalifikácie.  

Učiteľovi/inštruktorovi metóda vzdelávacích výstupov napomáha pri zacielení výučby a pri výbere 

vyučovacích metód. 

Hodnotiteľovi metóda vzdelávacích výstupov poskytuje hodnotiace kritériá na meranie úspechu, resp. 

neúspechu v procese vzdelávania. 

Pre inštitúcie odborného vzdelávania a praktickej prípravy sa stávajú vzdelávacie výstupy dôležitým 

nástrojom plánovania a poskytujú priestor na diskusiu vnútri inštitúcie, ale aj mimo nej. Pomáhajú určiť 

cieľ a zameranie kurzu, programu alebo kvalifikácie. Slúžia ako nástroj zabezpečovania kvality 

odborného vzdelávania a praktickej prípravy.  

Spoločnosti a trhu práce ponúkajú vzdelávacie výstupy - spoločný jazyk, ktorý umožňuje rôznym 

stranám zainteresovaným vo vzdelávaní a odbornej príprave, ale aj na trhu práce a v spoločnosti ako 

takej ujasniť si potreby pracovného trhu a spoločnosti a nájsť spôsob ako na tieto potreby relevantne 

reagovať.  

1.2.4 Budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy po roku 2020 

Riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR dala do pozornosti členov aliancie, Riadiaceho 

výboru SRI, garantov a predsedov sektorových rád dokument Poradného výboru Európskej komisie pre 
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odbornú prípravu na princípe tripartity, jeho stanovisko s názvom Budúcnosť odborného vzdelávania 

a prípravy po roku 202016.  

Poradný výbor (ACVT – Advisory Committee for Vocational Training) bol zriadený Rozhodnutím Rady 

63/266/EHS a jeho úlohou je pomáhať EK pri vykonávaní politiky Spoločenstva v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy (ďalej len “OVP”). 

Dokument možno považovať za víziu budúcej politiky odborného vzdelávania a prípravy.  

V úvode dokumentu sa zdôrazňuje potreba investovania do ľudí, ich vzdelávania a odbornej prípravy, 

pretože svet práce sa rýchle vyvíja a vyžaduje ich zručnosti, kreativitu a schopnosť inovovať. OVP 

zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní počiatočných zručností ľuďom pri vstupe na trh práce, 

podpore zvyšovania ich kvalifikácie z celoživotného aspektu. 

Vo Vízii pre budúce OVP do roku 2030 sa uvádza, že európske systémy OVP do roku 2030 sú definované 

tromi základnými funkciami: 

▪ Podporujú získavanie zručností, kompetencií a kvalifikácií, ktoré zabezpečujú 

zamestnateľnosť, prispôsobivosť, osobný rozvoj a aktívne občianstvo jednotlivcov; 

▪ Poskytujú prístupné, atraktívne, hodnotné príležitosti pre všetkých, sú inovatívne a kvalitné; 

▪ Sú integrované, prístupné, diverzifikované, so zabezpečovanou kvalitou a sú podporované 

riadením, financovaním a vedením, ktoré podporujú excelentnosť, začlenenie, účinnosť a 

zdieľanú zodpovednosť. 

Dosiahnutie vízie je podmienené posilnením partnerstva medzi OVP a svetom práce a sledovaním 

nižšie uvedených cieľov. Dôležitá je aj kontinuita s politikami odborného vzdelávania v členských 

štátoch  EÚ. 

Ako ciele pre Budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy po roku 2020 boli stanovené: 
 
 

 
16  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy po 

roku 2020.[ online]. 2019. [cit. 2020-01-10]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/stanovisko-
poradneho-vyboru-pre-ovp-buducnost-ovp-po-roku-2020/ 

 
 

https://www.minedu.sk/stanovisko-poradneho-vyboru-pre-ovp-buducnost-ovp-po-roku-2020/
https://www.minedu.sk/stanovisko-poradneho-vyboru-pre-ovp-buducnost-ovp-po-roku-2020/
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A. Zručnosti, kompetencie a kvalifikácie týkajúce sa zamestnateľnosti, adaptability, osobného 

rozvoja a aktívneho občianstva 

OVP by sa mali skladať zo silného jadra a pružných prvkov, aby poskytovali zručnosti a prierezové 

kompetencie potrebné na trhu práce a v spoločnosti. 

Študenti musia mať silné stránky základných zručností  (čitateľská gramotnosť, digitálna gramotnosť, 

matematická gramotnosť) a ďalšie kľúčové kompetencie, vrátane podnikateľských schopností, 

kritického myslenia a zručností v oblasti riadenia kariéry, ktoré by sa mali rozvíjať prostredníctvom 

OVP. 

Je potrebné zvyšovať relevantnosť  učebných osnov OVP pre trh práce, a to aj prostredníctvom prístupu 

založeného na výstupoch vzdelávania, vrátane praktického výcviku a odbornej prípravy na pracovisku. 

B. Prístupné, atraktívne, hodnotné a inovatívne poskytovanie so zabezpečením kvality pre 

všetkých 

OVP by mali byť poskytované vysokokvalifikovanými učiteľmi a skúsenými pedagogickými 

zamestnancami, podporované počiatočným a kontinuálnym profesionálnym rozvojom vrátane 

digitálnych zručností a inovatívnych metód výučby a zabezpečované dostatočným počtom 

kvalifikovaných odborníkov. 

OVP by mali byť založené na kombinácii moderného vzdelávacieho prostredia, vzdelávania na 

pracovisku, vzdelávania podporovaného technológiami, prístupom k najmodernejšej infraštruktúre. 

OVP je potrebné propagovať ako atraktívnu cestu pre prácu. Pri propagácii OVP hrá dôležitú úlohu 

poradenstvo študentom a ich rodičom.  

OVP musia ponúkať vysokokvalitné vzdelávanie a prípravu a musia sa propagovať na všetkých 

úrovniach. 

OVP sa musia opierať o opatrenia na uznávanie výsledkov informálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa a o kvalitné poradenské služby. 

C. Integrované, prístupné, diverzifikované systémy so zabezpečenou kvalitou, riadením, 

financovaním a vedením, ktoré podporujú excelentnosť, začlenenie a účinnosť 
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Systémy OVP by mali byť súčasťou národných systémov zamestnanosti a odbornej prípravy. 

Systémy OVP by mali byť integrované do inovačných stratégií a systémov. 

Systémy OVP by mali byť založené na účinných cykloch spätnej väzby, ktoré umožňujú včasné 

prispôsobenie  učebných osnov vyvíjajúcim sa potrebám trhu práce. 

Pri poskytovaní OVP musí byť zabezpečená informovanosť o systémoch sledovania absolventov s 

cieľom podporiť študentov pri získavaní odborných zručností a na trhu práce, najmä v oblasti 

digitalizácie, automatizácie a trvalo udržateľného rozvoja.  

Do riadenia systémov OVP je potrebné zapojiť sociálnych partnerov. 

Excelentnosť OVP by sa mala podporovať, posilňovať, propagovať a odmeňovať. 

Spolupráca EÚ v oblasti OVP 

Spolupráca Európskej únie v oblasti OVP je založená na stretnutiach generálnych riaditeľov pre 

odborné vzdelávanie a prípravu a na Poradnom výbore pre odborné vzdelávanie, ktorý radí Komisii pri 

vykonávaní politiky odborného vzdelávania EÚ. 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) podporuje rozvoj európskych politík 

v oblasti OVP a prispieva k ich vykonávaniu výskumom, analýzami a informáciami o systémoch, 

politikách a postupoch OVP, potrebách zručností a požiadavkách v EÚ.  

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (European Training Foundation = ETF) prispieva k rozvoju 

ľudského kapitálu a k celoživotnému rozvoju zručností a kompetencií jednotlivcov prostredníctvom 

zlepšovania systémov odborného vzdelávania a prípravy. 

Pri komparácii cieľov a výziev Poradného výboru EK pre odbornú prípravu formulovaných vo vízii OVP 

so strategickými zámermi NP SRI  možno konštatovať úzku kompatibilitu. Tvorba sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov je garantovaná sociálnymi partnermi, v inštitucionálnom zložení sektorových 

rád majú významné postavenie zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy a ich požiadavky na 

kvalifikovanosť pracovnej sily na trhu práce do roku 2030 majú veľmi podobné znaky. Je možné 

konštatovať, že sa tento prístup potvrdí aj v strategických opatreniach a aktivitách jednotlivých 

sektorov formulovaných vo forme požiadaviek na vzdelávací systém, úlohy zamestnávateľov a celej 
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spoločnosti v prístupe k problematike celoživotného vzdelávania v záujme zabezpečenia trvalo 

udržateľného rozvoja Slovenska.      

 

1.3 Činnosť sektorových rád a pracovných skupín 

Činnosť sektorových rád a ich pracovných skupín za sledované obdobie je monitorovaná za príslušné 

sledované obdobie a prezentovaná v prvej línii v informáciách o aktuálnej situácii v organizačno-

technickom zabezpečení sektorových rád a ich ďalších úlohách pri realizácii NP SRI v súvislosti 

s prípravou príslušnej priebežnej správy. Informácie vypracovávajú tajomníci a tajomníčky sektorových 

rád v zmysle metodického materiálu k priebežnej správe - štruktúry vypracovanej Realizačným tímom 

SRI. Uvedený postup monitorovania aktivít sektorových rád a ich pracovných skupín zabezpečuje 

komplexnosť informácií o ich činnosti v jednotnej štruktúre.     

Metodický materiál k priebežnej správe je štruktúrovaný tak, aby pokrýval všetky tematické oblasti 

aktivít sektorových rád, s osobitným dôrazom na aktuálne najvýznamnejšie úlohy orientované na 

zabezpečenie cieľov vytýčených pre Realizačný tím SRI gestorom projektu – MPSVR SR. 

Medzi prioritné úlohy sektorových rád v období po predložení Priebežnej správy č. 3 do 18. 12. 2019 

patrili najmä: 

▪ príprava a realizácia druhých rokovaní sektorových rád, 

▪ úlohy sektorových rád pri tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, 

▪ úlohy súvisiace s garanciou národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) – 

v nadväznosti na realizované druhé rokovania sektorových rád, resp. rozhodnutia predsedov 

a garantov sektorových rád a identifikáciou NŠZ súvisiacich s inováciami a inovačnými trendmi 

v hospodárstve SR . 

Tajomníci a tajomníčky sektorových rád vypracovali v nadväznosti na metodické usmernenie 24 

informácií, ktoré tvoria Prílohy č. 3 - 26 tejto priebežnej správy. Informácie jednotlivých sektorových 

rád sú doplnené o vlastné prílohy, dokumentujúce aktuálny stav v inštitucionálnom a personálnom 

zložení týchto odborných tímov, záznamy a závery z rokovaní, postupy pri určovaní úloh, výstupy 

z rokovaní pracovných skupín sektorových rád, finálne dokumenty príslušných cyklov tvorby 

sektorových stratégií, vypracované členmi sektorových rád, resp. vybranými expertmi.  
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V sledovanom období sa uskutočnila väčšina druhých rokovaní sektorových rád. Časový harmonogram 

ich realizácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   

Tabuľka č. 2 Prehľad realizovaných druhých rokovaní sektorových rád  

Názov sektorovej rady  Termín 2. rokovania 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  25.11.2019 

Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín, geológiu  29.-30.10.2019 

Sektorová rada pre potravinárstvo   12.11.2019 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože   25.-26.10.2019 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  11.-12.11.2019 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  16.-17.10.2019 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu   14.-15.11.2019 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  30.-31.10.2019 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály  21.-22.11.2019 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  7.-8.11.2019 

Sektorová rada pre elektrotechniku    3. - 4.10.2019 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  11.12.2019 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  20.-21.10.2019 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  4.12.2019 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  21.-22.11.2019 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  18.-19.11.2019 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  6.11.2019 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  28.11.2019 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo  10. - 11.10.2019 

Sektorová rada pre (vedu, výskum,) výchovu, vzdelávanie a šport   3.12.2019 

Sektorová rada pre verejné služby a správu  5.12.2019 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment  17.-18.10.2019 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  27.11.2019 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  26.11. 2019 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Graf č. 1 Podiel jednodňových a dvojdňových druhých rokovaní sektorových rád 

                                                    
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Realizačný tím SRI venuje príprave všetkých rokovaní sektorových rád zvýšenú pozornosť. Tajomníci 

sektorových rád sa pri organizovaní a realizácii druhých rokovaní sústredili najmä na nasledovné 

aktivity: 

▪ dohodnutie termínu a miesta rokovania a organizačno-technického zabezpečenia rokovania,  

▪ príprava pozvánky na rokovanie s programom a jej zaslanie členom, 

▪ zabezpečenie administratívnych úkonov spojených s agendou pracovných výkazov, 

registráciou členov v IS NSP/SRI, dohôd o pracovnej činnosti pre nových členov, prípadne 

menovacích dekrétov, 

▪ príprava programu rokovania po konzultáciách s manažérkou projektu, predsedom, garantom 

sektorovej rady,  

▪ organizácia stretnutí pracovných skupín, resp. individuálnych s expertami za účelom prípravy 

podkladov na rokovanie (napr. návrh premís, dopadov na ľudské zdroje, SWOT analýzy a pod.) 

▪ e-mailová komunikácia s členmi sektorovej rady vrátane zaslania podkladových materiálov na 

rokovanie (napr. návrhu premís, aktuálneho programu a pod.), 

▪ príprava menoviek pre nových členov (ak sú) a prezenčnej listiny, 

▪ príprava návrhov záverov z rokovania, vrátane konzultácií s manažérkou projektu, predsedom 

a grantom sektorovej rady, 

▪ príprava prezentácie na rokovanie, 

▪ uloženie premís a ďalších aktuálnych dokumentov súvisiacich s tvorbou sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov do IS SRI, 

10

14

1 dňové rokovania 2 dňové rokovania
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▪ uloženie nasledovných materiálov pre účastníkov druhých rokovaní do obalu, ktorý im bol 

k dispozícii na rokovaní: 

o program druhého rokovania, 

o aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie rady s mailovým a telefonickým 

kontaktom na zasielanie elektronických informácií, 

o návrh premís s dopadom na ĽZ, pracovné verzie 1. a 2. cyklu  stratégie a iné súvisiace 

dokumenty , 

o dokumentácia k národným štandardom zamestnaní garantovaným sektorovou radou, 

o návrh záverov z rokovania 

▪ na USB kľúč uložené dokumenty: 

o Metodický manuál na tvorbu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov,  

o Manuál IS SR – Udalosti + Strategické dokumenty, 

o Manuál IS SR – Výkazníctvo, 

o Prezentácia z rokovania (v pdf). 

Po druhom rokovaní sa tajomníci venovali: 

▪ príprave finálnej verzie záverov po odsúhlasení predsedom sektorovej rady, 

▪ príprave zápisu z rokovania, 

▪ príprave článku z rokovania, za účelom jeho zverejnenia na www.sustavapovolani.sk 

▪ zaslaniu podkladov na upload dokumentov na web, 

▪ zaslaniu podkladov (závery, prezentácie a ďalších významných dokumentov z rokovania 

členom elektronicky. 

Zvýšenú pozornosť venoval celý Realizačný tím SRI realizácii úloh spojených s tvorbou sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Monitoringu procesu tvorby stratégií, popisu situácie a dosiahnutým 

výsledkom je venovaná osobitná časť tejto priebežnej správy. 

Sektorové rady na svojich rokovaniach riešili aj rad úloh súvisiacich s garanciou NŠZ, prerozdelením 

NŠZ v súvislosti so zmenami v pôsobnosti sektorových rád a pod.  

Detailný prehľad o realizácii úloh súvisiacich s garanciou NŠZ v nadväznosti na realizované druhé 

rokovania sektorových rád, resp. rozhodnutia predsedov a garantov sektorových rád a ďalších 

aktivitách sektorových rád pri identifikácii NŠZ v nadväznosti na inovácie a inovačné trendy 

v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR je zaznamenaný v Aktivite č. 3 tejto priebežnej správy 
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„Implementácia požiadaviek zamestnávateľov a strategických úloh rozvoja ľudských zdrojov do 

systematickej charakteristiky štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta“.  

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

v príprave na tvorbu a revíziu NŠZ 
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Tabuľka č. 3 Sumárne  zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P. č.  
SR 

Názov sektorovej rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 

7. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav k 10. 

10. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ – stav 
k 10.1.2020 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav k 
10.1.2020 

1 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

71 71 
0/71 +6/77 0 77 

2 
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, 
geológiu 

47 48 
-1/47 +6/53 +3 56 

3 Sektorová rada pre potravinárstvo 52 52 0/52 0/52 +1 53 

4 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

73 59 
-3/56 0/56 -1 55 

5 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel 

58 67 
+1/68 0/68 0 68 

6 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel 

30 30 
0/30 0/30 0 30 

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 23 27 0/27 +10/37 -2 35 

8 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo 

50 50 
0/50 0/50 0 50 

9 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky, nekovové materiály 

47 53 
0/53 0/53 0 53 

10 
Sektorová rada pre automobilový priemysel 
a strojárstvo 

56 56 
0/56 0/56 +6 62 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 26 35 0/35 0/35 0 35 

12 
Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu 

71 74 
0/74 +2/76 0 76 

13 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 
prostredie 53 

53 
0/53 +4/57 -2 55 

14 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 64 

69 
0/69 +2/71 0 71 
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P. č.  
SR 

Názov sektorovej rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav ku 15. 

7. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ/aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav k 10. 

10. 2019 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ – stav 
k 10.1.2020 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ – stav k 
10.1.2020 

15 
Sektorová rada pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch 110 98 

-6/92 -2/90 -2 88 

16 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 99 101 

0/101 0/101 0 101 

17 
Sektorová rada pre informačné technológie 
a telekomunikácie 

41 42 
0/42 +1/43 0 43 

18 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo 80 

87 
0/87 0/87 0 87 

19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 0 149 0/149 +7/156 +4 160 

20 
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu 
a šport 

0 142 
0/142 -29/113 -30 83 

21 Sektorová rada pre verejné služby a správu 0 175 0/175 +2/177 -6 171 

22 
Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

102 103 
0/103 +1/104 0 104 

23 
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne 
služby 

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

24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 77 84 0/84 0/84 +1 85 

Spolu 1230 1952 -917/1943 +1418/1957 -26 1931 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
17 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III 
18 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe II. 
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že v sledovanom období (oproti predchádzajúcej Priebežnej správe 

č. 3) nastala zmena v počte garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady, a to, že išlo o úbytok v 

počte 26 NŠZ. Celkový počet garantovaných NŠZ k 10.-temu januáru 2020 predstavuje 1931. 

Najvýraznejší úbytok bol vykázaný v Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Počet 

garantovaných NŠZ sa nezmenil u 12-tich sektorových rád. Druhá polovica sektorových rád vykazuje 

úbytok, resp. prírastok garantovaných NŠZ. Prírastok garantovaných NŠZ zaznamenali nasledovné 

sektorové rady: 

7. Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

8. Sektorová rada pre potravinárstvo, 

9. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

10. Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, 

11. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a 

12. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.  

Prírastky boli spôsobené presunom NŠZ z jednej sektorovej rady do druhej, resp. schváleným návrhom 

tvorby nových NŠZ členmi predmetnej sektorovej rady. 

Úbytok garantovaných NŠZ zaznamenali nasledujúce sektorové rady: 

13. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

14. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

15. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

16. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

17. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

18. Sektorová rada pre verejné služby a správu. 

V tomto prípade išlo o presun NŠZ z jednej sektorovej rady do inej, resp. schválené zrušenie garancie 

NŠZ sektorovou radou, alebo išlo o duplicitný NŠZ, ktorý v súčasných podmienkach garantuje iná 

sektorová rada. 
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Predpokladá sa, že ďalšie výrazné zmeny nastanú v období začatia revízií, resp. tvorby nových NŠZ 

autormi v IS NSP/SRI.  

1.4 Monitoring procesu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov, situácia v realizácii I. a II. cyklu tvorby stratégií a dosiahnuté 

výsledky  

Tajomníci sektorových rád uvádzali vo svojich informáciách  proces tvorby sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov v nadväznosti na metodické usmernenie k vypracovaniu informácií k Priebežnej 

správe č. 4. Od Realizačného tímu SRI sa v rámci tejto správy požadujú finálne výstupy tematických 

blokov I. a II. cyklu v súlade s princípmi a postupmi uvádzanými v Metodickom manuáli na 

vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Postupy a detailné kroky na dosiahnutie 

tohto cieľa boli predmetom rokovaní sektorových rád, parciálnych pracovných rokovaní s členmi 

pracovných skupín, ako aj vybranými externými expertami. Dôraz sa kládol na komplexnosť súvisiacej 

dokumentácie prezentovaných finálnych výstupov. 

Proces tvorby príslušných tematických celkov stratégií zahŕňal identifikáciu tvorcov (všetci členovia, 

resp. vybraní členovia sektorovej rady, pracovné skupiny, externí experti, účasť predsedov sektorových 

rád), postupnosť jednotlivých krokov (od predkladania návrhov, ich pripomienkovanie, využitie 

strategických dokumentov v procese tvorby  až po finálne výstupy).  Od začiatku procesu tvorby sa 

zdôrazňovala potreba priebežného budovania databázy strategických dokumentov (národných, 

európskych, medzinárodných, informačných), aktuálnosti týchto zdrojov, aj objektivita ich zaradenia 

do zoznamu (napr. u národných strategických materiálov len dokumenty schválené vládou SR, nie 

návrhy a pracovné verzie). 

1.4.1 I. cyklus stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

Finálna verzia strategických dokumentov sektorových rád za I. cyklus – Určenie základných premís je 

postavená na nasledovnej štruktúre: 

- charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030, 

- kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré        

budú mať dopad na ľudské zdroje, 

- základné premisy smerovania sektora a predpokladaný dopad na ľudské zdroje, 



   
 

88 
 

- zoznam strategických dokumentov.  

Prioritnou aktivitou I. cyklu tvorby stratégií bolo navrhnúť premisy smerovania sektorov, prehodnotiť 

pôvodné návrhy a revidovať ich s cieľom, aby ich formulácia bola v kontexte s inovačnými trendmi, 

ktoré v horizonte do roku 2030, resp. aj dlhodobejšie, ovplyvnia  štandardné požiadavky na štruktúru 

pracovných síl v sektoroch a s tým súvisiacu požadovanú kvalifikačnú úroveň pracovných síl. Tieto 

požiadavky sa formulovali v rámci predpokladaného dopadu na ľudské zdroje.   

 

Premisy smerovania - vývojové tendencie sektorov národného hospodárstva, ktoré budú 

ovplyvňovať požiadavky na vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov v horizonte roku 2030, 

predložené jednotlivými sektorovými radami sú nasledovné: 

 Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

▪ Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania 

života na vidieku  

▪ Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém 

celoživotného vzdelávania    

▪ Sociálna ekonomika 

▪ Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti 

▪ Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácií a aplikovaného 

výskumu do poľnohospodárskej praxe 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

▪ Geologický výskum a prieskum  

▪ Ekonomicky efektívna ťažba  

▪ Ekologická ťažba  

▪ Ekonomicky efektívna úprava a zušľachťovanie nerastných surovín  

▪ Ekologická úprava a zušľachťovanie nerastných surovín  

▪ Využitie odpadu z ťažobného priemyslu  

▪ Využívanie tretej dimenzie lithosféry pre vykonávanie inžiniersko-technických činností  
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Sektorová rada pre potravinárstvo 

▪ Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným technologickým vybavením a 

produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších 

poznatkov vedy a výskumu 

▪ Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi energetickými nárokmi 

a minimálnymi emisiami a odpadmi 

▪ Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové možnosti vrátane podpory exportu 

▪ Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie 

konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

▪ Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako cesta k zvyšovaniu pridanej 

hodnoty domáceho priemyslu a jeho kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti 

▪ Individualizácia (špecializácia) hromadnej výroby 

▪ Návrat k tradičným materiálom ako prostriedku na ochranu životného prostredia a medzi 

sektorová spolupráca ako jeden zo spôsobov zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily 

v sektore 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

▪ Zvyšovanie významu prioritných funkcií lesa a ekosystémových služieb pre občiansku 

spoločnosť 

▪ Prírode blízke obhospodarovanie lesov 

▪ Vytvorenie podmienok pre rozvoj zelenej ekonomiky a komplexného spracovania dreva 

▪ Inovatívne využívanie drevnej suroviny na dosiahnutie maximálnej pridanej hodnoty a úžitku 

produktov 

▪ Intenzívnejšie využívanie informačných systémov, digitalizácie  a moderných technológií 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

▪ Digitalizácia výrobných operácií a prepojení prvkov komunikujúcich na spoločnej platforme 

do Smart Factory 

https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/144/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/144/view
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▪ Inovačné technológie pri výrobe biokomponentov používaných ako doplnok súčasných 

technológií 

▪ Ekologizácia vzhľadom na svetové environmentálne výzvy vývojových tendencií, procesov a 

materiálov v sektore 

▪ Automatizácia a robotizácia výrobných procesov a zariadení v sektore celulózo-papierenského 

a polygrafického priemyslu 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

▪ Skvalitnenie edukačného procesu vrátane celoživotného vzdelávania a jeho prepojenie na 

inovačné výzvy v odvetví 

▪ Celospoločenská popularizácia chémie a farmácie  

▪ Medzisektorová a medzinárodná kooperácia s významnými odberateľskými odvetviami 

chemických a farmaceutických výrobkov a výrobkov z gumy a plastu, a s expertmi na životné 

prostredie  

▪ Európske výzvy v znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie, prechodu na obehovú 

ekonomiku a maximálne priblíženie sa klimaticky neutrálnemu priemyslu  

▪ Digitálna transformácia sektora, automatizácia a robotizácia chemickej a farmaceutickej 

výroby a vývoj a implementácia inovatívnych riešení  

▪ Pružné prispôsobovanie pracovísk a zamestnávateľsko-zamestnaneckých vzťahov v odvetví 

meniacemu sa charakteru práce 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

▪ Zavádzanie alternatívnych zdrojov energie do technologických procesov vo výrobe a 

znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie  

▪ Príprava ľudských zdrojov na inováciu výroby a zavádzanie nových technológii  

▪ Implementácia najnovších svetových trendov a poznatkov pri riadení procesov v sektore  

▪ Hľadanie nových príležitostí na perspektívnych trhoch  

▪ Zvyšovanie atraktivity sektora a popularizácia prípravy na povolanie  

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

▪ Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami. 

▪ Implementácia inovácií a  trendov do výrobných a riadiacich procesov 

https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/111/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/111/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/143/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/143/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/145/view
https://sri.sk/portal/strategy/6/premise/145/view
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▪ Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií 

▪ Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského 

záujmu technické  vzdelávanie 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

▪ Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s osobitným zameraním na vývojové 

tendencie, procesy a materiály v sektore 

▪ Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných procesov, zariadení, služieb a 

pripravenosť pracovnej sily na dynamiku týchto zmien 

▪ Medzisektorové prieniky ako nevyhnutná podmienka rozširovania produktového portfólia na 

globálnej úrovni so zreteľom na potreby moderného zákazníka 

▪ Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v sektore 

▪ Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických povolaní v sektore 

▪ Edukácia a zvyšovanie povedomia pri dosahovaní bezpečnosti vo všetkých procesoch 

automobilovej výroby a strojárstva 

 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

▪ Rozvoj pracovnej sily elektrotechnického priemyslu zabezpečujúcej prvky a služby 

automatizácie, robotizácie, digitalizácie optimalizácie pre ďalšie odvetvia národného 

hospodárstva  

▪ Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na zmenu zručností pracovnej 

sily v elektrotechnickom priemysle 

▪ Popularizácia elektrotechnických povolaní pre mladú generáciu s cieľom získania 

kvalifikovanej pracovnej sily 

▪ Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života a priemyslu 

▪ Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie záväzkov SR v rámci zavádzania alternatívnych 

pohonov 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  

▪ Adaptácia Slovenskej republiky na novú legislatívu Európskej únie a jej vplyv na štruktúru 

ľudských zdrojov do roku 2030 s výhľadom do roku 2050  
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▪ Dopad digitálnej transformácie sektora na štruktúru a zmenu zručností pracovnej sily 

▪ Riadený rozvoj ľudských zdrojov na všetkých úrovniach vzdelávania pre sektor energetiky, 

s osobitným dôrazom na jadrovú energetiku 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

▪ Popularizácia (celospoločenská) tvorby a ochrany životného prostredia  

▪ Implementácia inovatívnych technológií a pracovných postupov do sektora 

▪ Medzinárodná a medzisektorová spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými odvetviami 

životného prostredia  

▪ Efektívne využívanie prírodného bohatstva krajiny s dôrazom na trvalo udržateľný stav kvality 

životného prostredia s odborne pripravenými pracovníkmi v sektore 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

▪ Dopad digitalizácie a elektronizácie na zmenu ľudských zdrojov v sektoroch stavebníctva, 

geodézie a kartografie 

▪ Dopad automatizácie na zmenu ľudských zdrojov v sektoroch stavebníctva, geodézie a 

kartografie  

▪ Dopad zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania negatívnych vplyvov na životné 

prostredie, vplyvov klimatických zmien na ľudské zdroje v sektore stavebníctva 

▪ Dopad zvyšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sociálneho zázemia v sektore 

stavebníctva  

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

▪ Kvalitné poskytovanie produktov obchodu a cestovného ruchu v súlade s neustále sa 

meniacim vonkajším prostredím a variabilitou spotrebiteľského správania  

▪ Inovované a individualizované služby  

▪ Aktívny prístup sektora k zabezpečeniu udržateľnosti    

▪ Implementácia moderných digitálnych technológií, zručností s ohľadom na efektivitu 

prevádzky, ochranu spotrebiteľa, spoločenskú zodpovednosť a environmentálne aspekty, aj 

formou celoživotného vzdelávania  
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Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

▪ Dopravný, logistický systém a poštové služby rešpektujúce environmentálny vývoj a výzvy 

budúcnosti 

▪ Postupná automatizácia, robotizácia, elektronizácia v sektore s dopadmi na štruktúru 

ľudských zdrojov do roku 2030 s dlhodobým výhľadom do roku 2050 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

▪ Umelá inteligencia, ako megatrend so zásadným medzisektorovým vplyvom  

▪ Dôveryhodný a bezpečný virtuálny svet, ako jeden zo základných predpokladov fungujúcej 

digitálnej spoločnosti 

▪ Široká digitalizácia prostredníctvom integrácie edgu, internetu vecí a konektivity 

▪ Budovanie, nadstavba a rozširovanie cloudových služieb a platforiem 

▪ Softverizácia všetkého 

▪ Digitálna transformácia širšej ekonomiky 

 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

▪ Technologické inovácie ako hnacia sila konkurenčnej výhody pre digitalizované a 

virtualizované služby  

▪ Finančná gramotnosť u každého občana zameraná na poznanie osobnej zodpovednosti 

▪ Automatizovaný, robotizovaný a inteligentný finančný sektor založený na veľkých dátach a 

smartkontratoch 

▪ Oblasť kybernetickej bezpečnosti a budovania dôvery v centre pozornosti 

Sektorová rada pre kultúru  a vydavateľstvo 

▪ Zabezpečenie kvalifikovanej ochrany a udržateľné využitie kultúrneho dedičstva 

▪ Efektívne fungovanie kultúrnych inštitúcií a umeleckých aktivít na celoštátnej, regionálnej a 

miestnej úrovni 

▪ Podpora mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, rozvoj mediálnej, 

informačnej a digitálnej gramotnosti, schopnosti využívania a práce s novými médiami, 

komunikačnými prostriedkami a technológiami 
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▪ Prierezová a širokospektrálna podpora rozvoja podnikateľských kompetencií umelcov a 

pracovníkov pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu, šport 

▪ Kvalifikovaná pracovná sila pre sektor vzdelávania ako kvalitne pripravená, morálna, neustále 

sa vzdelávajúca, uznávaná osobnosť, formujúca spoločnosť a flexibilne reagujúca na jej zmeny 

▪ Celostne rozvinutá osobnosť účastníka vzdelávania so zvnútornenou potrebou vzdelávať sa, 

získavať nové zručnosti, vedomosti, kompetencie, schopného učiť sa 

▪ Vzdelávanie dospelých, zabezpečujúce získavanie požadovaných kompetencií a zručností, 

potrebných pre prácu a život počas celého životného cyklu 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

▪ Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe 

▪ Digitalizácia verejnej správy  

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru v oblasti 

náboru, rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje   

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

▪ Digitalizácia a automatizácia administratívnych procesov v súkromnom aj verejnom sektore 

▪ Slovenská ekonomika ako súčasť globálneho trhu 

▪ Moderný manažment pružne reagujúci na zmeny otvorenej ekonomiky 

▪ Rozšírenie kompetenčného štandardu vybraných prierezových zamestnaní 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

▪ Personálne zabezpečenie pracovníkov v zdravotníctve 

▪ Pripravenosť pracovnej sily na inovačné zmeny v zdravotníctve a v sociálnych službách 

▪ Verejné zdravotníctvo / preventívna medicína 

▪ Prepojenie systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v súlade s potrebami 

jednotlivcov počas celého obdobia ich života 
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Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti, kvality remeselných činností a poskytovaných služieb 

rozvojom odborných vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s inovačnými trendmi 

▪ Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu a dynamiku zmien v sektore s ohľadom na zvyšovanie 

praktických zručností 

▪ Podpora tradičných remesiel s dôrazom na ich ochranu, udržateľnosť a inovatívne spôsoby 

odovzdávania ďalším generáciám 

    Ďalšie námety s ohľadom na budúcu tvorbu Národnej stratégie Práca 4.0 

▪ Meranie a vyhodnocovanie produktivity práce a konkurencieschopnosti Slovenska 

▪ Definovanie stupňov náročnosti práce vo väzbe na národné štandardy zamestnaní s cieľom 

optimalizácie odmeňovania zamestnancov v SR a ich do týchto stupňov náročnosti 

▪ Skúmanie a vyhodnocovanie komplexnej ekonomiky vzdelávania vo väzbe na jednotlivé 

sektory národného hospodárstva 

▪ Optimalizácia finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie cez definovanie náročnosti 

vzdelávania v regiónoch SR v cenových mapách  

 

Pomerne náročná pre členov sektorových rád bola aj formulácia dopadov na ľudské zdroje. Jednotlivé 

sektorové rady zvolili pri tejto aktivite individuálny prístup tak z hľadiska účasti jednotlivcov – expertov, 

či pracovných skupín, ako aj rozsahu a detailnosti prezentovaných informácií. 

Počiatočné, pracovné verzie premís a dopadov na ľudské zdroje sa postupne prehodnocovali a 

prepracovávali. Je to aj príklad Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorovej rady 

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Experti dopĺňali pôvodné dopady na ľudské zdroje, 

podrobnejšie ich špecifikovali a konkretizovali.   

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 
 

Premisa 1 

Postupná automatizácia, robotizácia, elektronizácia a modernizácia v sektore s dopadom na štruktúru 

ľudských zdrojov do roku 2030 a dlhodobým výhľadom do roku 2050 
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Dopady na ľudské zdroje: 

▪ Vznik nových typov odborných profesií vyžadujúcich si nové digitálne zručnosti 

▪ Prehodnotenie a doplnenie relevantných učebných osnov a plánov 

(rozširovanie osnov o nové aspekty, ktoré prináša technologický vývoj a trendy v oblasti autonómnej 

premávky, prevádzky a digitalizácie, informačných systémov, (napríklad programátor, SW návrhár, 

správca IT infraštruktúry) - zvýšenie počtu a kvality absolventov škôl v oblasti elektrotechniky, 

automatizácie a digitalizácie, senzorové technológie, digital twins, 3D tlač). 

▪ Vyšší počet technických a servisných zamestnancov 

(Zabezpečenie študijných programov pre potreby väčšieho počtu technických a servisných 

zamestnancov na úkor obslužných zamestnancov pri prechode na diaľkové riadenie dopravy). 

▪ Zvýšený dopyt po vybraných zamestnancoch 

(Zvýšený dopyt po zamestnancoch, ktorí ovládajú technologické procesy v doprave, logistike, 

poštových službách). 

▪ Potreba vzdelávania zamestnancov 

(Potreba vzdelávania zamestnancov údržby schopných diagnostiky a údržby moderných technológií).  

▪ Rekvalifikácia zamestnancov 

▪ Popularizácia 

(Popularizácia a riešenie nedostatkových profesií v oblasti dopravy, logistiky a poštových služieb (najmä 

vodiči VOD, rušňovodiči a pod.) - Zvýšiť propagáciu dopravy, poštových služieb a logistiky na základných 

školách). 

▪ Transformácia povolania skladník 

(Transformácia „tradičnej“ kvalifikácie skladníka na operátora logistiky so znalosťou IT a automatizácie 

systémov). 



   
 

97 
 

▪ IT povedomie na základných školách 

▪  V leteckej doprave rekvalifikácia zamestnancov, vzdelávanie špecialistov na ovládanie 

automatizovaných robotických systémov, programátorov 3D objektov, vizualizácia 

a riadenie dát, vzdelávanie odborníkov na e- bussines, e-comerce a i..  

Oblasti s potenciálnym zvýšením zamestnanosti v leteckej doprave ( napr. správca a manažér riadenia 

IT technológií pre odbavenie cestujúcich, IT špecialista, pre servis a údržbu zariadení o asistenčné 

služby, virtualizácia úloh, analýzy toku cestujúcich za účelom zvýšiť bezpečnostnú ochranu letiska o 

bioinžierstvo, analýza vzoriek a cestujúcich, energetik, vývojár, konštruktér a údržbár technológii 

priateľských k životnému prostrediu, analytik zdrojov energie a ich využívania, manažér recyklácie 

zdrojov a i.). 

Premisa 2 

Dopravný, logistický systém a poštové služby rešpektujúce environmentálny vývoj a výzvy budúcnosti  

Dopady na ľudské zdroje:  

▪ Zmeny vo vzdelávaní  

(Identifikácia nových pracovných pozícií, zmien pracovných postupov a nové požiadavky na zmeny 

obsahu vo vzdelávaní). 

▪ Realizácia myšlienok a nápadov v oblasti alternatívnych zdrojov a pohonov 

(Podpora kreativity a vytváranie priestoru v odbornom vzdelávaní na realizáciu myšlienok a nápadov v 

oblasti alternatívnych zdrojov a pohonov). 

▪ Príprava odborníkov na ekologické druhy dopravy a dopravnej infraštruktúry 

(Príprava odborníkov na ekologické druhy dopravy a dopravnej infraštruktúry, so zameraním na 

využitie obnoviteľných zdrojov. Príprava pracovnej sily na alternatívne formy prostriedkov a 

infraštruktúry verejnej osobnej dopravy so zameraním na životné prostredie a bezbariérové riešenia). 

▪ Ekologické výučbové bloky 
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(Zavádzanie ekologických výučbových blokov v rámci odborného vzdelávania a prípravy a stredných a 

vysokých školách). 

 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože   
 
Premisa 1 

Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako cesta k zvyšovaniu pridanej hodnoty 

domáceho priemyslu a jeho kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti 

Dopady na ľudské zdroje 

▪ Spolupráca zamestnávateľov so strednými odbornými školami 

▪ Prispôsobenie obsahu výučby a vzdelávania novým vývojovým tendenciám 

▪ Popularizácia vybraných povolaní v sektore s cieľom vytvorenia konkrétnych študijných 

a učebných programov kompatibilných s inováciami a vývojom v sektore 

▪ Zmena požiadaviek na kvalifikácie pracovných síl v sektore 

 
Premisa 2 

 

Individualizácia (špecializácia) hromadnej výroby 

 
Dopady na ľudské zdroje: 
 

▪ Modus operandi v procesoch vývoja inovačných riešení 

▪ Rozširovanie kvalifikácie manažérov v sektore o zručnosti v oblasti marketingu, 

spotrebiteľských  špecifík, obchodu, zákazníckej orientácie, produktivity práce a optimalizácie 

výroby 

▪ Cielený výskum a vývoj nových produktov 

 

Premisa 3  

Návrat k tradičným materiálom ako prostriedku na ochranu životného prostredia a medzi sektorová 

spolupráca ako jeden zo spôsobov zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily v sektore 
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 Dopady na ľudské zdroje: 

▪ Formovanie žiackych postojov a vytváranie kladného vzťahu k životnému prostrediu 

▪ Rozširovanie environmentálneho povedomia a zapracovanie eko zručností a oblasti 

ekologickej recyklácie do obsahu študijných a učebných odborov 

▪ Efektívne využitie ľudských zdrojov na trhu práce aj z iných sektorov s podporou cielených 

rekvalifikácií pre domácich producentov. 

 

 

1.4.2 II. cyklus stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

II. cyklus tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov zaznamenáva celkovú situáciu 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. Sektorové rady sústredili pozornosť na analýzu 

celého radu ekonomických ukazovateľov a vplyvov v rámci troch etáp analýz: 

▪ Strategická analýza prostredia vonkajšia  

▪ Strategická analýza sektora, jeho vnútorná analýza 

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov. 

Sektorovým radám sa odporúčalo na vypracovanie vonkajšej analýzy viacero analytických metód, 

medzi nimi aj SWOT analýza, ktorá umožňuje identifikovať príležitosti a ohrozenia sektora. Na túto 

formu sa zamerala väčšina expertov vybraných na realizáciu súvisiacich analytických aktivít. Nižšie sa 

uvádza príklad vypracovanej SWOT analýzy.    

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály predložila v informácii 

svojej tajomníčky SWOT analýzu sektora nasledovne: 

Silné stránky Slabé stánky 

▪ vysoká kvalita výrobkov 

▪ dostatočné množstvo a prírodný pôvod 

suroviny 

▪ nekonečná recyklovateľnosť 

▪ unikátny produkt 

▪ história a tradícia výroby 

▪ nesúlad medzi vzdelávacím systémom a 

potrebami trhu práce 

▪ neprepojenie systému financovania 

vzdelávacích inštitúcií s  požiadavkami trhu 

práce 
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▪ remeselná zručnosť ľudských zdrojov 

▪ know – how  

▪ vznik nových výrobných prevádzok 

▪  regionálnosť a distribúcia výrobkov v 

sypanej, kontajnerovej, balenej forme 

▪ vysoká potreba výrobkov  v stavebníctve 

▪  programová a finančná podpora štátu na 

zatepľovanie existujúcich budov 

▪ rozširovanie cestnej a diaľničnej siete 

▪ dostupnosť relevantného odborného 

vzdelávania v každom kraji SR 

▪ uplatniteľnosť absolventov odborných škôl 

v praxi 

▪ absencia odborného vzdelávania vo 

všetkých zložkách sektora 

▪ nedostatok ľudských zdrojov vo výrobe 

▪ starnutie populácie 

▪ nepriaznivý demografický vývoj  

▪ remeselná kontinuita a vek majstrov  

▪ kapacita výroby  

▪ osveta 

▪ migrácia vzdelanej pracovnej sily mimo SR 

▪ legislatívna náročnosť 

▪ nízka podpora relevantných štátnych 

inštitúcií o kultúrne dedičstvo 

▪ nedostatok zdrojov 

Príležitosti Ohrozenia 

▪ vyhľadávanie nových odbytísk 

▪ výroba nových produktov s vyššou pridanou 

hodnotou, zvýšenie záujmu o ľudovú 

tvorivosť, tradície a cestovný ruch 

▪  inovácie technológií 

▪  inovácie produktov 

▪ vysoká kvalita výrobkov podľa ISO noriem 

▪ dlhoročná história a tradícia výroby 

▪ vznik nových výrobných prevádzok 

▪ regionálnosť a distribúcia výrobkov v sypanej, 

kontajnerovej, balenej forme 

▪ vysoká potreba výrobkov používaných v 

stavebníctve 

▪ programová a finančná podpora štátu na 

zatepľovanie existujúcich budov 

▪ rozširovanie cestnej a diaľničnej 

infraštruktúry  

▪ dostupnosť  odborného vzdelávania  v 

každom okrese a kraji SR 

▪ manuálna a fyzická náročnosť výroby 

v rizikovom prostredí 

▪  vysoká cena výsledného výrobku 

▪ nekonkurencie schopnosť výrobkov oproti 

dovozu z krajín mimo EÚ 

▪ nedostatok pracovnej sily aj v pracovne 

neatraktívnych okresoch SR 

▪ nízka úroveň ohodnotenia vo výrobe 

nekovových materiálov v okrajových 

okresoch východného a stredného Slovenska  

▪  vplyv sezónnosti na spotrebu stavebných 

materiálov a minerálnych výrobkov 

▪ migrácia pracovnej sily do západných krajín 

EÚ 

▪ nesúlad medzi vzdelávacím systémom, 

kvalifikačnou štruktúrou absolventov s 

potrebami trhu práce 

▪ nedostatok vlastných finančných zdrojov pre 

inovácie 

▪ nedostatok  externých zdrojov 
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▪ uplatnenie absolventov stredných a vysokých 

odborných škôl  

▪ prehlbovanie regionálnej diferenciácie na 

ekonomickej a sociálnej úrovni 

▪ vzdelávací systém nereflektujúci nastupujúce 

trendy v oblasti: digitalizácie mechanizácie 

a riadenia (MaR), automatických systémov 

riadenia (ASR), informačných technológií (IT), 

robotiky, kybernetiky 

▪ nevýhodné postavenie európskych podnikov  

voči podnikom mimo EÚ z dôvodu 

dodržiavania noriem v oblasti kvality, 

životného prostredia, bezpečnosti ochrany 

zdravia pri práci, ceny výrobku 

▪ prehnaná byrokracia znižujúca 

konkurencieschopnosť podnikov na 

Slovensku. 

▪ demografický vývoj: starnutie jestvujúcej 

pracovnej sily a nedostatočný prílev mladej  

▪ nedostatočná propagácia sektora 

a previazanosť vzdelávacieho systému so 

zamestnávateľmi 

    

V rámci strategickej analýzy sektora boli zosumarizované a analyticky vyhodnotené štatistické 

ukazovatele týkajúce sa vnútorných charakteristík sektora. 

Prvé tri skupiny ukazovateľov (všeobecné finančno-ekonomické za sektor, sektorovo špecifické, 

sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti)  boli identifikované za jednotlivé sektory národného 

hospodárstva zo zdrojov ŠÚ SR a spoločnosti Trexima Bratislava, spol. s r. o. Ich vizualizácia je dostupná 

v prílohách informácií tajomníkov sektorových rád vo forme tabuliek, grafov a textov k predkladanej 

Priebežnej správe č. 4. 

Na vypracovaní vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov sa napr. za Sektorovú radu pre kultúru 

a vydavateľstvo podieľal Realizačný tím SRI a s následným posúdením členovia sektorovej rady. V tejto 

časti strategickej analýzy sektora boli zaznamenané nasledovné tematické celky: 
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▪ Prehľad najčastejšie vyštudovaných odborov vzdelania zamestnancov pôsobiacich v sektore 

kultúra a vydavateľstvo, 

▪ Očakávané trendy v potrebe dopĺňania  pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo 

v období 2019-2024, 

▪ Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore kultúra a vydavateľstvo medzi dodatočnou 

potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-

2024.  

Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov v Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

Kľúčové činitele 

▪ PRIJÍMANIE OPATRENÍ NA ZVYŠOVANIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM NA STAVEBNÝCH ŠKOLÁCH 

Postupne sa zvyšujúci počet propagačných aktivít organizovaných ÚOŠS, VÚC, SOŠ a 

zamestnávateľmi s cieľom vzbudiť u mládeže záujem o štúdium stavebných odborov. 

 

▪ DOPYT PO REZIDENČNÝCH NEHNUTEĽNOSTIACH 

Neustále pretrváva dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach, ktorý sa očakáva aj v budúcnosti. 

 

▪ DUÁLNE VZDELÁVANIE 

Novelizáciou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave sa zlepšili podmienky vstupu SOŠ a 

zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ktorý prináša prípravu na výkon povolania 

priamo u zamestnávateľa. 

 

▪ PRIAZNIVÉ NASTAVENIE LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA 

Priaznivé nastavenie legislatívneho prostredia napr. verejné obstarávania, stavebný zákon a 

pod. = jednoduchosť a jednoznačnosť. 

 

▪ RELATÍVNY PREBYTOK KAPACÍT V SEKTORE 

Prebytok kapacít v sektore poskytne lepšie možnosti výberu realizačných firiem a posilnenie 

kvality prác. 

 

▪ SLOVENSKO JE STÁLE V PROCESE VÝSTAVBY 

Pretrváva celospoločenský dopyt na výstavbu diaľnic, železničných stavieb, fabrík, nájomného 

bývania, obnovy bytového fondu, občianskej vybavenosti a pod. 
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▪ VYTVORENIE PODMIENOK PRE NÁVRAT VZDELANÝCH ĽUDÍ ZO ZAHRANIČIA 

Vzdelaní mladí ľudia so skúsenosťami a jazykovými zručnosťami budú prínosom pre sektor. 

 

▪ BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA, ZLEPŠOVANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA 

o Zlepšovanie podmienok na pracoviskách podľa STN ISO 45001 - Systém manažérstva 

BOZP a skvalitnenie organizácie práce. 

• Zohľadňovať dosiahnuté vedecké a technické poznatky a implementovať ich na 

staveniská. 

• Dosahovať znižovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

• Predchádzať poškodeniu zdravia stavebných pracovníkov a vzniku závislostí. 

• Podporovať celospoločenskú ochranu zdravia a majetku. 

• Pokračovať v oceňovaní "Bezpečný podnik" v zmysle programu Ministerstva práce. 

• Certifikácia "Spoločenská zodpovednosť", ako známka garancie pre zodpovedné firmy. 

• Podporovať iniciatívy pre trvalú udržateľnosť. 

• Podporovať preventívne opatrenia proti úpadku stavebných pracovníkov. 

• Podporovať zveľaďovanie stavieb a starostlivosť o regióny. 

• Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. 

• Spravodlivé mzdy. 

• Férový prístup na pracoviskách, vzájomné rešpektovanie práv. 

• Podporovať vzdelanosť a šírenie pravdivých, odborných informácií v stavebníctve. 

• Ochrana pred šírením hoaxov a nepravdivých informácií, formou upozorňovania na 

hoax v stavebníctve. 

• Prispievať ku zlepšovaniu kvality života a vytváraniu lepšej budúcnosti. 

• Vo verejných obstarávaniach nákup stavebných prác od lokálnych, domácich firiem 

z regiónu. 

• Zodpovednosť pri nakladaní s odpadom. 

• Vo výrobe uprednostňovať prírodné a recyklovateľné materiály. 

 

▪ REALIZÁCIA EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH OPATRENÍ 

Zhoršené klimatické podmienky vyžadujú ekologické stavby a stavebné úpravy, ktoré znížia 

negatívne vplyvy. Príkladom sú energeticky úsporné riešenia pre existujúce stavby, pasívne 

budovy, recyklácia stavebných materiálov, znižovania povodňových rizík, znižovanie rizík 

vodnej erózie pôdy, obnova utlmených ekosystémových funkcií krajiny, revitalizačné opatrenia 

(vodozádržné, protierózne a rekultivačné) a iné ekologické a technologické opatrenia. 
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Kritické činitele 

▪ NEZÁUJEM O ŠTÚDIUM STAVEBNÝCH ODBOROV (SOŠ, SPŠ, VŠ) 

Už súčasný stav v počte žiakov v stavebných učebných odboroch je kritický, množstvo 

absolventov dlhodobo nepokrýva prirodzený úbytok pracovníkov. 

 

▪ OBMEDZOVANIE STAVEBNEJ PRODUKCIE KLESANÍM KÚPYSCHOPNOSTI OBYVATEĽSTVA 

Klesaním kúpyschopnosti obyvateľstva v dôsledku nízkych zárobkov a neustále sa zvyšujúcich 

cien v sektore prichádza k postupnému obmedzovaniu stavebnej produkcie. 

 

▪ DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE ŽIVNOSTNÍKOV 

Živnostníci sa významne podieľajú na produkcii v stavebníctve, buď ako dodávatelia 

stavebných prác alebo ako zamestnanci stavebných spoločností. Ich daňové a odvodové 

zaťaženie prináša riziko znižovania počtu zamestnancov v sektore v dôsledku rušenia živností. 

 

▪ UKONČENIE DOTÁCIÍ ZO STRANY ŠTÁTU 

Dotácie umožňujú udržať objemy požadovaných výkonov v sektore (rekonštrukcie kultúrnych 

pamiatok, dotácie na zníženie energetickej náročnosti stavieb a pod.). 

 

▪ MNOŽSTVO LEGISLATÍVNYCH ZMIEN 

Neustále legislatívne zmeny kladú obrovské nároky na riadiacich pracovníkov, v prípade 

menších firiem ide už v súčasnosti o takmer nezvládnuteľný proces. 

 

▪ OBMEDZENIE MOŽNOSTI ZAMESTNÁVAŤ V SEKTORE CUDZINCOV 

Podiel cudzincov pracujúcich predovšetkým na robotníckych pozíciách rastie, sektor je na nich, 

pre neochotu domácej pracovnej sily manuálne pracovať, odkázaný; momentálne je pomerne 

nízka nezamestnanosť, ale čo sa udeje, ak nezamestnanosť stúpne? 

 

▪ ODCHOD PRACOVNEJ SILY DO ZAHRANIČIA 

Masový odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia znefunkční sektor. 

 

▪ NEZVLÁDNUTIE ZMIEN VÝCHOVNÉHO A MOTIVAČNÉHO PRÍSTUPU 

Absolútne nezvládnutie výchovného a motivačného procesu pre mladú generáciu v segmente 

do budúcna, prestarnutie ľudí a fyzická neschopnosť vykonávať stavebné a remeselné práce 

priamo na stavbách a v teréne. 
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▪ EKONOMICKÁ STAGNÁCIA, PRÍPADNE KRÍZA 

Nástup prípadnej ekonomickej krízy okamžite zabrzdí celý sektor, viď rok 2008/2009. 

 

 

 

▪ PRESKUPENIE A GLOBALIZÁCIA DOMÁCICH ORGANIZÁCIÍ A FIRIEM V SEGMENTE 

Preskupenie a globalizácia domácich organizácií a firiem v segmente, uprednostňujúcich do 

budúcna lacnejšie riešenia a prijatie lukratívnych nosných stavebných zákaziek s nižšími 

nárokmi na servis a realizáciu v krajinách tretieho sveta a rozvojových krajinách. 

 

 

1.4.3 Metodická príprava na III. a IV. cyklus stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

V záujme kontinuity tvorby ďalších cyklov sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov sektorovými 

radami Realizačný tím SRI metodicky usmernil tajomníkov a tajomníčky sektorových rád na základné 

pravidlá postupu prác na v rámci III. a IV. cyklu. Do úvahy je potrebné tiež brať skutočnosť, že už 

koncom januára 2020 sa uskutočnia tretie rokovania niektorých sektorových rád, na ktorých možno 

predpokladať záujem expertov sektorových rád o obsah, rozsah a postupy prác na tvorbe sektorových 

stratégií, a to aj v súvislosti so zaznamenávaním ich návrhov ako užívateľov IS NSP/SRI.  

Stanovené boli nasledovné pravidlá: 

1. Pred začatím prác na III. cykle tajomníci prioritne skontrolujú obsahovo aj gramaticky znenie 

jednotlivých častí textov I. a II. cyklu, vrátane dopadov na ľudské zdroje k príslušným 

naformulovaným premisám s vedomím, že dopady patria medzi principiálne časti, z ktorých 

sa bude formovať Stratégia rozvoja ľudských zdrojov (III. cyklus).   

   

2. III. cyklus bude uvádzaný pod názvom Stratégia rozvoja ľudských zdrojov a priamo súvisí 

s dopadmi vývojových trendov (premís) na ľudské zdroje definovanými v I. cykle. 

 

3. V  III. cykle Stratégia rozvoja ľudských zdrojov sa predpokladá uvádzať časti cyklu,  zoradené 

podľa jednotlivých premís, nasledovne – viď príklad v skrátenej forme zo Sektorovej rady pre 

potravinárstvo: 
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Premisa: Konkurencieschopný potravinársky priemysel   .......................... 

Dopad na ľudské zdroje: Ďalšie vzdelávanie manažérov z praxe 

Oblasť strategického opatrenia:  Vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupeň   

Strategické opatrenie (v nadväznosti na definovaný dopad na ľudské zdroje): 

1. Rozšírenie študijných programov o manažérske postupy, automatizáciu, digitalizáciu, 

komunikačné techniky... 

2. Zavedenie podnikových štipendií  

 

Premisa: Konkurencieschopný potravinársky priemysel   .......................... 

Dopad na ľudské zdroje: Povinná odborná prax v inovatívnych podnikoch 

Oblasť strategického opatrenia: Stredoškolské vzdelávanie 

Strategické opatrenie: Zavedenie povinnej odbornej praxe stredoškolákov v inovatívnych podnikoch 

v minimálnom rozsahu 50 hodín v školskom roku  

Premisa: Konkurencieschopný potravinársky priemysel   .......................... 

Dopad na ľudské zdroje: Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného 

výcviku s ohľadom na inovácie v sektore v spolupráci s vedecko-výskumnou základňou 

Oblasť strategického opatrenia:  Ďalšie vzdelávanie/vzdelávanie dospelých 

Strategické opatrenie: Vytváranie doplnkového vzdelávania pre pedagógov realizované zástupcami 

zamestnávateľov v oblasti podnikových inovácií 

Pri výbere oblasti strategického opatrenia sa bude vychádzať z Metodického manuálu na vypracovanie 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov III. cyklus – určenie stratégie, 2. odsek (od materských 

škôl až po ďalšie vzdelávanie).  
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V rámci dopadu možno priradiť jedno alebo viac strategických opatrení (odporúča sa ich označiť 

poradovými číslami).   

Každému dopadu na ľudské zdroje má zodpovedať strategické opatrenie.  

Finálny výstup III. cyklu bude obsahovať: 

Jednotlivé  oblasti strategických opatrení (od materských škôl až po ďalšie vzdelávanie/vzdelávanie 

dospelých)  a v rámci nich strategické opatrenia, ktoré boli k nim priradené.   

V  IV. cykle Akčný plán stratégie sa predpokladá uvádzať časti cyklu nasledovne – viď príklad zo 

Sektorovej rady pre potravinárstvo: 

Oblasť strategického opatrenia: Stredoškolské vzdelávanie  

Strategické opatrenie: Zavedenie povinnej odbornej praxe stredoškolákov v inovatívnych podnikoch 

v minimálnom rozsahu 50 hodín v školskom roku 

Aktivita na splnenie opatrenia: Zabezpečenie povinnej odbornej praxe žiakov stredných odborných 

škôl potravinárskych u zamestnávateľov s preukázanou úspešnou spoluprácou s odvetvovým 

výskumným pracoviskom, vedeckým laboratóriom a pod.  

Zodpovednosť:  Riaditelia stredných odborných škôl potravinárskych 

Termín plnenia: august 2020  

Forma monitoringu aktivity: prostredníctvom vybraného člena/členov sektorovej rady dvakrát počas 

príslušného školského roka 

Finálny výstup IV. cyklu bude obsahovať: 

Jednotlivé oblasti strategických opatrení (od materských škôl až po ďalšie vzdelávanie), v rámci nich  

strategické opatrenia, im zodpovedajúce aktivity, zodpovedné osoby, termín plnenia, forma 

monitoringu aktivity.  
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1.5 Sektorové partnerstvá, dohody a klastre ako moderné formy 

zabezpečenia rozvoja odvetví hospodárstva na báze zdieľania informácií 

o inovačných procesoch v regiónoch medzi jednotlivými aktérmi 

(zamestnávatelia, školy, vedecké inštitúcie, orgány územnej samosprávy 

a i.)     

Všetky typy odborných tímov projektu (výkonné aj riadiace) v predchádzajúcich etapách kládli osobitný 

dôraz na zabezpečenie čo najaktuálnejších a objektívnych zdrojov informácií pre vykonávané analýzy 

a rozbory. Sústreďovali sa najmä na informačné zdroje  o zamestnávateľských subjektoch v členení 

podľa viacerých kritérií, čo uvítali aj členovia sektorových rád, ktorým boli prezentované. Využívali sa 

tak platformy informácií Registra organizácií ŠÚ SR, informačné zdroje riešiteľskej organizácie, ako aj 

číselníky a klasifikácie pre identifikáciu údajov za sektory, resp. divízie SK NACE Rev. 2. 

V nastávajúcom období sa očakáva využitie informačných zdrojov na riešenie problematických otázok 

regionálnych trhov práce v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Pojem konkurencieschopnosť 

je založený na kreativite v spojení so vzdelávaním ako podmienke vzniku a šírenia inovácií.19  Úroveň 

ľudského kapitálu je výhodou alebo naopak nevýhodou na posilnenie alebo oslabenie pozície regiónu 

v globálnej konkurencii. 

V nadväznosti na horeuvedené, už v nasledujúcej Priebežnej správe č. 5 bude Realizačný tím SRI 

analyzovať regionálne rozloženie zamestnávateľov a stredných a vysokých škôl, z ktorých vychádzajú 

absolventi, vrátane grafických znázornení, resp. mapiek.    

1.6 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter 

prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce  

Na základe Informácie o vyhodnotení plnenia „Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky 

do roku 2020“ si SR v rámci cieľových indikátorov Európa 2020 stanovila, okrem iného, aj cieľ znížiť 

mieru dlhodobej nezamestnanosti (trvajúcej viac ako 12 mesiacov) do roku 2020 pod 3 %. Do roku 

2018 sa priemerná úroveň dlhodobej nezamestnanosti znížila na 4,0 %. Na základe očakávaného vývoja 

 
19 HUDEC, O. Regionálne inovačné systémy: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2007.ISBN 
978-80-8073-964-5 
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na trhu práce v aktuálnom roku 2020 je predpoklad, že miera dlhodobej nezamestnanosti by mohla 

poklesnúť pod 3 %. 

Dĺžka trvania nezamestnanosti uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je osobitne dôležitá z 

hľadiska jeho návratu do pracovného procesu. Pomoc dlhodobo nezamestnaným pri ich opätovnom 

zaradení na trh práce si totiž vyžaduje vyššie náklady, ako sprostredkovanie práce osobám, pre ktoré 

je nezamestnanosť len krátkou životnou epizódou. Práve účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti 

je jednou z hlavných priorít Národnej stratégie zamestnanosti SR. 

O dôležitosti monitorovania a riešenia dlhodobej nezamestnanosti svedčí aj to, že o tejto téme sa vedú 

rokovania aj na úrovni EK. Dňa 11. 4. 2019 v Bruseli vznikla Správa Komisie Rade o hodnotení 

odporúčania Rady týkajúceho sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce (ďalej len 

„Správa“). Podľa Správy od roku 2013 prichádzalo k poklesu nezamestnanosti v EÚ, avšak dlhodobá 

nezamestnanosť sa na celkovej nezamestnanosti stále podieľala podielom 45 %. V rámci predmetnej 

Správy boli identifikované príklady dobrej praxe v jednotlivých krajinách, kde sa vo výraznejšej miere 

podarilo dlhodobú nezamestnanosť eliminovať. Dôležitou časťou v rámci predmetnej Správy je 

monitoring. Z monitoringu dát vyplývajú dve zásadné odporúčania, a to pokračovať v zlepšovaní kvality 

a úplnosti údajov, hlavne v kontexte pokrytia zraniteľných skupín obyvateľstva. Druhým bodom je 

zabezpečiť komplexnejší súbor nadväzujúcich údajov za účelom monitorovania udržateľnosti 

výsledkov.20 

Dlhodobá nezamestnanosť je spojená aj s veľkým výskytom období opakovanej nezamestnanosti 

v priebehu pracovnej kariéry jedinca. Reštrukturalizácia hospodárstva postihla najmä 

nekvalifikovaných zamestnancov, ktorí spolu s mladistvými, zdravotne postihnutými, ženami s malými 

deťmi, Rómami a najmä s ľuďmi s kumuláciou znevýhodnení, tvoria skupinu dlhodobo a aj opakovane 

nezamestnaných. Dlhodobú nezamestnanosť ovplyvňuje množstvo faktorov, pričom v akademickom 

prostredí možno medzi najvýznamnejšie zaradiť nasledovné21: 

▪  nezáujem a diskriminácia určitých kategórií osôb zo strany zamestnávateľov, 

▪  nezáujem o málo platené miesta zo strany UoZ, 

 
20 EURÓPSKA KOMISIA. 2019. Správa Komisie Rade o hodnotení odporúčania Rady týkajúceho sa integrácie 

dlhodobo nezamestnaných do trhu práce. Brusel : Európska Komisia, 2019. 15 s. [online]. [cit. 2019-12-19] 
Dostupné na internete: < eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0169:FIN:SK:PDF >. 

21 FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. 2013. Nezaměstnanost a její vliv na psychiku 
člověka. 16 s. [online]. [cit. 2019-01-07] Dostupné na internete: < https://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy 
/PSPO/Nezamstnanost.docx>. 

https://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy
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▪  hodnotová orientácia niektorých skupín UoZ (nezáujem o prácu, závislosť na podpore), 

▪  nedostatočná kvalifikácia, málo pracovných skúseností, nízka sebadôvera, 

▪  objektívne okolnosti (bývanie, dochádzka). 

V kontexte dlhodobej nezamestnanosti a jej monitoringu je dôležité terminologicky pokryť význam 

slova UoZ. V národných podmienkach je základným legislatívnym dokumentom Zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. UoZ na účely tohto zákona je 

občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii UoZ úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý súčasne nie je zamestnanec, nenachádza sa v pracovnoprávnom 

vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, resp. nevykonáva 

zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu. UoZ neprevádzkuje alebo 

nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte 

Európskej únie alebo v cudzine.22 

V rámci vyššie uvedeného zákona sa nachádza aj definícia „dlhodobo nezamestnaný občan“, ktorá je 

uvedená v § 8, odsek 1, písmeno c ako občan, vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov. Dlhodobo nezamestnaný občan sa spolu s ďalšími skupinami občanov 

považuje za znevýhodneného UoZ.23 

Dlhodobú nezamestnanosť možno považovať za jeden z najnegatívnejších fenoménov na trhu práce 

v SR. Dlhodobo je SR v tejto štatistike na najvyšších priečkach v EÚ, a to predstavuje hlboko zakorenený 

problém, ktorý nie je efektívne riešený. V rámci hodnotenia účinného riešenia dlhodobej 

nezamestnanosti nižšie zobrazené dáta vypovedajú o vývoji počtu dlhodobo nezamestnaných za 6 

ročné obdobie, pre ktoré je typický výrazný ekonomický rast, ako aj rýchle znižovanie počtu 

nezamestnaných a najmä dlhodobo nezamestnaných.   

Z pohľadu vývoja celkového počtu dlhodobo nezamestnaných osôb sa v sledovanom období znížil 

počet dlhodobo nezamestnaných o 71 %. Uvedená realita je zachytená v nasledujúcom grafe. 

 

 
22 ZÁKON Č. 5/2004 Z.Z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

Dostupné na internete: <http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf>. 
23 ZÁKON Č. 5/2004 Z.Z. O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

Dostupné na internete: <http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf>. 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/Zakon_o_sluzbach_zamestnanosti.pdf
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Graf č. 2 Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných UoZ v SR za roky 2013 až 2018 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  

Zatiaľ čo v roku 2013 bolo v SR dlhodobo nezamestnaných takmer 214 tis. osôb, v roku 2018 ich bolo 

výrazne menej, a to cca 62 tis., čo v absolútnom vyjadrení znamená, že počet dlhodobo 

nezamestnaných UoZ poklesol o približne 152 tis. osôb. Keďže dlhodobá nezamestnanosť je významne 

regionálne štruktúrovaná, jedným z kľúčových členení dlhodobo nezamestnaných je ich štruktúra 

podľa krajov SR. 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že vývoj v jednotlivých krajoch vykazoval zhodný trend. Ani jeden z 

krajov nezaznamenal iný vývojový trend v realite poklesu počtu nezamestnaných osôb (aj osôb 

dlhodobo nezamestnaných). Kraje, v ktorých bol v roku 2013 evidovaný najvyšší počet dlhodobo 

nezamestnaných, sa v porovnaní s rokom 2018 nezmenili, pričom najvyšší podiel na celkovom počte 

dlhodobo nezamestnaných v SR bol počas sledovaného obdobia evidovaný v Košickom, Prešovskom 

a Banskobystrickom kraji. 
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Graf č. 3 Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných UoZ podľa krajov SR za roky 2013 až 2018 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  

Ako už naznačil predchádzajúci graf, nezamestnanosť je socioekonomickým fenoménom, ktorý sa 

vyznačuje vysokou regionálnou rôznorodosťou. Podrobnejší pohľad na dlhodobú nezamestnanosť 

v členení podľa okresov SR poskytuje nasledovné zobrazenie. 
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 Podiel dlhodobo nezamestnaných UoZ, ktorí sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov 

na celkovom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okresoch SR k 30. 11. 2019  

 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  

Z mapy vyplýva, že najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných sa nachádza v okresoch, ktoré sú v rámci 

SR najvýraznejšie ovplyvnené nezamestnanosťou. Viac ako 6 % z celkového počtu ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva v okresoch predstavujú dlhodobo nezamestnaní v nasledovných okresoch: 

Rimavská Sobota (11,1 %), Revúca (9,3 %), Rožňava (7,8 %), Kežmarok (7,6 %), Trebišov (7,3 %), Vranov 

nad Topľou (7,0 %), Sabinov (6,5 %), Medzilaborce (6,3 %), Sobrance (6,2 %) a Poltár (6,2 %). Na druhej 

strane v okresoch ako Pezinok, Senec, Bratislava V, Piešťany, Galanta, Ilava, Hlohovec, Trenčín, Myjava 

a Trnava dosahuje podiel UoZ, ktorí sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov na celkovom počte 

ekonomicky aktívnych osôb v okresoch len 0,3 % a menej. 

Tabuľka č. 4 Dlhodobá nezamestnanosť nad 12 mesiacov, resp. nad 48 mesiacov vzhľadom 
na celkovú nezamestnanosť v okresoch SR k 30. 11. 2019 

Územie 

Absolútne vyjadrenie v osobách 
Relatívne vyjadrenie 

v percentách 

UoZ celkovo 
  

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

Bratislava I 635 144 28 22,70% 4,40% 

Bratislava II 2129 437 63 20,50% 3,00% 

Bratislava III 1191 231 44 19,40% 3,70% 
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Územie 

Absolútne vyjadrenie v osobách 
Relatívne vyjadrenie 

v percentách 

UoZ celkovo 
  

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

Bratislava IV 1717 365 103 21,30% 6,00% 

Bratislava V 1689 245 61 14,50% 3,60% 

Malacky 1459 152 30 10,40% 2,10% 

Pezinok 1052 108 4 10,30% 0,40% 

Senec 1357 123 5 9,10% 0,40% 

Bratislavský kraj 11 229 1 805 338 16,10% 3,00% 

Dunajská Streda 1966 349 85 17,80% 4,30% 

Galanta 1379 129 18 9,40% 1,30% 

Hlohovec 596 56 10 9,40% 1,70% 

Piešťany 893 96 23 10,80% 2,60% 

Senica 1659 286 59 17,20% 3,60% 

Skalica 848 86 15 10,10% 1,80% 

Trnava 1868 146 15 7,80% 0,80% 

Trnavský kraj 9 209 1 148 225 12,50% 2,40% 

Bánovce nad Bebravou 686 112 35 16,30% 5,10% 

Ilava 926 83 18 9,00% 1,90% 

Myjava 473 32 6 6,80% 1,30% 

Nové Mesto nad Váhom 1173 167 51 14,20% 4,30% 

Partizánske 1014 141 32 13,90% 3,20% 

Považská Bystrica 1508 279 84 18,50% 5,60% 

Prievidza 3733 821 240 22,00% 6,40% 

Púchov 803 124 27 15,40% 3,40% 

Trenčín 1397 135 38 9,70% 2,70% 

Trenčiansky kraj 11 713 1 894 531 16,20% 4,50% 

Komárno 2897 911 412 31,40% 14,20% 

Levice 2557 678 276 26,50% 10,80% 

Nitra 2257 318 77 14,10% 3,40% 

Nové Zámky 2646 393 74 14,90% 2,80% 

Šaľa 889 149 31 16,80% 3,50% 

Topoľčany 1468 292 92 19,90% 6,30% 

Zlaté Moravce 802 162 52 20,20% 6,50% 

Nitriansky kraj 13 516 2 903 1 014 21,50% 7,50% 

Bytča 871 206 84 23,70% 9,60% 

Čadca 2296 596 204 26,00% 8,90% 

Dolný Kubín 1093 241 91 22,00% 8,30% 

Kysucké Nové Mesto 990 273 122 27,60% 12,30% 

Liptovský Mikuláš 2003 561 213 28,00% 10,60% 

Martin 1754 297 84 16,90% 4,80% 
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Územie 

Absolútne vyjadrenie v osobách 
Relatívne vyjadrenie 

v percentách 

UoZ celkovo 
  

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

Námestovo 1162 222 73 19,10% 6,30% 

Ružomberok 1554 466 187 30,00% 12,00% 

Turčianske Teplice 430 114 41 26,50% 9,50% 

Tvrdošín 842 149 33 17,70% 3,90% 

Žilina 3280 713 210 21,70% 6,40% 

Žilinský kraj 16 275 3 838 1 342 23,60% 8,20% 

Banská Bystrica 2468 564 204 22,90% 8,30% 

Banská Štiavnica 648 234 93 36,10% 14,40% 

Brezno 2272 737 250 32,40% 11,00% 

Detva 1034 400 202 38,70% 19,50% 

Krupina 772 275 156 35,60% 20,20% 

Lučenec 3724 1652 777 44,40% 20,90% 

Poltár 1326 637 336 48,00% 25,30% 

Revúca 3258 1681 797 51,60% 24,50% 

Rimavská Sobota 7300 4318 2182 59,20% 29,90% 

Veľký Krtíš 1723 628 318 36,40% 18,50% 

Zvolen 1549 465 218 30,00% 14,10% 

Žarnovica 1002 385 176 38,40% 17,60% 

Žiar nad Hronom 1254 319 149 25,40% 11,90% 

Banskobystrický kraj 28 330 12 295 5 858 43,40% 20,70% 

Bardejov 4538 1736 795 38,30% 17,50% 

Humenné 2378 941 410 39,60% 17,20% 

Kežmarok 5505 2464 1248 44,80% 22,70% 

Levoča 1583 665 295 42,00% 18,60% 

Medzilaborce 706 356 184 50,40% 26,10% 

Poprad 3494 1154 485 33,00% 13,90% 

Prešov 5828 2340 1194 40,20% 20,50% 

Sabinov 3444 1755 965 51,00% 28,00% 

Snina 1621 648 319 40,00% 19,70% 

Stará Ľubovňa 2013 715 267 35,50% 13,30% 

Stropkov 1258 583 294 46,30% 23,40% 

Svidník 2239 963 486 43,00% 21,70% 

Vranov nad Topľou 5621 2725 1251 48,50% 22,30% 

Prešovský kraj 40 228 17 045 8 193 42,40% 20,40% 

Gelnica 1535 763 341 49,70% 22,20% 

Košice I 1651 574 230 34,80% 13,90% 

Košice II 2193 680 279 31,00% 12,70% 

Košice III 591 145 59 24,50% 10,00% 
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Územie 

Absolútne vyjadrenie v osobách 
Relatívne vyjadrenie 

v percentách 

UoZ celkovo 
  

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

z toho 12 
a viac 

mesiacov 

z toho 48 
a viac 

mesiacov 

Košice IV 1074 259 73 24,10% 6,80% 

Košice – okolie 6225 2785 1386 44,70% 22,30% 

Michalovce 5459 2788 1356 51,10% 24,80% 

Rožňava 4392 2338 1258 53,20% 28,60% 

Sobrance 1400 651 290 46,50% 20,70% 

Spišská Nová Ves 3869 1542 627 39,90% 16,20% 

Trebišov 6673 3696 2043 55,40% 30,60% 

Košický kraj 35 062 16 221 7 942 46,30% 22,70% 

Slovensko 165 562 57 149 25 443 34,50% 15,40% 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  

Na základe analyzovaných dát možno konštatovať, že existuje veľmi silná korelácia medzi celkovou 

nezamestnanosťou v okresoch a podielom dlhodobo nezamestnaných, či už pri kritériu 12 mesiacov 

alebo 48 mesiacov. Korelácia v oboch prípadoch dosahuje hodnotu 0,89, z čoho možno vydedukovať, 

že čím je v okrese vyššia miera evidovanej nezamestnanosti, tým vyšší je aj podiel dlhodobo 

nezamestnaných. Medzi okresy s najvyšším podielom dlhodobo nezamestnaných nad 12 mesiacov na 

celkovom počte UoZ v okrese patria Rimavská Sobota (59,2 %), Trebišov (55,4 %), Rožňava (53,2 %), 

Revúca (51,6 %), Michalovce (51,1 %), Sabinov (51,0 %), Medzilaborce (50,4 %) a Gelnica (49,7 %). 

Z hľadiska nezamestnanosti nad 48 mesiacov je najvyšší podiel takýchto UoZ na celkovom počte UoZ 

v týchto okresoch: Trebišov (30,6 %), Rimavská Sobota (29,9 %), Rožňava (28,6 %), Sabinov (28,0 %), 

Medzilaborce (26,1 %), Poltár (25,3 %), Michalovce (24,8 %) a Revúca (24,5 %). 

Na druhej strane, najnižší podiel UoZ v daných okresoch evidovaných dlhšie ako 12 mesiacov na 

celkovom počte UoZ, je v nasledovných okresoch: Myjava (6,8 %), Trnava (7,8 %), Ilava (9,0 %), Senec 

(9,1 %), Galanta (9,4 %), Hlohovec (9,4 %), Trenčín (9,7 %) a Skalica (10,1 %). Čo sa týka nezamestnaných 

dlhšie ako 48 mesiacov, tak ich najnižšie podiely v rámci SR sú dosiahnuté v okresoch Senec (0,4 %), 

Pezinok (0,4 %), Trnava (0,8 %), Myjava (1,3 %), Galanta (1,3 %), Hlohovec (1,7 %), Skalica (1,8 %) a 

Ilava (1,9 %). 

Na základe podrobnejších údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je možné realizovať aj 

charakteristiku štruktúr nezamestnanosti na základe pohlavia, veku a najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania u UoZ, ktorí sú na úradoch práce evidovaní dlhšie ako 12 mesiacov.  
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Z grafu nižšie vyplýva, že aj napriek tomu, že medzi rokmi 2013 a 2018 došlo k výraznému poklesu 

počtu UoZ evidovaných dlhšie ako 12 mesiacov, pretrváva jav, že obyvateľstvo s nižším dosiahnutým 

vzdelaním je v najvyššej miere ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou. 

Graf č. 4 Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných UoZ podľa najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania v SR medzi rokmi 2013 a 2018  

 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  
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Graf č. 5 Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných UoZ podľa veku medzi rokmi 2013 a 2018 
v SR 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie 

Graf jednoznačne potvrdzuje, že aj napriek vyššie spomenutému poklesu počtu dlhodobo 

nezamestnaných UoZ, zostal zachovaný jav vyššieho zastúpenia osôb s vyšším vekom medzi dlhodobo 

nezamestnanými občanmi. 

Graf č. 6 Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných osôb podľa pohlavia medzi rokmi 2013 
a 2018 v SR 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie  
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Graf okrem jednoznačného trendu poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných UoZ medzi rokmi 2013 

a 2018 priniesol aj iné zaujímavé zistenie. Prejavil sa trend, že pokles dlhodobej nezamestnanosti 

priniesol oveľa výraznejšie zníženie počtu pri dlhodobo nezamestnaných u mužov, ako u žien. Kým ešte 

v roku 2013 prevažoval počet dlhodobo nezamestnaných mužov, ktorých podiel bol 50,3 %, tak v roku 

2018 už výrazne prevažoval počet dlhodobo nezamestnaných žien, ktorých podiel v tomto roku 

dosiahol 62,1 %. 

 Záverom je potrebné zdôrazniť význam dashboardov, pomocou ktorých by získané dáta a informácie 

mali byť prezentované v rámci informačného systému. Keďže nezamestnanosť a tým pádom aj 

dlhodobá nezamestnanosť má výrazné regionálne diferenciácie, ako to vyplýva aj z vyššie uvedenej 

charakteristiky, je potrebné dashboardy prispôsobiť tomu, aby zohľadnili regionálny aspekt. Vhodnou 

prezentačnou formou sú interaktívne mapy, na ktorých sa prechodom kurzora zobrazujú 

najdôležitejšie informácie, ako je sú napríklad podiel dlhodobo nezamestnaných UoZ, zmeny v čase na 

základe vyššie uvedených štruktúr, ako je pohlavie, vek, resp. najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania 

UoZ. 

1.7 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ 

Požiadavky trhu práce na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti pracovných síl sú v značnej miere 

determinované taktiež štruktúrou exportu produktov, ktoré sú permanentne ovplyvňované 

inovačnými procesmi a technologickým pokrokom. Inovatívne produkty s vyššou technologickou 

náročnosťou sa na zahraničných trhoch presadzujú nielen priaznivými cenovými reláciami, ale aj vyššou 

pridanou hodnotou pre zákazníkov, nižšou materiálovou a energetickou náročnosťou, čo je taktiež 

prostredníctvom aplikácie progresívnych technológií spojené so znižovaním environmentálnych záťaží. 

Z hľadiska vzájomnej previazanosti technologickej úrovne národného hospodárstva, vedomostí, 

zručností, spôsobilostí a životnej úrovne obyvateľstva SR má mimoriadny význam realizácia 

Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.24 

Nadväzne na identifikáciu funkčných väzieb medzi jednotlivými doménami inteligentnej špecializácie 

SR a divíziami štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, prehľadne zhrnutú v texte 

 
24 ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 

2017. [cit. 2019-12-13]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/ 
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> . 
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Priebežnej správy č. 3, sú v Priebežnej správe č. 4 publikované štruktúry produktov s najvyššími 

priemernými hodnotami exportu za roky 2010 až 2018, a to v členení podľa jednotlivých domén 

inteligentnej špecializácie SR a jednotlivých skupín klasifikácie produktov podľa činností CPA. 

19. V rámci domény „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, ktorá dlhodobo vykazuje najvyššie 

podiely na vývoze SR, vysoké komparatívne výhody v medzinárodnom prostredí, ako aj značné 

podnikové výdavky na výskum a vývoj, tvoria kľúčovú časť vývozu nasledovné skupiny 

klasifikácie produktov podľa činností CPA: 

- 2910 Motorové vozidlá, 

- 2932 Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, 

- 2920 Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy, 

- 2931 Elektrické a elektronické prístroje do motorových vozidiel, 

- 3020 Železničné lokomotívy a vozový park, 

- 3030 Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia, 

- 3092 Bicykle a vozíky pre invalidov, 

- 3040 Vojenské bojové vozidlá. 

20. Doména „Priemysel pre 21. storočie“ svojím zameraním na výrobu a spracovanie kovov, 

kovových konštrukcií, strojárstvo a výrobu elektrických zariadení zabezpečuje silné a tradične 

ukotvené ekonomické činnosti, ktoré vykazujú vysoké podiely na vývoze SR a v porovnaní 

s krajinami EÚ taktiež vysoké hodnoty koeficientov komparatívnej výhody. Podniky 

a organizácie domény „Priemysel pre 21. storočie“ realizujú v rámci SR vysoké výdavky na 

výskum a vývoj, a to s osobitným zreteľom na podporu vývoja a aplikácie nových, 

progresívnych materiálov a výrobných technológií. Špecifickú komparatívnu výhodu v rámci 

EÚ predstavuje oblasť nanotechnológií, metalurgie a mechanotroniky. V doméne vzniká 

v rámci SR značný podiel patentov a ochranných známok, ktoré sú taktiež nevyhnutným 

východiskom úspešných exportných aktivít do budúcnosti. V členení podľa klasifikácie 

produktov podľa činností CPA má doména nasledovné kľúčové skupiny exportovaných 

produktov: 

- 2410 Železo, oceľ a ferozliatiny, 

- 2815 Ložiská, ozubené kolesá, prevodové a ovládacie prvky, 

- 2211 Pneumatiky a duše z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík, 

- 2599 Ostatné hotové kovové výrobky i. n., 

- 2813 Ostatné čerpadlá a kompresory, 
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- 2740 Elektrické svietidlá, 

- 2711 Elektrické motory, generátory a transformátory, 

- 2016 Plasty v primárnych formách, 

- 2751 Elektrické prístroje pre domácnosť, 

- 2229 Ostatné výrobky z plastov, 

- 2521 Radiátory a kotly ústredného kúrenia, 

- 2825 Chladiace a vetracie zariadenia, okrem zariadení pre domácnosť, 

- 2442 Hliník, 

- 2572 Zámky a kovanie, 

- 2790 Ostatné elektrické zariadenia, 

- 2822 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia, 

- 3511 Elektrická energia, 

- 2712 Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, 

- 2219 Ostatné výrobky z gumy, 

- 2221 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov, 

- 2014 Ostatné základné organické chemikálie, 

- 2444 Meď, 

- 2732 Ostatné elektronické a elektrické drôty a káble, 

- 2420 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele, 

- 2042 Voňavky a toaletné prípravky, 

- 2830 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, 

- 2511 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií, 

- 2059 Ostatné chemické výrobky i. n., 

- 2892 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo, 

- 2015 Hnojivá a dusíkaté zlúčeniny, 

- 2899 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely i. n., 

21. Doména inteligentnej špecializácie „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ integruje silnú 

pozíciu SR v produkcii spotrebnej elektroniky, informačných a komunikačných služieb, ktoré sú 

taktiež nosnými platformami rozvoja kreatívneho priemyslu. Doména má silnú konkurenčnú 

výhodu nielen na európskych, ale aj na globálnych trhoch. V rámci SR vykazuje doména vysoký 

počet patentov a ochranných známok, pričom najmä v informačných a komunikačných 

službách sa úspešne presadzujú aj firmy s tuzemským súkromným vlastníctvom. Kľúčové 

exportné produkty v rámci tejto domény v členení podľa skupín klasifikácie produktov podľa 

činností CPA sú: 
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- 2640 Spotrebná elektronika, 

- 2630 Komunikačné zariadenia, 

- 2620 Počítače a periférne zariadenia, 

- 2651 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia, 

- 2670 Optické a fotografické prístroje a zariadenia, 

- 2611 Elektronické komponenty, 

- 2612 Montované elektronické dosky, 

- 2660 Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje, 

- 2680 Magnetické a optické médiá, 

- 6203 Riadenie počítačových zariadení, 

- 6311 Spracovanie údajov, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace 

služby, 

- 6209 Ostatné služby v oblasti informačných technológií a počítačov. 

22. V oblasti domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá patrí 

k najúspešnejším oblastiam slovenskej vedy a výskumu, sú z hľadiska exportu produktov 

významné najmä dve kľúčové skupiny klasifikácie produktov podľa činností CPA, a to: 

- 2120 Farmaceutické prípravky, 

- 3250 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby. 

23. Činnosti zdravotníctva sa prirodzene vyznačujú značne silnou previazanosťou na tuzemské 

regióny poskytovania zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo a obmedzenejšou cezhraničnou 

obchodovateľnosťou. 

24. V doméne „Zdravé potraviny a životné prostredie“, ktorá má z hľadiska ekonomických 

činností v rámci SR najvyšší počet ochranných známok, predstavujú kľúčové exportné atribúty 

tie produkty, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných skupín produktov podľa činností 

CPA: 

- 0111 Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté semená, 

- 0220 Drevo v surovom stave, 

- 0146 Ošípané, živé, 

- 0147 Hydina, živá a vajcia, 

- 0142 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly, živé a ich spermie, 

- 0113 Zelenina a melóny, korene a hľuzy, 

- 0141 Dojnice, živé a surové mlieko z dojníc, 
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- 0149 Ostatné hospodárske zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, 

- 0124 Malvicové plody a kôstkové ovocie, 

- 0130 Sadbový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie. 

Doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“ je mimoriadne dôležitá z aspektu potravinovej 

bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja SR. Vo vývoze však prevládajú výrobky s nižšou pridanou 

hodnotou na rozdiel od dovozov výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, čo nepriaznivo ovplyvňuje 

saldo obchodnej bilancie SR. Bez zvýšenia výkonnosti a efektívnosti potravinárskeho priemyslu nie je 

možné riešiť túto situáciu zvyšovaním poľnohospodárskeho vývozu, pretože to by viedlo k ďalšiemu 

zvyšovaniu potravinárskeho importu s vysokou pridanou hodnotou, v ktorom bude základom surovina 

exportovaná z územia SR. 25 

Na účely úspešnej produkcie a exportu produktov s vyšším podielom pridanej hodnoty, v spojitosti 

s efektívnym využívaním domácich komparatívnych výhod, je nevyhnutné zabezpečovať kvalifikované 

ľudské zdroje, čo si nevyhnutne vyžaduje tvorbu a aktualizáciu kvalitných NŠZ ako kľúčových 

prostriedkov podpory prenosu potrieb podnikov a organizácií v SR do systému celoživotného 

vzdelávania. 

  

 
25 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 

2018 (Zelená správa). [online]. Úrad vlády SR, 2019. [cit. 2019-12-13]. Dostupné na internete: 
<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24121/1> . 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24121/1
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2. AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE SA 

PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE PO 

PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA S OSOBITNÝM 

ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU 

MLADÝCH ĽUDÍ 

2.1 Význam manažérstva inovácií na realizáciu udržateľného ekonomického 

rastu a kvalitnej zamestnanosti v bezpečných a zdravých pracovných 

podmienkach 

Aktuálne Oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke zo 

dňa 17. decembra 2019 pod názvom „Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020“ 26 zdôrazňuje, 

že hospodársky rast nemá byť samoúčelný, ale má slúžiť ľuďom žijúcim na Zemi. 

EÚ a jej jednotlivé členské štáty musia na aktuálne demografické trendy, technologické a klimatické 

zmeny zareagovať kvalitatívne novým modelom rastu, rešpektujúcim obmedzenosť prírodných zdrojov 

a zabezpečujúcim perspektívu ekonomickej prosperity spolu s kvalitou udržateľných pracovných miest 

v budúcnosti. 

Nový model hospodárskeho rastu musí efektívne stimulovať dvojitú sociálno-ekonomickú 

transformáciu, a to digitálnu aj environmentálnu, s cieľom formovať trhové hospodárstvo tak, aby bol 

európsky priestor dynamickým centrom inovácie, konkurencieschopného podnikania a sociálneho 

začlenenia. Starnutie obyvateľstva, pomalý rast produktivity a čoraz väčší vplyv zhoršovania kvality 

životného prostredia totiž ohrozujú strednodobé a dlhodobé hospodárske vyhliadky. Navyše sa 

očakáva, že na ekonomické činnosti bude čoraz viac vplývať častejší výskyt extrémnych 

hydrometeorologických podmienok, dopady poškodeného životného prostredia na ľudské zdravie, ako 

aj obmedzenejší prístup k surovinám, vodným a energetickým zdrojom. 

 
26 Európska komisia. Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke zo dňa 17. decembra 2019 
- Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020 (COM(2019) 650). [online]. EUR-Lex, 2019. [cit. 2020-01-02]. 
Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1577974928690&uri=CELEX:520 
19DC0650> . 
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Ekonómovia a politici v minulosti nesprávne interpretovali hrubý domáci produkt (HDP) tak, že jeho 

zvýšenie znamená zvýšenie blahobytu. V skutočnosti HDP nie je dokonalým ukazovateľom ani 

výkonnosti ekonomiky a už vôbec nie spoločenského blahobytu. 27 

Megatrendy určujúce vektory budúceho vývoja poskytujú dôležité informácie o tom, čo treba zmeniť, 

čomu sa prispôsobiť, čo treba dosiahnuť, a to všetko priamo súvisí so stimuláciou inovačných aktivít, 

ktoré formulujú činnosti vedy, výskumu a vývoja v prostredí rastúcej vzácnosti materiálov, energií 

i kvalifikovanej ľudskej práce. 28  

Kvalifikované ľudské zdroje musia v nových podmienkach nevyhnutne vyvíjať efektívne technológie 

a udržateľné riešenia, aby sa prostredie EÚ a jej členských štátov mohlo stať priekopníkom zdravého 

hospodárskeho rastu v čoraz viac digitalizovanom svete, a to aj v tých oblastiach, ktoré sú rozhodujúce 

pre informačno-technologickú nezávislosť, ako sú kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, big 

data a pod. Pritom práve využívanie digitálnych technológií v širokom spektre ekonomických činností 

je kľúčovým faktorom európskej dohody dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálny kontinent šetrný 

voči prírode. 

Keďže vyhliadky do budúcnosti sa všeobecne zhoršujú, EÚ a jej jednotlivé členské štáty musia vytvoriť 

taký model rastu, ktorý bude účinne riešiť dlhodobé výzvy spojené s demografickými, digitálnymi 

a environmentálnymi zmenami. Nový hospodársky program musí zabezpečiť, aby transformácia mala 

spravodlivý a inkluzívny charakter a kládla na prvé miesto životné a pracovné podmienky ľudí, a to 

s podporou súboru opatrení, zásad, postojov a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé 

dôsledky práce. Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať tým zamestnaniam, odvetviam 

ekonomických činností a regiónom, ktorých sa transformácia dotkne v najväčšej miere. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou EÚ a jej členských štátov, 

prostredníctvom Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a podporujú ju taktiež technické normy, 

odporúčania, zásady, princípy a stratégie. Predmetná legislatíva vyžaduje aktívne posudzovanie rizík 

pri práci a prijímanie adekvátnych opatrení na ochranu zamestnancov, pričom zodpovednosť za 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je v podmienkach SR kladená prioritne na zamestnávateľa. 

Osobitne z aspektu výrazného starnutia obyvateľstva v nastávajúcom období je kľúčovým záujmom SR 

zaisťovať ochranu zamestnancov pri výkone práce, eliminovať straty z pracovných úrazov, chorôb 

z povolania a priemyselných havárií a podporovať vyhovujúce pracovné podmienky, a to s cieľom 

 
27 DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Macroeconomics. In: OCHOTNICKÝ, P., KISEĽÁKOVÁ, D. Konkurencieschopnosť, 

ekonomický rast a prežitie firiem. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 168 s. ISBN 978 80 7598 628-3. 
28 GREGOR, M., MAGVAŠI, P. Globalizácia a megatrendy. [online]. ResearchGate, 2014. 11 s. [cit. 2020-01-03]. 

Dostupné na internete: 
<https://www.researchgate.net/publication/280731237_Globalizacia_a_megatrendy> . 

https://www.researchgate.net/publication/280731237_Globalizacia_a_megatrendy
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zvyšovania efektivity a produktivity práce, ktorá má priamy vplyv na konkurencieschopnosť 

a prosperitu podnikov, ako aj na celkový rozvoj krajiny. 29 

Zabezpečovať, aby každý jednotlivec dostal spravodlivú mzdu za prácu v bezpečných a zdravých 

pracovných podmienkach a efektívne investovať do ľudí a ich zručností, to sú v danom kontexte 

kľúčové politické ciele. Dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi makroekonomické prostredie sú taktiež 

kvalitná správa vecí verejných, spravodlivý a nezávislý justičný systém, insolvenčný a antikorupčný 

rámec, ktoré majú vplyv na investičné rozhodovania z hľadiska zvyšovania produktivity 

a konkurencieschopnosti. 

Ústrednú úlohu bude zohrávať tvorba a realizácia premyslenej stratégie zameranej na podporu 

podnikových inovácií, vývoja nových technológií, vzniku nových trhov a efektivity obehového 

hospodárstva, čo nie je možné zabezpečiť bez kvalitných stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

a komplexnej sociálno-ekonomickej stratégie rozvoja spoločnosti. To znamená, že hospodárska 

politika sa musí preorientovať na dlhodobé ciele a ponúknuť mladším generáciám udržateľnú 

a prosperujúcu budúcnosť. 

Environmentálna udržateľnosť, zvyšovanie komplexnej produktivity, makroekonomická stabilita 

a spravodlivosť budú v nadchádzajúcich rokoch kľúčovými dimenziami hospodárskej politiky. 

Vzhľadom na starnutie obyvateľstva a čoraz limitovanejšie zdroje bude rast zamestnanosti a úrovne 

odmeňovania podstatne závisieť od vyššej produktivity a inovácie. Zvyšovanie produktivity si vyžaduje 

systematickú a prospektívnu stratégiu výskumu a inovácií, a to s cieľom podnecovať rozvoj nových 

druhov výrobkov, služieb a obchodných modelov za účasti pohotových inovátorov schopných vyvinúť 

prelomové technológie tak, ako to v nedávnej minulosti dokázala súčasná generácia technologických 

lídrov. 

Digitálne technológie, umelá inteligencia a internet vecí majú kľúčový význam pre produktívnejšie 

a ekologickejšie hospodárstvo. Menia spôsob komunikácie, fyzickej i psychickej práce a celého života 

obyvateľstva prostredníctvom aplikácie inovatívnych riešení, ako sú napríklad blockchain, 

vysokovýkonná a kvantová výpočtová technika, algoritmy a nástroje umožňujúce spoločné zdieľanie 

a využívanie rozsiahlych súborov údajov a i. Dáta a umelá inteligencia sú hnacím motorom inovácie na 

riešenie výziev aj v tých oblastiach, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, udržateľné 

poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemyselná výroba, zdravotníctvo, sociálne služby a i. 

V znalostnej ekonomike sa stále viac uplatňujú aspekty širšej perspektívy, vrátane sociálnych 

a vzdelávacích inovácií, ktorých dosah sa zvyšuje najmä prostredníctvom výskumných komunít 

 
29 NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. [online]. NIP, 2019. [cit. 2020-01-
03]. Dostupné na internete: <https://www.ip.gov.sk/bozp/> . 

https://www.ip.gov.sk/bozp/
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participantov z rôznych regiónov. Aplikácia moderných telekomunikačných a počítačových nástrojov 

umožňuje cielene zvyšovať regionálnu pestrosť výskumu, vývoja a inovácií, čo poskytuje aj malým 

krajinám možnosti zapojenia sa do procesov rozvíjania poznatkov a inovácií v tých oblastiach, kde majú 

svoje silné stránky. 30 

Je zrejmé, že vyššiu produktivitu nemožno dosiahnuť bez investícií do vzdelávania a rozvoja zručností, 

k čomu sú potrebné taktiež reformy do počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zvrátil 

trend zvyšovania podielu žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách. 

Komplexné stratégie by sa mali zamerať na zlepšovanie a získavanie nových zručností, čo je spoločnou 

zodpovednosťou jednotlivcov, podnikov a vlád. Mali by sa popritom zohľadňovať potreby 

najzraniteľnejších skupín, keďže v dôsledku postupujúcej robotizácie a automatizácie produkčných 

procesov bude ponuka pracovných príležitostí s nízkou kvalifikačnou náročnosťou výrazne 

zredukovaná. 

Otvorenou výzvou sú otázky, koľko ľudí v súčasnom pracovnom zaradení vykonávajúcich konkrétne 

zamestnanie bude ochotných inovovať svoje znalosti na požadovanú úroveň, koľko pracovných síl  

bude doplnených prechodom ľudí z iných pracovných pozícií, a koľko jednotlivcov bude nielen 

ochotných, ale aj schopných inovovať svoje znalosti na požadovanú úroveň. 31  

Pokiaľ ide o snahu dosiahnuť inkluzívnejší rast, môže pri integrácii väčšieho počtu pracovníkov s nižšou 

kvalifikáciou na trh práce dochádzať ku krátkodobému zníženiu priemernej úrovne produktivity. Táto 

integrácia však prináša dlhodobé výhody, pretože obmedzuje vznik nových sociálne vylúčených 

spoločenstiev a prispieva k vyváženejšej spoločnosti, i keď si vyžaduje značné verejné aj súkromné 

investície, osobitne v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce a sociálnej inovácie. 

Na základe skúseností z minulosti je evidentné, že úloha pracovného začlenenia osôb s nižšími 

úrovňami zručností je v priebehu štruktúrnych zmien zamestnanosti značne náročná. Napr. znižovanie 

stavov pracovných síl v poľnohospodárstve je dlhodobo sprievodným javom kontinuálnej 

reštrukturalizácie agrárneho sektora. Úbytok zamestnanosti v poľnohospodárstve viedol najmä 

v najmenších vidieckych sídlach k enormnému nárastu nezamestnanosti. V období poklesu agrárnej 

zamestnanosti celkom logicky rástla i nezamestnanosť pracovníkov s predchádzajúcim zamestnaním 

v poľnohospodárstve, t. j. agrárna nezamestnanosť. Budúce perspektívy agrárnej zamestnanosti tak 

budú predovšetkým závisieť na zvýšení inovačnej výkonnosti sektora, intenzite jeho modernizácie 

 
30 BUČEK, M. – REHÁK, Š. – HUDEC, O. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. Výstupy projektu APVV zo 

siete slovenských univerzít: Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. [online]. 2010. 379 s. [cit. 2020-01-03]. 
Dostupné na internete: <https://sites.google.com/site/redipegroup/pb5-diseminacia/monografia> . ISBN 
978-80-225-3239-6. 

31 MOLNÁR, Ľ. Znalosti, zručnosti, schopnosti a trh práce. [rukopis]. 2019. [cit. 2020-01-03]. 55 s. 
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a skvalitňovaní ľudského kapitálu. Na druhej strane sa ale poľnohospodárstvo bude postupne zbavovať 

nekvalifikovanej pracovnej sily. Charakter práce v poľnohospodárstve a stupeň technologického 

rozvoja signalizujú, že proces vytláčania nízkokvalifikovaných zamestnancov bude ešte určitú dobu 

trvať. V poľnohospodárstve pracuje stále vysoký počet osôb s nižšou úrovňou kvalifikácie, starší 

manuálne pracujúci zamestnanci s nízkym uplatnením na trhu práce a pod., ktorí majú i nízku mzdu. V 

budúcom období bude pravdepodobne dochádzať k znižovaniu podielu nízkokvalifikovaných 

pracovných síl aj voľných pracovných miest s nízkou kvalifikačnou náročnosťou, a to úmerne dynamike 

zavádzania inovácií a technického pokroku, pričom nové pracovné pozície budú zaujímať mladší 

a kvalifikovaní zamestnanci s vyššími úrovňami zručností, ktorí však súčasne požadujú vyššiu úroveň 

mzdových a pracovných podmienok. 32 

Technologický pokrok a štruktúrne zmeny zamestnanosti sa netýkajú iba primárnych odvetví 

poľnohospodárstva či ťažby, ale všetkých odvetví priemyslu a služieb. Tieto zmeny súčasne ponúkajú 

jedinečnú príležitosť modernizácie hospodárstva a oživenia konkurencieschopnosti udržateľným 

spôsobom, a to prostredníctvom cieleného manažérstva inovácií, v súlade s ich členením na: 

- výrobu nových alebo zdokonalených výrobkov; poskytovanie nových alebo zdokonalených 

služieb, 

- využívanie nových spôsobov organizácie práce alebo vonkajších organizačných vzťahov,  

- uplatňovanie nových alebo zdokonalených výrobných postupov, distribučných metód, a to 

vrátane podstatných zmien techniky, zariadení, počítačových programov, súborov 

rozsiahlych dát (big data), či umelej inteligencie, 

- nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie 

licenčných práv, 

- prenos poznatkov vedy a techniky do podnikovej praxe,  

- zavádzanie modernizačných metód v predvýrobných produkčných etapách, 

- zlepšovanie kontrolných a skúšobných metód v produkčných procesoch, 

- zvyšovanie kvality práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, založené na hodnoverných 

poznatkoch o mzdových a pracovných podmienkach, 

- znižovanie negatívneho vplyvu ekonomických činností na životné prostredie, 

- účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie vo všetkých fázach produkčného cyklu. 33 

 
32 BUCHTA, S. Inovačný potenciál v poľnohospodárstve. [rukopis]. 2019. [cit. 2020-01-03]. 5 s. 

33 Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. 
Slov-Lex, 2019. [cit. 2019-10-10]. Dostupné na internete:  

 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/20190101> . 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/20190101
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Efektívne riadenie inovácií v podmienkach prudkého technologického pokroku je nevyhnutnosťou na 

zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok zamestnancov v každom veku, pričom 

osobitne u mladých ľudí nastupujúcich na trh práce predstavujú inovácie výrazné možnosti predĺženia 

doby aktívnej pracovnej činnosti bez obmedzení zdravotnými ťažkosťami. Súčasne je však nevyhnutné 

zabezpečiť elimináciu nových zdravotných rizík v digitálnom veku. Psychosociálne a organizačné 

faktory sa pravdepodobne stanú podstatne dôležitejšími ako v súčasnosti, keďže digitalizovaná práca 

poháňa zmeny, ako je zvýšené monitorovanie pracovníkov, predpoklad ich nepretržitej dostupnosti, 

častejšie striedanie pracovného miesta, či organizácia práce pomocou algoritmov. To všetko môže 

podstatne zvyšovať úroveň stresu pracujúcich osôb. Vznikajú taktiež nové ergonomické riziká 

spôsobené rozhraniami medzi človekom a počítačom, nárast práce online a mobilnej práce, zosilnené 

riziká kybernetickej bezpečnosti a elektromagnetického smogu, ako dôsledky rozšírenej digitalizácie na 

pracoviskách. 34 

Vďaka automatizácii, robotike, umelej inteligencii, kyberneticko-fyzikálnym systémom spolupráce 

človeka s technikou a ďalším inováciám budú ľudia čoraz zriedkavejšie vykonávať tradične nebezpečné 

pracovné činnosti ohrozujúce ich život a zdravie, budú menej vystavovaní pôsobeniu škodlivých 

vplyvov chemikálií, prachu, hluku, vibrácií, jednostranných záťaží a pod. Technologický pokrok, ktorý 

v období štvrtej priemyselnej revolúcie prudko zvyšuje produktivitu výrobných faktorov, spôsobí, že 

mnohé manuálne a obslužné činnosti prevezmú robotické a inteligentné zariadenia. Tie budú 

zabezpečovať efektívnejší chod výrobných liniek, logistických systémov, skladov, činností expedície 

tovaru, servisu, recyklácie výrobkov, likvidácie odpadov a i. Zamestnanci získajú nových pomocníkov - 

inteligentné spolupracujúce roboty (t. j. coboty), výrobné systémy získavajú úplne nové vlastnosti, ako 

sú schopnosť rekonfigurácie, učenia sa z minulej prevádzky, pričom mnoho rozhodovacích činností 

preberú inteligentné technológie. Inovácie umožnia efektívnejšie realizovať tie pracovné činnosti, 

ktoré vyžadujú iba základné zručnosti na vykonávanie jednoduchých úloh, základné kognitívne 

a praktické zručnosti na používanie príslušných informácií s cieľom vykonávať úlohy a riešiť rutinné 

problémy použitím jednoduchých pravidiel a nástrojov, resp. na plnenie úloh a riešenie problémov 

výberom a použitím základných metód, nástrojov, materiálov a informácií. Inovácie tak popri možnosti 

predlžovania zdravých rokov života ľudí, znižovania počtu registrovaných pracovných úrazov (ďalej len 

„RPÚ“),  pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej len „ŤUZ“), či smrteľných pracovných 

úrazov (ďalej len „SPÚ“), predstavujú taktiež kľúčový činiteľ riešenia aktuálnej výzvy na trhu práce 

v oblasti vysokého počtu voľných pracovných miest s nižšími požiadavkami na úroveň zručností 

 
34 EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI. Digitalisation and occupational 

safety and health. An EU-OSHA research programme. [online]. EU-OSHA, 2019. 24 s. [cit. 2020-01-03]. 
Dostupné na internete: <https://osha.europa.eu/sk/publications/digitalisation-and-occupational-safety-
and-health-osh-eu-osha-research-programme/view> . 

https://osha.europa.eu/sk/publications/digitalisation-and-occupational-safety-and-health-osh-eu-osha-research-programme/view
https://osha.europa.eu/sk/publications/digitalisation-and-occupational-safety-and-health-osh-eu-osha-research-programme/view
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Európskeho kvalifikačného rámca/Slovenského kvalifikačného rámca (ďalej len „EKR/SKKR“), s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov v sektorovej štruktúre NSP/SRI. 

 

2.2 Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

 

2.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

Inšpektorát práce vyšetruje príčiny vzniku každého pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť 

alebo ťažká ujma na zdraví okrem pracovných úrazov, ktoré vznikli na pracoviskách: Ministerstva 

vnútra SR, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva obrany SR, Ozbrojených 

síl SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy, keďže tam vykonávajú inšpekciu práce ich 

orgány inšpekcie.  

Zamestnanec je v zmysle § 17, ods. 1 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „Zákon o BOZP“)35 

povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik: 

a) ,,pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný 

stav, 

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného 

úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa.“ 

Pracovným úrazom v zmysle § 195, ods. 2 Zákonníka práce 36 je: ,,poškodenie zdravia, ktoré bolo 

zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho 

vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.” Súčasne podľa § 220, ods. 

3 Zákonníka práce sa ako pracovný úraz posudzuje aj: ,,úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie 

pracovných úloh.” V § 195, ods. 3 vymedzuje Zákonník práce aj negatívnu definíciu, t. j. čo nie je 

pracovným úrazom. Podľa predmetného odseku, pracovným úrazom nie je: ,,úraz, ktorý zamestnanec 

utrpel na ceste do zamestnania a späť.“ 

 
35 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. SLOV-LEX, 2020. 
36 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. SLOV-LEX, 2020. 
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Na to, aby sa úraz posudzoval ako pracovný úraz musia byť splnené nasledovné definičné podmienky: 

1. Fyzická osoba je zamestnancom podľa § 11, ods. 1 Zákonníka práce, čiže ,,zamestnanec je 

fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj 

v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.“ 

2. Zamestnanec utrpí úraz pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 

3. Zamestnanec utrpí úraz nezávisle od jeho vôle. 

4. Na zamestnanca musia pôsobiť krátkodobé, náhle a násilné pôsobenie vonkajších vplyvov. 

V zmysle vyššie uvedeného vymedzenia sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických 

osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, 

slobodných povolaní), keďže tieto osoby nie sú zamestnancami podľa Zákonníka práce. 

Úrazy sa v zmysle platnej legislatívy rozdeľujú na nasledovné druhy: 

- pracovný úraz (evidovaný), 

- registrovaný pracovný úraz (RPÚ), 

- iný úraz a 

- závažný pracovný úraz, ktorý sa ďalej delí na: 

o pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (ŤUZ) a 

o smrteľný pracovný úraz (SPÚ). 

Pracovný úraz (evidovaný) je úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca 

trvajúca menej ako tri dni, t. j. podlieha evidencii, v ktorej zamestnávateľ uvedie údaje potrebné na 

spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr. 

Registrovaný pracovný úraz je podľa § 17, ods. 4 zákona o BOZP: ,,pracovný úraz, ktorým bola 

spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku 

ktorej došlo následkom pracovného úrazu. 

Iným úrazom je akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na 

pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných 

úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo ktorý utrpela fyzická osoba, 

ktorá nie je zamestnancom, na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa. 



   
 

132 
 

V prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví sa pracovný úraz v zmysle § 17, ods. 4, písm. a) Zákona 

o BOZP pomenúva ako závažný pracovný úraz. 

Ťažkú ujmu na zdraví definuje zákon o BOZP v § 3, písm. l v nasledovnom znení: „ťažká ujma na zdraví 

je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to: 

a) zmrzačenie, 

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, 

c) ochromenie údu, 

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, 

e) poškodenie dôležitého orgánu, 

f) zohyzdenie, 

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo 

h) mučivé útrapy.“ 

Medián je hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve 

rovnako početné polovice. Platí, že najmenej 50 % hodnôt (početnosti pracovných úrazov) je nižších 

alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt (početnosti pracovných úrazov) je vyšších alebo sa rovná 

mediánu. Prakticky je na nájdenie mediánu daného súboru potrebné hodnoty usporiadať podľa 

veľkosti a zobrať tú hodnotu, ktorá sa nachádza v strede tohto zoznamu. 

Príčiny vzniku pracovných úrazov sú v štatistikách pracovných úrazov Národného inšpektorátu práce 

(ďalej len „NIP“) klasifikované nasledovne: 37 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska), 

2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie, 

3. Nepridelené, nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, 

4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je 

pracovisko zdrojom úrazu), 

5. Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia 

na pracovisku alebo na komunikácii, 

 
37 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z. z 18. augusta 2006, 

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. SLOV-LEX, 2020. 
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6. Nesprávna organizácia práce, 

7. Neoboznámenie s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (napr. 

teoretických vedomostí, šikovnosti, zácviku, prispôsobenia), 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, 

proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, 

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných 

opatrení, 

10. Nepoužívanie alebo nesprávne používanie predpísaných a pridelených osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, 

11. Ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne 

a nebezpečné konanie, 

12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné 

predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy), 

13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami, 

14. Nezistené príčiny. 

Pracovisko je v príslušných štatistikách klasifikované do nasledovných skupín: 38 

- 000 - Žiadne informácie 

- 010 - Továrenské (priemyselné) miesto – bližšie neurčené 

- 011 - Výrobná plocha, továreň, dielňa 

- 012 - Plocha na údržbu, opravárska dielňa 

- 013 - Plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie 

- 019 - Iné typy pracoviska skupiny 010 predtým neuvedené 

- 020 - Stavebné miesto, stavba, povrchový lom, povrchová baňa – bližšie neurčené 

- 021 - Stavenisko – budova vo výstavbe 

- 022 - Stavenisko – budova počas búrania, opravy alebo pri údržbe 

 
38 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z. z 18. augusta 2006, 

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. SLOV-LEX, 2020. 
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- 023 - Povrchový lom, povrchová baňa, výkop vrátane povrchových baní a lomov v prevádzke 

- 024 - Stavenisko – podzemie 

- 025 - Stavenisko – na vode/nad vodou 

- 026 - Stavenisko – v prostredí pod vysokým tlakom 

- 029 - Iné typy pracoviska skupiny 020 predtým neuvedené 

- 030 - Hospodárenie na farme, pestovanie, chovateľstvo, rybné hospodárstvo, lesné 

hospodárstvo – bližšie neurčené 

- 031 - Chovateľské územie, plocha 

- 032 - Pestovateľské územie – pozemné plodiny  

- 033 - Pestovateľské územie – stromy alebo kroviská 

- 034 - Pásmo lesov 

- 035 - Oblasť chovu rýb, rybolovu, akvakultúry (nie na plavidle) 

- 036 - Záhrada, park, botanická záhrada, zoologická záhrada 

- 039 - Iné typy pracoviska skupiny 030 predtým neuvedené 

- 040 - Terciárne oblasti aktivít, úrad, oblasť určená na zábavu, rôzne – bližšie neurčené 

- 041 - Úrad, zasadacia miestnosť, knižnica a iné 

- 042 - Výučbové zariadenie, škola, stredná škola, fakulta, univerzita, detské jasle, materská 

škola 

- 043 - Malé a veľké obchodné plochy (vrátane pouličného predaja) 

- 044 - Reštaurácia, rekreačná plocha, prechodné ubytovacie zariadenia vrátane múzeí, 

posluchární, štadiónov, veľtrhov a iných 

- 049 - Iné typy pracoviska skupiny 040 predtým neuvedené 

- 050 - Zdravotnícke zariadenie – bližšie neurčené 

- 051 - Zdravotnícke zariadenie, nemocnica, dom opatrovateľskej služby 

- 059 - Iné typy pracoviska skupiny 050 predtým neuvedené 

- 060 - Verejné plochy (priestranstvá) – bližšie neurčené 

- 061 - Plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti – (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie 

plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné) 
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- 062 - Dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, 

atď.) bez ohľadu na vlastníctvo 

- 063 - Zóny priľahlé k verejnýmplochám, na ktoré majú prístup len oprávnené osoby: železničná 

trať, letisková rampa, spevnená krajnica diaľnice 

- 069 - Iné typy pracoviska skupiny 060 predtým neuvedené 

- 070 - Vnútri domu (domácnosti) – bližšie neurčené 

- 071 - Súkromný dom 

- 072 - Spoločné časti budovy, prístavby, súkromné rodinné záhrady 

- 079 - Iné typy pracoviska skupiny 070 predtým neuvedené 

- 080 - Športovisko – bližšie neurčené 

- 081 - Kryté športovisko – športová hala, telocvičňa, krytá plaváreň 

- 082 - Vonkajšie športovisko – ihrisko, odkrytý bazén, zjazdovka 

- 089 - Iné typy pracoviska skupiny 080 predtým neuvedené 

- 090 - Vo vzduchu, vyvýšené plochy s vylúčením stavenísk – bližšie neurčené 

- 091 - Vyvýšené plochy – na pevnom, fixnom základe (strecha, terasa) 

- 092 - Vyvýšené plochy – stožiar, stĺp, závesná plošina 

- 093 - Vo vzduchu – na palube lietadla 

- 099 - Iné typy pracoviska skupiny 090 predtým neuvedené, okrem stavenísk 

- 100 - Podzemie okrem stavenísk – bližšie neurčené 

- 101 - Podzemie – tunel (cestný, železničný, metra) 

- 102 - Podzemie – baňa 

- 103 - Podzemie – odvodňovacie kanály/kanály 

- 109 - Iné typy pracoviska skupiny 100 predtým neuvedené, okrem stavenísk 

- 110 - Na vode/nad vodou okrem stavenísk – bližšie neurčené 

- 111 - More alebo oceán – paluby všetkých typov plavidiel, plošín, lodí, člnov, nákladných člnov 

- 112 - Jazero, rieka, prístav – paluby všetkých typov plavidiel, plošín, lodí, člnov, nákladných 

člnov 
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- 119 - Iné typy pracoviska skupiny 110 predtým neuvedené okrem stavenísk 

- 120 - Prostredie pod vysokým tlakom okrem stavenísk – bližšie neurčené 

- 121 - Prostredie pod vysokým tlakom – pod vodou (napr. potápanie) 

- 122 - Prostredie pod vysokým tlakom – komora 

- 129 - Iné typy pracoviska skupiny 120 predtým neuvedené, okrem stavenísk 

- 999 - Iné pracovisko predtým neuvedené 

Kartodiagramy, ako súčasť sektorových charakteristík, prezentujú regionálnu distribúciu voľných 

pracovných miest v rámci jednotlivých krajov a sektorov v členení podľa Európskeho kvalifikačného 

rámca, resp. Slovenského kvalifikačného rámca (EKR/SKKR).  

EKR je definovaný ôsmimi úrovňami založenými na vzdelávacích výstupoch so zvyšovaním úrovne. 

Sprievodné deskriptory úrovní ukazujú, ako sa zároveň s postupom účastníkov vzdelávania z úrovne 

1 na úroveň 8 zvyšujú aj požiadavky ohľadom vedomostí, zručností, samostatnosti a zodpovednosti. 

Tieto úrovne spolu s deskriptormi fungujú ako prevodová tabuľka a umožňujú porovnávať kvalifikácie 

z rôznych inštitúcií a krajín. Jednotlivé úrovne EKR zodpovedajú jednotlivým úrovniam SKKR. 

Transparentnosť toho, čo sa ľudia prostredníctvom kvalifikácie naučili, je kľúčová na zabezpečenie 

toho, aby jednotlivci, zamestnávatelia a poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy priznávali 

kvalifikáciám zodpovedajúcu hospodársku, sociálnu a akademickú hodnotu. 39 

Pre potreby predkladanej sektorovej charakteristiky bolo osem úrovní EKR/SKKR rozdelených do troch 

skupín podľa jednotlivých úrovní. Tieto úrovne boli vytvorené na základe vedomostí, zručností 

a kompetencií. Prvá skupina je nazvaná „nižšie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“, pričom sem 

patrí úroveň 1 až 3 EKR/SKKR. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria základné všeobecné vedomosti 

a základné faktické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia. Druhá skupina je pre potreby predkladanej 

štúdie nazvaná „stredné úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“, kam patria úrovne EKR/SKKR 4 a 5. 

Medzi vedomosti z týchto úrovní patria vedomosti faktov, zásad, procesov a všeobecných pojmov 

v oblasti práce alebo štúdia, faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce 

alebo štúdia a rozsiahle, špecializované, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia 

a uvedomovanie si hraníc týchto vedomostí. Tretia a posledná skupina podľa EKR/SKKR obsahuje 

 
39 Evropská komise. Evropský rámec kvalifikací. Podpora učení, práce a přeshraniční mobility : 10. výročí. [online]. 

Evropská komise, 2019. [cit. 2019-10-08]. Dostupné na internete: <https://publications.europa.eu/ 
en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF> . 
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„vyššie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca“ a sem boli zaradené šiesta až ôsma úroveň 

EKR/SKKR. Medzi vedomosti z týchto úrovní patria rozšírené vedomosti v oblasti práce alebo štúdia 

vrátane kritického chápania teórií a zásad, vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré 

vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia alebo 

výskumu, zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a patria sem aj vedomosti na najvyššej 

úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami. 

Zdrojom informácií o voľných pracovných miestach (VPM) je Integrovaný systém typových pozícií - 

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), ktorého online verzia sa nachádza na webovom sídle 

www.istp.sk. VPM majú kľúčovú úlohu ako databáza pracovných ponúk vytvorená z podkladov úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny a od zamestnávateľov, ktorí môžu v ISTP pracovné miesta bezplatne 

inzerovať. Osobitný význam má tento nástroj pre uchádzačov o prácu na vyhľadávanie pracovných 

príležitostí podľa ich odbornej spôsobilosti.40 

2.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra 

a 75 Veterinárne činnosti. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnou údajovou základňou, t.j. za roky 2014 až 

2018, zaznamenaných celkovo 2 057 RPÚ, čo predstavovalo 4,5 %-ný podiel na celkovom počte RPÚ 

v národnom hospodárstve za celé sledované obdobie. Počet RPÚ v sektore v roku 2018 v porovnaní 

s rokom 2014 stúpol o 5,1 %. Početnosť RPÚ v sektore bola v porovnaní s ostatnými sektormi NSP/SRI 

počas obdobia rokov 2014 až 2018 zväčša pod mediánovým počtom RPÚ v príslušnom roku. Na nižšie 

 
40 Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). O ISTP. [online]. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2019. 

[cit. 2019-12-08]. Dostupné na internete: <https://www.istp.sk/informacie-o-istp> . 

https://www.istp.sk/informacie-o-istp
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uvedenom grafe je možné sledovať tendenciu vzniku RPÚ v tomto sektore počas celého sledovaného 

obdobia. 

Graf č. 7 Počet RPÚ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a medián RPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako je možné sledovať na nasledujúcom grafe, najvyšší podiel RPÚ v sektore, a to 58,2 %, bol 

zaznamenaný u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Zaujímavosťou je, že v prípade 

zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami bol počet RPÚ v sektore počas celého sledovaného 

obdobia na takmer rovnakej úrovni,  a to s početnosťou približne 150 RPÚ ročne.  

Graf č. 8 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Z hľadiska klasifikácie pracoviska vzniku úrazu viac ako polovica RPÚ za ostatných päť rokov v sektore, 

a to až 50,9 %, sa stala na chovateľskom území, ploche. Ďalšími významnými pracoviskami z pohľadu 

počtu RPÚ boli: plocha na údržbu, opravárska dielňa, s podielom 9,4 %, či hospodárenie na farme, 

pestovanie, chovateľstvo, rybné hospodárstvo, lesné hospodárstvo – bližšie neurčené, a to s podielom 

8,9 %. 

Tabuľka č. 5 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve 
(trhovo orientovaní) 

163 158 162 185 168 836 40,6% 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 84 93 83 64 75 399 19,4% 

Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

68 71 71 67 62 339 16,5% 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

21 33 23 22 23 122 5,9% 

Pracovníci v osobných službách 4 10 10 12 9 45 2,2% 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

6 8 4 13 11 42 2,0% 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

7 7 5 7 8 34 1,7% 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a 
techniky 

3 4 8 8 9 32 1,6% 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

6 11 5 2 4 28 1,4% 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska tried zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac RPÚ v sektore za sledované obdobie medzi 

kvalifikovanými pracovníkmi v poľnohospodárstve (trhovo orientovanými), a to s podielom 40,6 %. 

Významné zastúpenie mali taktiež vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, ktorých podiel na 

celkovom počte RPÚ v sektore predstavoval 19,4 %. 

Až v 58,1 % prípadov boli príčinou RPÚ v analyzovanom období nedostatky osobných predpokladov na 

riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé 

osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Významný vplyv na počet RPÚ malo aj 

ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami, a to s podielom 29,0 % na celkovom počte RPÚ v sektore. 

Početnosť pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore patrila v štruktúre NSP/SRI k mierne výraznejším, 

a to najmä vzhľadom na 5,3 %-ný podiel sektora na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ 

v národnom hospodárstve za ostatných päť rokov. Ako je možné sledovať na grafe nižšie, vývoj 
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pracovných úrazov s ŤUZ v sektore má klesajúcu tendenciu, keďže sa ich počet znížil z ôsmich na štyri, 

t. j. o 50,0 %. 

Graf č. 9 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 
až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 28,1 % úrazov s ŤUZ v sektore sa za sledované obdobie stalo na pracovisku chovateľské územie, 

plocha. Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní) mali najväčší podiel úrazov 

s ŤUZ, a to s podielom 28,1 %. Častou príčinou úrazov s ŤUZ, s podielom 28,1 %, boli nedostatky 

osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové 

nedostatky, nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a taktiež používanie 

nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu 

a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných 

deväť SPÚ, a to s podielom 4,1 % na všetkých SPÚ v sektoroch NSP/SRI. Medzi najčastejšie pracovisko 

s výskytom SPÚ v tomto sektore bolo chovateľské územie, plocha, a to s podielom 22 %. Najčastejším 

zamestnaním s výskytom SPÚ v tomto sektore boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, 

s podielom 55,6 %. Príčinou SPÚ bolo najmä používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, 

vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, 

a to s väčšinovým podielom 55,6 % v rámci sektora. Až v prípade 22 % SPÚ v sektore neboli zistené ich 

príčiny vzniku.  
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Graf č. 10 Počet SPÚ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a medián SPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania úrazovosti taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej 

výzvy v oblasti obsadzovania voľných pracovných miest. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 
v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa úrovne Európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 260. V Banskobystrickom 

kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 240 VPM v kraji. Naopak, najmenej VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR, bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, 

v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 20, respektíve približne 40. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, a to 

97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Banskobystrický kraj bol nasledovaný 

Bratislavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 97 %. Na druhej 

strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 65 % a druhá najnižšia hodnota 

po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 

69 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Prešovskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Nitrianskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných taktiež približne 20 VPM. Naopak, v Trenčianskom 

a Bratislavskom kraji neboli evidované VPM so strednými úrovňami EKR. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 33 % z celkového 

počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR dosiahol 22 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to šesť. V Košickom kraji boli na tejto úrovni EKR 

identifikované tri VPM. V ostatných krajoch bol počet VPM na tejto úrovni EKR minimálny.  

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú na základe inzerovaných voľných pracovných 

miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 

▪ Traktorista (poľnohospodárstvo), 

▪ Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, 

▪ Dojič kráv, oviec a kôz, 

▪ Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, 

▪ Vodič kamiónu, 

▪ Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 
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▪ Technik v živočíšnej výrobe. 

 

2.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba 

a dobývanie, a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi, 

t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 13 RPÚ, čo znamená, že v tomto sektore bolo zaznamenaných 

najmenej RPÚ zo všetkých 24 sektorov NSP/SRI. 

Graf č. 11 Počet RPÚ v sektore ťažba a úprava surovín, geológia a medián RPÚ za všetky sektory 
NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 76,9 % RPÚ v sektore bolo za sledované obdobie u zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 až 

249. Najviac RPÚ, s podielom 46,2 %, sa za sledované obdobie stalo na pracovisku: výrobná plocha, 

továreň, dielňa.  
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Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave boli najčastejším zamestnaním s výskytom 

RPÚ, a to s podielom 38,5 %. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 6 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

- 2 1 1 1 5 38,5% 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

- - 1 - - 1 7,7% 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

1 - - - - 1 7,7% 

Odborní pracovníci administratívnych, 
podporných a obchodných činností 

1 - - - - 1 7,7% 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 

 Z hľadiska príčin vzniku úrazov až v 84,6 % RPÚ v sektore nastalo z dôvodu nedostatkov osobných 

predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, 

nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, boli v sektore len dva pracovné úrazy s ŤUZ, ktoré sa stali 

v roku 2016. Podiel sektora na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve za 

analyzované obdobie bol 0,3 %, keďže tento sektor mal v sektorovej štruktúre NSP/SRI najnižší počet 

úrazov s ŤUZ. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

v sektore ťažba a úprava surovín, geológia podľa úrovne Európskeho kvalifikačného 

rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SR 

Poznámka: V Nitrianskom kraji sa jav nevyskytoval 

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich 

najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 30. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR z hľadiska počtu voľných pracovných miest evidovaných približne desať VPM v kraji. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR 

v Trnavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol tri. V Košickom kraji boli na tejto vzdelanostnej úrovni 

EKR evidované dve VPM. Naopak, v Bratislavskom kraji predmetné VPM evidované neboli. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich 

podiel 100 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Žilinským 

krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 23 %.  

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s 

vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to dve. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s 
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vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 67 % z celkového počtu VPM v rámci 

sektora v kraji. V Nitrianskom kraji sa voľné pracovné miesta v tomto sektore nenachádzali. 

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Baník, 

▪ Pomocný pracovník vo výrobe, 

▪ Operátor stavebných strojov, 

▪ Ložiskový špecialista, 

▪ Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení, 

▪ Prevádzkový zámočník (údržbár), 

▪ Strelmajster. 

2.2.4 Sektor potravinárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov a 12 Výroba tabakových výrobkov. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore potravinárstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných 

úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 1 916 RPÚ, a to s podielom 4,2 % na celkovom počte 

RPÚ v národnom hospodárstve za sledované obdobie. Ako je možné identifikovať z nižšie uvedeného 

grafu, počas vybraného obdobia bol počet RPÚ stúpajúci, keď sa ich počet zvýšil z 333 v roku 2014 na 

hodnotu 421 v roku 2018, t. j. bol zaznamenaný nárast o 26,4 %. Počas celého sledovaného obdobia 

bol počet RPÚ v predmetnom sektore nad úrovňou hodnoty mediánu všetkých sektorov NSP/SRI. 
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Graf č. 12 Počet RPÚ v sektore potravinárstvo a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 
2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúceho grafu je možné identifikovať, že najväčší počet RPÚ v sektore bol u zamestnávateľov 

s 50 až 249 zamestnancami, a to s podielom 44,5 % za celé sledované obdobie. Súčasne je zrejmé, že 

v sektore sa vyskytuje zväčša zvyšujúci sa počet RPÚ v prevažnej väčšine veľkostných skupín 

zamestnávateľov. 

Graf č. 13 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
potravinárstvo za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Výrobná plocha, továreň, dielňa bola až v 71,8 % RPÚ pracovisko s výskytom RPÚ v predmetnom 

sektore za vybrané obdobie. V približne 11 % RPÚ to bola plocha používaná hlavne na skladovanie, 

nakladanie, vykladanie. 
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Najviac RPÚ v sektore bolo v zaznamenaných medzi spracovateľmi a výrobcami potravinárskych 

výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, ktorí tvorili 31,0 %-ný podiel na celkovom počte RPÚ v sektore.  

Tabuľka č. 7 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore potravinárstvo za roky 2014 až 
2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

124 110 126 119 115 594 31,0 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 52 50 74 47 59 282 14,7 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

20 38 31 54 57 200 10,4 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

37 36 37 41 32 183 9,6 % 

Elektrikári a elektronici 25 44 18 38 40 165 8,6 % 

Montážni pracovníci 12 18 14 16 15 75 3,9 % 

Upratovači a pomocníci 8 6 15 15 16 60 3,1 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

13 7 12 13 14 59 3,1 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

5 13 15 11 9 53 2,8 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až v 79,0 % RPÚ za vybrané obdobie boli príčinou RPÚ nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné  

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). V 8,5 % RPÚ bolo príčinou používanie nebezpečných 

postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, 

zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

V sektore potravinárstvo bol zaznamenaný rovnaký počet pracovných úrazov s ŤUZ ako v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, t. j. 32 úrazov s ŤUZ, a to s podielom 5,3 % na celkovom 

počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve za vybrané obdobie. Až 59,4 % úrazov s ŤUZ 

bolo v tomto sektore na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa. Úrazy s ŤUZ v sektore sa 

vyskytovali celkovo v prípade 13-ich rôznych zamestnaní. Najvýznamnejšie zastúpenie, a to až 21,9 %, 

bolo v triede zamestnaní SK ISCO-08: operátori stacionárnych strojov a zariadení. Podobne ako 

v prípade zamestnaní, tak aj v príčinách úrazov s ŤUZ, bolo až 12 rôznych príčin. Najväčší podiel 

pracovných úrazov s ŤUZ, a to 34,4 %, bol zaznamenaný z dôvodu používania nebezpečných postupov 

alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie 

v ohrozenom priestore. 
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Graf č. 14 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore potravinárstvo a medián pracovných 
úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore potravinárstvo boli zaznamenané len tri SPÚ v sledovanom časovom intervale, konkrétne 

v roku 2014 dva a v roku 2015 jeden. Podiel SPÚ v sektore potravinárstvo bol 4,1 % na všetkých SPÚ 

v sektoroch NSP/SRI. Pracoviská s výskytom SPÚ v tomto sektore boli najmä plochy používané hlavne 

na skladovanie, nakladanie, vykladanie či továrenské (priemyselné) miesta – bližšie neurčené. 

Zamestnanci v sektore potravinárstvo, ktorí utrpeli SPÚ, pracovali ako: elektrikári a elektronici, 

kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní) a spracovatelia a výrobcovia 

potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov. U dvoch SPÚ neboli zistené príčiny vzniku úrazu 

a v jednom bolo identifikovanou príčinou používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, 

vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 
v sektore potravinárstvo podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre 
celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore potravinárstvo je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v 

Trnavskom kraji, kde dosiahol približne 720. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni EKR z hľadiska počtu 

evidovaných približne 300 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami 

EKR približne 40, respektíve približne 50. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných 

miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, a to 96 % z celkového počtu VPM v rámci 

kraja a sektora. Žilinský kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými 

nižšími úrovňami EKR dosiahol 95 %. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími 

úrovňami EKR len 81 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami 

EKR dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to približne 90 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 30. V Trnavskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných rovnako približne 30 voľných pracovných miest. Naopak, 

najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trenčianskom kraji nasledovanom 

Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM so strednými úrovňami EKR minimálny. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol 
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ich podiel 15 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný 

Košickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 10 %. Na druhej strane, 

v Trenčianskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 3 % a druhá najnižšia hodnota po 

Trenčianskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 4 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM s 

vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne desať. V Bratislavskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR rovnako približne 10 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Nitrianskom 

kraji, kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami 

EKR v Prešovskom kraji, kde dosiahol 3 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Prešovský kraj 

bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol taktiež 

približne 3 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR 

minimálny. 

V sektore potravinárstvo sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie 

nasledovné zamestnania: 

▪ Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

▪ Spracovateľ hydiny, 

▪ Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov, 

▪ Pekár, 

▪ Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek, 

▪ Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie, 

▪ Pracovník expedície tovaru, 

▪ Ručný balič, plnič, 

▪ Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov, 

▪ Porážač, vykosťovač, 

▪ Cukrár, 

▪ Mäsiar, údenár. 

2.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov. 
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Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo za posledných päť rokov s aktuálne dostupnými 

údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 1 091 RPÚ, a to s podielom 2,4 % 

na celkovej početnosti RPÚ v národnom hospodárstve. Z nižšie uvedeného grafu je možné sledovať 

mierne stúpajúcu tendenciu počtu RPÚ v sektore. Porovnanie hodnôt z rokov 2014 a 2018 vypovedá 

o skutočnosti, že došlo k zvýšeniu RPÚ o 14,6 %.  

Graf č. 15 Počet RPÚ v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože a medián RPÚ za všetky 
sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Na nasledovnom grafe sa dajú sledovať RPÚ v členení podľa veľkosti zamestnávateľa. Z grafu vyplýva 

stúpajúci počet RPÚ u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami a u zamestnávateľov s 500 a viac 

zamestnancami. Naopak u zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami došlo k poklesu RPÚ 

o 47,8 %. 
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Graf č. 16 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 92,3 % RPÚ za sledované obdobie v predmetnom sektore sa stalo na pracovisku: výrobná plocha, 

továreň, dielňa. 

Najväčší podiel, a to 36,1 %, RPÚ v rámci sektora vo vybranom období bolo v zamestnaní operátori 

stacionárnych strojov a zariadení. Významný podiel, a to 21,8 %, predstavovalo taktiež zamestnanie: 

spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov. 

Tabuľka č. 8 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 72 83 90 84 65 394 36,1 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

59 38 42 37 62 238 21,8 % 

Montážni pracovníci 24 17 23 31 43 138 12,6 % 

Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari 10 18 21 25 10 84 7,7 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

12 14 15 16 14 71 6,5 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

8 8 13 12 7 48 4,4 % 

Elektrikári a elektronici 8 9 6 11 12 46 4,2 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy 
a techniky 

- - 2 6 8 16 1,5 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

1 1 3 3 4 12 1,1 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 
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Až 85,5 % RPÚ v tomto sektore bolo za sledované obdobie spôsobených nedostatkami osobných 

predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, 

nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Za sledované obdobie rokov 2014 až 2018 boli v sektore štyri pracovné úrazy s ŤUZ. Tento sektor patrí 

k sektorom s najnižším počtom úrazov s ŤUZ, pričom jeho podiel na celkovom počte úrazov s ŤUZ 

v národnom hospodárstve je 0,7 %. 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí taktiež k sektorom s najnižším počtom SPÚ, keďže 

za roky 2014 až 2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, a to v roku 2016. Uvedený 

jeden SPÚ v sektore sa vyskytol na pracovisku: dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky 

druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo. Zamestnanie tohto zamestnanca 

bolo: odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností a príčinou tohto SPÚ 

bolo ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne 

a nebezpečné konanie. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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Tabuľka č. 9 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 
v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože podľa úrovne Európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 350. V Prešovskom kraji 

bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 170 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet 

VPM s nižšími úrovňami EKR do 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest 

s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to 98 % z celkového počtu VPM v rámci 

kraja a sektora. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM s požadovanými 

nižšími úrovňami EKR dosiahol tiež približne 98 %. Na druhej strane v Bratislavskom kraji bol podiel 

VPM s nižšími úrovňami EKR len 57 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u VPM 

s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 81 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Trenčianskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 10 voľných pracovných miest. Naopak, minimálna 

početnosť VPM so strednými úrovňami EKR bola v Trnavskom kraji. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 43 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora a kraja. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel 



   
 

156 
 

VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 16 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR len 1 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u VPM so strednými 

úrovňami EKR dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 2 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Bratislavskom 

kraji, kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami 

EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 8 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji.  

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Šička odevnej a technickej konfekcie, 

▪ Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

▪ Obuvník a podobný pracovník, 

▪ Krajčír (okrem umeleckého), 

▪ Krajčír technickej konfekcie, 

▪ Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe, 

▪ Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov, 

▪ Mechanik, opravár textilných a odevných strojov, 

▪ Operátor šijacieho stroja, 

▪ Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe. 

2.2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízií: 02 Lesníctvo a ťažba dreva, 16 Spracovanie 

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

materiálu, 31 Výroba nábytku, pričom taktiež zabezpečuje činnosti na zachovanie druhovej pestrosti 

a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a služby s tým súvisiace. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 
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V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo za ostatných päť rokov s aktuálne 

dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 118 RPÚ, a to 

s podielom 4,6 % na celkovej početnosti RPÚ v národnom hospodárstve v sledovanom období. 

V sektore bol zaznamenaný mierne stúpajúci trend výskytu RPÚ, keďže ich počet sa pri porovnaní 

rokov 2014 a 2018 zvýšil o 20,6 %. Počet RPÚ v sektore bol počas celého sledovaného obdobia nad 

mediánom RPÚ v rámci všetkých sektorov NSP/SRI.  

Graf č. 17 Počet RPÚ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a medián RPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V nasledujúcom grafe je možné pozorovať, že najviac RPÚ bolo zaznamenaných vo veľkostnej kategórii 

50 až 249 zamestnancov, a to s podielom 40,8 % na celkovej početnosti RPÚ v sektore. Zatiaľ čo v tejto 

veľkostnej kategórií je možné sledovať mierny pokles počtu RPÚ, konkrétne zo 177 v roku 2014 na 170 

v roku 2018, v kategórii 250 až 249 zamestnancov bol zaznamenaný výrazný nárast počtu RPÚ, a to 

z hodnoty 52 v roku 2014 na 115 v roku 2018. 
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Graf č. 18 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor sa vyznačuje až 35 rôznymi pracoviskami s výskytom RPÚ v sledovanom období. Až 69,9 % RPÚ 

v sektore sa stalo na pracovisku výrobná plocha, továreň, dielňa. Druhé najvýznamnejšie pracovisko 

z pohľadu počtu RPÚ bolo pásmo lesov, ktoré však už malo podstatne menší, a to len 8,9 %-ný podiel 

na celkovom počte RPÚ v rámci sektora. Ostatné pracoviská už mali iba malý percentuálny podiel na 

úrazovosti v rámci sektora. Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a 

odevov boli najpočetnejším zamestnaním z pohľadu výskytu RPÚ v sektore v skúmanom období. 

Významný podiel, a to 16,5 %, na počte RPÚ v sektore mali taktiež operátori stacionárnych strojov a 

zariadení.  

Tabuľka č. 10 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

108 106 113 122 121 570 26,9% 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 76 48 70 77 78 349 16,5% 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe 
a doprave 

40 34 44 62 51 231 10,9% 

Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a 
poľovníctve (trhovo orientovaní) 

33 38 34 34 45 184 8,7% 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a 
podobní pracovníci 

22 30 22 42 30 146 6,9% 

Montážni pracovníci 14 28 31 29 40 142 6,7% 

Elektrikári a elektronici 19 23 18 25 19 104 4,9% 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

22 15 13 18 17 85 4,0% 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 13 14 10 17 23 77 3,6% 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) boli hlavnou 

príčinou vzniku RPÚ v sektore, a to až v 83,1 % prípadov vo skúmanom období. 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo za posledných päť rokov, t. j. 2014 až 

2018, evidovaných 44 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 7,3 % na celkovom počte pracovných 

úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve. Najčastejšie pracovisko s pracovným úrazom s ŤUZ v tomto 

sektore bola výrobná plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 36,4 % na počte pracovných úrazov s ŤUZ 

v sektore. Operátori stacionárnych strojov a zariadení, s podielom 18,2 %, a spracovatelia a výrobcovia 

potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, s podielom 18,2 %, boli najčastejšie 

zamestnania s výskytom pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore. Najčastejšou príčinou pracovných 

úrazov s ŤUZ boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce 

telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy), a to s podielom 27,3 %. 

Graf č. 19 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 
až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Žiaľ, v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo zaznamenaných 18 SPÚ za roky 

2014 až 2018, a to s podielom 8,2 % na všetkých SPÚ v SR. Medzi najčastejšie pracoviská s výskytom 

SPÚ patrilo pásmo lesov, a to s podielom približne 39 %, ako aj dopravné prostriedky – pozemné alebo 

koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, s podielom približne 

11 %. V tomto sektore sa 17 % SPÚ stalo na iných pracoviskách predtým neuvedených a taktiež rovnaké 

percento SPÚ vzniklo na pracoviskách, ktoré neboli identifikované. Najdlhší časový interval medzi 
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dňom vzniku pracovného úrazu a dňom smrti zamestnanca bol v tomto sektore 54 dní. Najčastejšími 

zamestnaniami, v ktorých nastali SPÚ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, boli: 

kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní), s podielom 38,9 %, 

ďalej technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky, s podielom 16,7 %, ako aj vodiči a obsluha 

pojazdných strojných zariadení, s podielom 16,7 %. Významnými príčinami SPÚ v sektore boli: 

ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne 

a  nebezpečné konanie, s podielom 22,2 %, používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, 

vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, 

s podielom 22,2 %, ako aj nesprávna organizácia práce, s podielom 16,7 %. 

Graf č. 20 Počet SPÚ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel a medián SPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel podľa úrovne 

Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Žilinskom kraji, kde dosiahol približne 280. V Bratislavskom kraji bolo 

na tejto úrovni EKR evidovaných približne 230 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet VPM 

s nižšími úrovňami EKR približne 40, respektíve približne 70. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to 98 % 

z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, 

kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 97 %. Na druhej strane v Košickom 

kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 78 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola 

u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to približne 86 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Žilinskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne desať voľných pracovných miest. Naopak, najmenej 

VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Bratislavským 

krajom. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, 
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kde bol ich podiel 18 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný 

Nitrianskym krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 12 %. Na druhej strane, 

v Bratislavskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 2 % a druhá najnižšia hodnota po 

Bratislavskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 3 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, i keď sa jednalo iba o štyri VPM. Naopak, v Bratislavskom kraji 

sa takéto VPM vôbec nenachádzali. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami 

EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 4 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sú na základe inzerovaných voľných 

pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

▪ Operátor strojov v nábytkárskej výrobe, 

▪ Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja, 

▪ Tesár, 

▪ Stolár, výrobca nábytku, 

▪ Vodič kamiónu, 

▪ Pomocný pracovník v lesníctve, 

▪ Vodič nákladného motorového vozidla, 

▪ Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík, 

▪ Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva, 

▪ Čalúnnik (okrem umeleckého). 

2.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

17 Výroba papiera a papierových výrobkov a o divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 
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V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo za ostatných päť rokov s dostupnými 

údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 378 RPÚ, a to s podielom 0,8 % 

na celkovej početnosti RPÚ v národnom hospodárstve za sledované obdobie. V porovnaní rokov 2014 

a 2018 sa zvýšil počet RPÚ v sektore o 9,7 %. Počet RPÚ v sektore bol počas daného obdobia zväčša 

nad úrovňou mediánu.  

Graf č. 21 Počet RPÚ v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a medián RPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

V štyroch veľkostných kategóriách zamestnávateľov došlo za analyzované obdobie k nárastu počtu RPÚ 

v sektore. V kategórii 10 až 49 zamestnancov došlo k nárastu RPÚ o 60,0 %, v kategórii 50 až 249 

zamestnancov k nárastu RPÚ o 25,0 % a v kategórii 500 a viac zamestnancov došlo k nárastu počtu RPÚ 

o 21,1 %. 
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Graf č. 22 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel za roky 2014 až 2018 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

V 79,4 % RPÚ v sektore za sledované obdobie bola pracoviskom výrobná plocha, továreň, dielňa. 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že najviac RPÚ za vybrané obdobie bolo medzi operátormi 

stacionárnych strojov a zariadení, a to s podielom 37,0 %. Významná početnosť RPÚ v sektore bola aj 

medzi umeleckými a ručnými remeselníkmi a tlačiarmi, keďže toto zamestnanie malo na celkovom 

počte RPÚ v sektore podiel 18,5 %. 

Tabuľka č. 11 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 25 28 29 25 33 140 37,0 % 

Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari 20 12 11 15 12 70 18,5 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

8 4 11 10 13 46 12,2 % 

Montážni pracovníci 2 10 10 2 7 31 8,2 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

6 3 4 7 3 23 6,1 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 2 4 3 2 3 14 3,7 % 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve 
(trhovo orientovaní) 

- - 4 4 1 9 2,4 % 

Administratívni pracovníci na záznam číselných 
a skladových údajov 

2 - 3 2 1 8 2,1 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

3 1 1 1 - 6 1,6 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 
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Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) boli až 

v 75,1 % RPÚ príčinou úrazu v predmetnom sektore. 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo za päť rokov, t. j. 2014 až 2018, 

nahlásených šesť pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom približne 1,0 % na celkovom počte 

pracovných úrazov s ŤUZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI za vybrané obdobie.  

Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel, keďže za roky 2014 až 2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, konkrétne 

v roku 2018. Tento jeden SPÚ bol zaznamenaný na ploche používanej hlavne na skladovanie, 

nakladanie, vykladanie. SPÚ v tomto sektore bol v prípade zamestnania montážneho pracovníka. 

Dôvodom SPÚ bol nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce 

telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy). 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel podľa úrovne Európskeho 

kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne 40. V Banskobystrickom kraji bolo 

na tejto úrovni EKR evidovaných taktiež približne 40 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR bolo v Nitrianskom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet 

VPM s nižšími úrovňami EKR štyri, respektíve šesť. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných 

pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to  takmer 100 % 

z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM 

s nižšími úrovňami EKR len 55 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími 

úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 65 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Košickom kraji, a to šesť. V Bratislavskom kraji boli na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidované 

štyri voľné pracovné miesta. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných 

v Trnavskom kraji, kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, ktorý bol nasledovaný Prešovským krajom. 
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Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, jednalo sa však iba o dve VPM. Žiadne inzerované VPM 

s vyššími úrovňami EKR sa nenachádzalo v Bratislavskom kraji. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde bol ich podiel 33 % z celkového počtu VPM 

v rámci sektora a kraja. 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel boli na základe inzerovaných voľných 

pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe, 

▪ Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, 

▪ Technik dokončovacieho spracovania (knihár), 

▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Operátor zariadenia na výrobu papiera, 

▪ Pomocný pracovník vo výrobe, 

▪ Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera, 

▪ Tlačiar, operátor tlače. 

 

2.2.8 Sektor chémia a farmácia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov 

z gumy a plastu. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore chémia a farmácia bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných 

úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 294 RPÚ, a to s podielom 5,0 % na celkovej 

početnosti RPÚ za sledované obdobie. S týmto podielom a počtom RPÚ patrí tento sektor medzi 

relatívne významné z pohľadu výskytu RPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Porovnaním početnosti 
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RPÚ za roky 2014 a 2018 je možné pozorovať, že sa zvýšil počet RPÚ o 47,6 %. Z nižšie uvedeného grafu 

vyplývajú dva vývojové trendy, a to: zvyšujúci sa počet RPÚ a zvýšenie počtu RPÚ nad úroveň mediánu 

všetkých sektorov NSP/SRI. 

Graf č. 23 Počet RPÚ v sektore chémia a farmácia a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za 
roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V členení podľa veľkosti zamestnávateľa je možné pozorovať, že v sektore sa zvýšil podiel RPÚ 

u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami, a to z 25,9 % v roku 2014 na 41,9 % v roku 2018, 

a naopak sa znížil podiel RPÚ u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, a to z 37,9 % v roku 2014 

na 33,4 % v roku 2018. Klesajúci trend je aj v prípade zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami, 

kde sa znížil podiel RPÚ z 21,7 % v roku 2014 na 14,1 % v roku 2018. 
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Graf č. 24 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore chémia a 
farmácia za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Výrobná plocha, továreň, dielňa bola, a to s podielom 82,9 % na všetkých RPÚ v sektore, pracoviskom 

s najvyšším počtom RPÚ za sledované obdobie. Ostatné pracoviská boli podielom menej významné, 

keďže na druhom mieste bola plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, ktorá 

mala na RPÚ v sektore 6,8 %-ný podiel. 

Tabuľka č. 12 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore chémia a farmácia za roky 2014 
až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 143 170 185 196 224 918 40,0 % 

Montážni pracovníci 71 116 136 133 130 586 25,5 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

52 46 47 33 38 216 9,4 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

35 42 36 36 42 191 8,3 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a 
techniky 

10 13 19 22 16 80 3,5 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

4 11 8 10 8 41 1,8 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

2 7 5 18 8 40 1,7 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a 
remeselníci okrem elektrikárov 

8 6 3 6 8 31 1,4 % 

Špecialisti v oblasti vedy a techniky 2 8 9 4 8 31 1,4 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najvýznamnejšou príčinou RPÚ v tomto sektore za sledované obdobie, t. j. za roky 2014 až 2018, boli 

nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 
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zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy), a to 

s podielom 79,7 % na celkovom počte RPÚ.  

V sektore chémia a farmácia bolo za ostatných päť rokov, 2014 až 2018, evidovaných 21 pracovných 

úrazov s ŤUZ, a to s podielom 3,5 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom 

hospodárstve za vybrané obdobie. Vývoj v tomto sektore bol za posledné dva sledované roky priaznivý, 

keďže po šiestich pracovných úrazoch s ŤUZ v roku 2017 nebol v roku 2018 evidovaný žiadny pracovný 

úraz s ŤUZ. Až 47,6 % pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore bolo na pracovisku: výrobná plocha, 

továreň, dielňa. Významnou príčinou pracovných úrazov s ŤUZ bolo používanie nebezpečných 

postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, 

zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor chémia a farmácia, keďže za roky 2014 až 

2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, a to v roku 2015 s podielom 0,5 % na všetkých 

SPÚ v hospodárstve SR za vybrané obdobie. O predmetnom pracovnom úraze nie sú k dispozícii 

informácie o pracovisku, kde sa SPÚ stal. Zamestnanec, ktorému sa stal tento SPÚ, bol zaradený medzi 

predavačov. Príčinou uvedeného SPÚ bolo ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri 

práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

v sektore chémia a farmácia podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore chémia a farmácia bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet 

v Trnavskom kraji, a to približne 530. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 

340 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol v oboch prípadoch počet VPM s nižšími úrovňami EKR 

približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 99 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. 

Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami 

EKR dosiahol 97 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 63 % 

a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá 

v Banskobystrickom kraji, a to približne 71 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 30. V Nitrianskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 20 VPM. Naopak, najmenej ich bolo evidovaných 

v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými 

úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými 
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úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 23 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. 

Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR 

dosiahol 21 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to sedem. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni EKR 

približne päť VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom kraji 

nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM jedno, respektíve dve. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 13 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, 

kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 8 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji 

a Nitrianskom kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR minimálny. 

V sektore chémia a farmácia sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie 

nasledovné zamestnania: 

▪ Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

▪ Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov, 

▪ Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby), 

▪ Pomocný pracovník v chemickej výrobe, 

▪ Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov. 

2.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 24 Výroba a spracovanie kovov. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými 

údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 1 244 RPÚ, a to s podielom 
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2,7 % na celkovom počte RPÚ v národnom hospodárstve za sledované obdobie. V posledných dvoch 

rokoch bol počet RPÚ blízko mediánu za všetky sektory NSP/SRI. Porovnaním hodnôt za roky 2014 

a 2018 je možné určiť zvýšenie počtu RPÚ v sektore o 13,3 %.   

Graf č. 25 Počet RPÚ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a medián RPÚ za všetky 
sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najvyšší podiel RPÚ za vybrané obdobie v sektore, a to 46,9 %, bol u zamestnávateľov s počtom 

zamestnancov 50 až 249. Súčasne je možné sledovať vývojovú tendenciu, že podiel RPÚ vzniknutých 

u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami sa zvýšil z 23,7 % v roku 2014 na 39,7 % v roku 2018.  

Graf č. 26 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Výrobná plocha, továreň, dielňa bolo pracovisko s najvyšším počtom RPÚ za analyzované obdobie, a to 

s podielom 87,1 % na celkovom počte RPÚ v sektore. Toto pracovisko súčasne zaznamenáva zvyšujúcu 

sa tendenciu počtu RPÚ, keďže sa ich počet zvýšil z 218 v roku 2014 na 247 v roku 2018. 

Ako je možné pozorovať v nižšie uvedenej tabuľke, najvyšší počet RPÚ v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo bol zaznamenaný medzi kvalifikovanými pracovníkmi v hutníctve, strojárstve 

a podobnými pracovníkmi, ktorí mali podiel na celkovom počte RPÚ v sektore na úrovni 40,7 %. 

RPÚ v tomto sektore sa za sledované obdobie vyskytli až v 22 rôznych triedach zamestnaní SK ISCO-08.  

Tabuľka č. 13 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

127 89 69 125 96 506 40,7 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 54 63 62 96 113 388 31,2 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

21 12 30 22 21 106 8,5 % 

Montážni pracovníci 18 8 14 20 14 74 6,0 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

7 12 6 12 8 45 3,6 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

8 6 8 6 6 34 2,7 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy 
a techniky 

3 2 3 5 6 19 1,5 % 

Elektrikári a elektronici 2 3 5 2 6 18 1,5 % 

Pracovníci v osobných službách 2 4 4 2 1 13 1,1 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najčastejšou príčinou RPÚ v sektore za sledované obdobie, a to s podielom 73,0 %, boli nedostatky 

osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové 

nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Podiel na úrovni 

12,5 % mala nasledovná príčina RPÚ: používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, 

vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

V predmetnom sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 

2018, evidovaných osem pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 1,3 % na celkovom počte 

pracovných úrazov s ŤUZ počas vybraného obdobia. Najčastejším pracoviskom s výskytom pracovných 

úrazov s ŤUZ v sektore bola s podielom 75,0 % výrobná plocha, továreň, dielňa. Významnými príčinami 

pracovných úrazov s ŤUZ, a to s rovnakým podielom 37,5 %, boli: neprávna organizácia práce 

a používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti 

príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 
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Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, keďže 

za roky 2014 až 2018 boli v danom sektore zaznamenané len dva SPÚ, konkrétne v rokoch 2017 a 2018, 

a to s podielom 0,9 % na všetkých SPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI za sledované obdobie. Oba 

pracovné úrazy sa stali na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa. V predmetnom sektore boli SPÚ 

zaznamenané v zamestnaniach: kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci 

a operátori stacionárnych strojov a zariadení. Medzi príčiny SPÚ patrili chýbajúce alebo nedostatočné 

ochranné zariadenie a zabezpečenie a taktiež aj nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska 

alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu). 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo podľa úrovne Európskeho  

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný 

ich najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol približne 160. V Žilinskom kraji bolo na tejto 

úrovni EKR evidovaných približne 130 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami 

EKR bolo v Prešovskom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími 
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úrovňami EKR minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest 

s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci 

kraja a sektora. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR nulový 

a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v 

Košickom kraji, a to približne 61 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol približne desať. V Košickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne deväť VPM. Naopak, v Bratislavskom kraji sa takéto 

VPM nenachádzali. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR 

v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 100 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský 

kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 39 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, a to šesť. V Banskobystrickom kraji boli na tejto úrovni EKR 

dve VPM. V polovici krajov sa VPM s vyššími úrovňami EKR nenachádzali. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 4 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora v kraji.  

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Hutník oceliar, 

▪ Zlievač, formovač, 

▪ Obrábač kovov, 

▪ Zvárač kovov, 

▪ Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle, 

▪ Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov, 

▪ Apretovač. 

2.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 23 Výroba ostatných nekovových 

minerálnych výrobkov. 
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Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo za ostatných päť rokov 

s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných presne 

669 RPÚ, a to s podielom 1,5 % na celkovom počte RPÚ v národnom hospodárstve za sledované 

obdobie. Na základe porovnania hodnôt za roky 2014 a 2018 je zrejmé, že v sektore došlo k zvýšeniu 

počtu RPÚ o 12,5 %. 

Graf č. 27 Počet RPÚ v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 
a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúceho grafu je možné analyzovať RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa. Jednoznačne je možné 

identifikovať pokles počtu RPÚ v prípade zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami, kde došlo 

k zníženiu o 55,0 %. U zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami došlo k zníženiu o 48,8 %. Na 

druhej strane došlo k zvýšeniu RPÚ, v porovnaní rokov 2014 a 2018, u zamestnávateľov s 50 až 249  

zamestnancami, a to o 54,1 %, ako aj u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami, a to o 100,0 %. 
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Graf č. 28 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore sklo, 
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najväčší podiel, a to 73,1 %, na RPÚ v sektore za sledované obdobie malo pracovisko: výrobná plocha, 

továreň, dielňa. 

V nasledujúcej tabuľke je možné identifikovať zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ. Operátori 

stacionárnych strojov a zariadení patria do tej triedy zamestnaní SK ISCO-08, v ktorej bol v rámci 

sektora zaznamenaný najväčší podiel RPÚ, a to 36,5 %. 

Tabuľka č. 14 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 50 41 53 46 54 244 36,5 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

17 16 16 14 18 81 12,1 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

11 13 17 13 18 72 10,8 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

10 8 10 15 11 54 8,1 %  

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 10 4 10 13 8 45 6,7 % 

Montážni pracovníci 6 10 6 10 11 43 6,4 % 

Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari 11 7 9 10 5 42 6,3 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

5 2 5 6 2 20 3,0 % 

Elektrikári a elektronici 5 - 2 4 4 15 2,2 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 
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Až v 77,9 % RPÚ za vybrané obdobie boli príčinou vzniku nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za ostatných päť rokov zaznamenal len 

12 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom približne 2 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ 

v SR. Počet pracovných úrazov s ŤUZ sa znížil z troch v roku 2014 na jeden v roku 2018. Až 75,0 % úrazov 

s ŤUZ sa vyskytlo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa.  

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály boli zaznamenané štyri SPÚ za roky 

2014 až 2018, a to s podielom 1,8 % na všetkých SPÚ v národnom hospodárstve za dané obdobie. 

Medzi najčastejšie pracoviská s výskytom SPÚ v tomto sektore patrili: stavenisko – budova počas 

búrania, opravy alebo pri údržbe, a to s podielom 25,0 %, ďalej výrobná plocha, továreň, dielňa, taktiež 

s podielom 25,0 %. V prípade zostávajúcich dvoch SPÚ, t. j. 50,0 % SPÚ v sektore, nebolo zistené 

pracovisko, na ktorom vznikol SPÚ. Pri všetkých štyroch SPÚ mali zamestnanci odlišné zamestnanie: 

operátori stacionárnych strojov a zariadení, ostatní pomocní administratívni pracovníci, pracovníci pri 

likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci, vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení. 

Príčiny SPÚ boli taktiež v prípade všetkých štyroch SPÚ odlišné: chýbajúce alebo nedostatočné 

ochranné zariadenie a zabezpečenie, nesprávna organizácia práce, nezistené príčiny a taktiež aj 

používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti 

príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály podľa úrovne 

Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol v prípade VPM s nižšími úrovňami 

EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, kde dosiahol približne 320. V Bratislavskom 

kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 130 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol 

počet VPM s nižšími úrovňami EKR štyri, respektíve približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 100 % 

z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, 

kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 99 %. Na druhej strane v Košickom 

kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 44 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola 

u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 66 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Prešovskom kraji, kde ich počet dosiahol šesť. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne päť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM 

so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Bratislavským krajom, 

v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska 
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bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 22 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 10. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 

úrovni EKR približne päť VPM. Naopak, v Trnavskom kraji bol počet VPM nulový. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 33 % z celkového 

počtu VPM v rámci sektora v kraji.  

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály boli na základe inzerovaných voľných 

pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení, 

▪ Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, 

▪ Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu, 

▪ Sklár, 

▪ Spracovateľ skleného vlákna, 

▪ Ťahač skleného vlákna, 

▪ Betonár, 

▪ Kamenár. 

2.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba 

motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba, 

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových 

vozidiel a motocyklov. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 
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V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými 

štatistickými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 9 026 RPÚ. Tento 

počet pracovných úrazov je najvyšší spomedzi všetkých sektorov NSP/SRI. Sektor sa na celkovej 

početnosti RPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI za celé sledované obdobie podieľal výraznou časťou, 

ktorá predstavovala 19,6 %. Podľa nižšie uvedeného grafu je možné sledovať, že sa zvýšil počet RPÚ 

z 1 708 v roku 2014 na 1 891 v roku 2018, t. j. o 10,7 %. Podiel RPÚ v sektore na všetkých RPÚ 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI sa znížil z 20,9 % v roku 2014 na 19,3 % v roku 2018.  

Graf č. 29 Počet RPÚ v sektore automobilový priemysel a strojárstvo a medián RPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najviac RPÚ, v priemere až 36,6 %, bolo v spoločnostiach, ktoré mali 50 až 249 zamestnancov. 

V predmetnom sektore nedošlo za sledované obdobie k výrazným zmenám v počte RPÚ v jednotlivých 

veľkostných kategóriách zamestnávateľov. 
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Graf č. 30 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 automobilový priemysel a strojárstvo za roky 2014 až 2018 

 

 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako je možné sledovať v tabuľke, medzi najčastejšie zamestnania s výskytom RPÚ v rámci sektora 

patria kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, ktorých podiel na 

celkovom počte RPÚ v sektore bol až 48,0 %. Za nimi nasledujú montážni pracovníci, a to s podielom 

na úrovni 15,4 % a operátori stacionárnych strojov a zariadení s podielom 12,1 %. V sektore bolo 

identifikovaných celkovo 37 jedinečných zamestnaní, v ktorých sa vyskytli RPÚ za ostatných päť rokov. 

Tabuľka č. 15 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

837 850 885 868 890 4 330 48,0 % 

Montážni pracovníci 241 252 305 297 293 1 388 15,4 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 249 242 197 206 197 1 091 12,1 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

112 108 120 128 153 621 6,9 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

54 53 72 65 57 301 3,3 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a 
techniky 

43 49 43 59 80 274 3,0 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

26 46 54 39 31 196 2,2 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

31 38 43 38 36 186 2,1 % 

Administratívni pracovníci na záznam číselných 
a skladových údajov 

25 37 32 36 40 170 1,9 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Až v 79,9 % z celkového počtu RPÚ v sektore bol príčinou úrazu nedostatok osobných predpokladov na 

riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé 

osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).  

V rokoch 2014 až 2018 bolo v tomto sektore zaznamenaných 91 pracovných úrazov s ŤUZ, a to 

s podielom 15,2 % na všetkých pracovných úrazoch s ŤUZ v národnom hospodárstve. Až 63 % 

pracovných  úrazov s ŤUZ bolo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa. V prípade 40 % 

zamestnaní mali pracovný úraz s ŤUZ kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní 

pracovníci. Príčinou úrazov s ŤUZ bolo najmä používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov 

práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom 

priestore, a to s podielom 29,7 %, ďalej nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon 

(napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy), a to s podielom 19,8 %. 

Graf č. 31 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 
 a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI roky 2014 až 
2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol zaznamenaný štvrtý najväčší podiel z celkového 

počtu SPU v SR za roky 2014 až 2018, a to 10 %. Za sledovaných päť rokov sa v sektore vyskytlo celkovo 

22 SPU. Najčastejšou príčinou vzniku SPU bola nesprávna organizácia práce, a to v prípade 27 % 

z celkového počtu SPU v sektore. Najviac SPU sa v rámci sektora vyskytlo medzi kvalifikovanými 

pracovníkmi v hutníctve, strojárstve a podobnými pracovníkmi, a to s podielom 23 %, nasledovanými 

vodičmi a obsluhou pojazdných strojných zariadení, s podielom 18 %. 
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Graf č. 32 Počet SPÚ v sektore automobilový priemysel a strojárstvo a medián SPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore automobilový priemysel a strojárstvo podľa úrovne Európskeho  

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, a to približne 2 740. V Bratislavskom kraji bolo na 

tejto úrovni EKR evidovaných približne 1 400 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM 

s nižšími úrovňami EKR približne 300, respektíve približne 450. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to až 97 % z celkového počtu VPM 

v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 95 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM 

s nižšími úrovňami EKR len 79 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími 

úrovňami EKR dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 82 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Prešovskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 110. V Trenčianskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 100 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM 

so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Nitrianskom kraji nasledovanom Bratislavským krajom, 

v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 30, respektíve 50. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 16 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, 

kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol rovnako 16 %. Na druhej strane, v Trnavskom 

kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 2 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji 

bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to taktiež približne 2 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, a to približne 60. V Trenčianskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 40 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet VPM približne 10, respektíve 20. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde bol ich podiel 5 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Nitriansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde 

podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol taktiež približne 5 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji 

bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR len 1 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola 

u VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 2 %. 

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 



   
 

187 
 

▪ Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

▪ Zvárač kovov, 

▪ Montážny pracovník výroby autosedačiek, 

▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe, 

▪ Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

▪ Obrábač kovov, 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

▪ Nastavovač CNC strojov, 

▪ Vodič kamiónu. 

 

2.2.12 Sektor elektrotechnika 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a 27 Výroba elektrických zariadení. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore elektrotechnika bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných 

úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných spolu 1 258 RPÚ, a to s podielom 2,7 % na celkovej 

početnosti RPÚ v národnom hospodárstve SR za sledované obdobie. Ako je na nižšie uvedenom grafe 

možné odsledovať, početnosť RPÚ s tomto sektore patrí medzi nižšie, vzhľadom na medián RPÚ 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI .  
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Graf č. 33 Počet RPÚ v sektore elektrotechnika a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 
 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podľa nasledujúceho grafu je možné identifikovať, že za sledované obdobie vznikol značný počet RPÚ 

v sektore, a to až 39,7 %, u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami. Súčasne je možné sledovať, 

že početnosť RPÚ v tejto veľkostnej skupine zamestnávateľov bola za posledný rok, ako aj za celé 

sledované obdobie klesajúca, výnimku predstavoval len rok 2017. 

Graf č. 34 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 elektrotechnika za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pracoviskom s najvyšším podielom RPÚ v sektore elektrotechnika za sledované obdobie bola výrobná 

plocha, továreň, dielňa, kde sa stalo až 82,4 % RPÚ. Vzhľadom na podiel pracoviska na celkovom počte 
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RPÚ v sektore, ďalším významným pracoviskom s RPÚ bola plocha používaná hlavne na skladovanie, 

nakladanie, vykladanie, na ktorej sa stalo 8,3 % RPÚ v tomto sektore. 

Najviac RPÚ v sektore za sledované obdobie vzniklo v zamestnaniach ako: montážni pracovníci, a to 

s podielom 34,3 %, kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, a to 

s podielom 21,0 %. V oboch prípadoch je možné sledovať pokles počtu RPÚ v týchto zamestnaniach. 

Tabuľka č. 16 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore elektrotechnika za roky 2014 
až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 spolu % podiel 

Montážni pracovníci 84 80 90 95 82 431 34,3 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

49 57 57 56 45 264 21,0 % 

Operátori stacionárnych strojov 
a zariadení 

33 40 38 45 23 179 14,2 % 

Elektrikári a elektronici 16 10 24 22 23 95 7,6 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, 
stavebníctve, výrobe a doprave 

17 10 16 25 9 77 6,1 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

5 11 13 13 14 56 4,5 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti 
vedy a techniky 

11 4 9 9 21 54 4,3 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

8 6 5 5 9 33 2,6 % 

Spracovatelia a výrobcovia 
potravinárskych výrobkov, výrobkov 
z dreva a odevov 

3 5 1 1 4 14 1,1 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu 
a ostatní nekvalifikovaní pracovníci 

- 1 4 2 2 9 0,7 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 

V tomto sektore vzniklo najviac RPÚ za vybrané obdobie, a to s podielom 81,9 %, z dôvodu nedostatku 

osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové 

nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore elektrotechnika bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, evidovaných šesť pracovných 

úrazov s ŤUZ, a to s podielom 1,0 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR počas 

sledovaného obdobia. Zamestnanie zamestnancov s pracovnými úrazmi s ŤUZ bolo v 66,7 % prípadov 

montážni pracovníci. Polovica pracovných úrazov s ŤUZ v sektore bola spôsobená používaním 

nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu 

a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. Tieto úrazy vznikli najmä na pracovisku výrobná 

plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 66,7 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ. 
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Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí aj sektor elektrotechnika, keďže za roky 2014 až 2018 boli 

v danom sektore zaznamenané len tri SPÚ, vždy po jednom SPÚ v rokoch 2016, 2017, 2018, a to 

s podielom 1,4 % na všetkých SPÚ za sledované obdobie rokov 2014 až 2018. Všetky tri SPÚ sa týkali 

iného pracoviska, a to: plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, ďalej plochy 

trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo 

letiskové čakárne a iné) a taktiež iný typ továrenského (priemyselného) miesta, plochy závodu – bližšie 

neurčenej. V prípade týchto troch SPÚ mali zamestnanci taktiež rôzne zamestnania, a to: elektrikári 

a elektronici, pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave a špecialisti v oblasti vedy 

a techniky. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich kategórií SPÚ, tak aj v prípade príčin SPÚ boli 

identifikované pre každý SPÚ v tomto sektore rôzne príčiny, a to: ohrozenie inými osobami, napr. 

odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie, ďalej používanie 

nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu 

a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore a napokon to boli nezistené príčiny. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

  v sektore elektrotechnika podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre

  celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V sektore elektrotechnika bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet 

v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 380. V Trenčianskom kraji bolo na tejto úrovni EKR 

evidovaných približne 360 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR 

približne 20, respektíve približne 50. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných 

miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to 97 % z celkového počtu VPM 

v rámci kraja a sektora. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 92 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM 

s nižšími úrovňami EKR len 70 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími 

úrovňami EKR dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to približne 72 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných rovnako približne 20 voľných pracovných miest. Naopak, 

najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Košickom kraji nasledovanom 

Trenčianskym krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne päť, 

respektíve deväť. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 22 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. 

Banskobystrický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR 

dosiahol 21 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 

2 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR 

dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 5 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, a to približne 30. V Bratislavskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 20 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet VPM minimálny. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 13 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora v kraji. Košický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM 

s vyššími úrovňami EKR dosiahol 12 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji a v Trenčianskom 

kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR minimálny. 

V sektore elektrotechnika boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie 

nasledovné zamestnania: 
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▪ Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 

▪ Elektromechanik (okrem banského), 

▪ Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení, 

▪ Zvárač kovov, 

▪ Obrábač kovov, 

▪ Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení, 

▪ IT konzultant, 

▪ Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Elektronik. 

 

2.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu predmetnej klasifikácie. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore energetika, plyn, elektrina bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 251 RPÚ. Tento sektor mal len 0,5 %-

ný podiel na celkovej registrovanej pracovnej úrazovosti v SR za sledované obdobie. Z grafu je možné 

sledovať, že vývoj počtu RPÚ v sektore je kolísavý, pričom má mierne stúpajúcu tendenciu. 
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Graf č. 35 Počet RPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina a medián RPÚ za všetky sektory 
 NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najviac RPÚ v tomto sektore za sledované obdobie, a to 37,5 % z ich celkového počtu sektore, bolo 

u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami. Významnú početnosť RPÚ je možné sledovať aj 

v prípade zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, kde bol podiel na RPÚ na úrovni 31,5 %. 

Graf č. 36 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 energetika, plyn, elektrina za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pracovisko s najväčším počtom RPÚ v sektore bola výrobná plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 

15,9 % na celkovej početnosti RPÚ za vybrané obdobie. Významný podiel na pracovnej úrazovosti 

v sektore bol zaznamenaný taktiež na pracovisku: plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti  (hlavné 

cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to 13,1 %. 
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Za ostatných päť rokov sa RPÚ v tomto sektore vyskytli v 26 rôznych zamestnaniach. Najviac RPÚ bolo 

v zamestnaní elektrikári a elektronici, kde bolo až 31,5 % RPÚ za sledované obdobie. 

Tabuľka č. 17 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina 
za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Elektrikári a elektronici 16 12 21 12 18 79 31,5 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

12 11 9 11 10 53 21,1 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 1 4 7 3 6 21 8,4 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a 
remeselníci okrem elektrikárov 

2 4 2 3 8 19 7,6 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a 
techniky 

1 4 2 3 6 16 6,4 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

- 1 - 5 2 8 3,2 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

2 2 2 1 - 7 2,8 % 

Pracovníci v osobných službách 2 1 3 - - 6 2,4 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

1 1 - 1 3 6 2,4 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Príčinou RPÚ v sektore boli najmä nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. 

chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy). Táto príčina RPÚ v sektore mala 63,3 %-ný podiel na všetkých RPÚ za 

ostatných päť rokov v predmetnom sektore.  

Za roky 2014 až 2018 bolo v tomto sektore evidovaných šesť pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 

približne 1 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR vo vybranom období. V tomto sektore 

boli zaradení zamestnanci s pracovnými úrazmi s ŤUZ v polovici prípadov ku kvalifikovaním 

pracovníkom v hutníctve, strojárstve a podobným pracovníkom. Príčinou týchto úrazov bolo v polovici 

prípadov používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, 

proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

V sektore energetika, plyn, elektrina bolo zaznamenaných päť SPÚ za roky 2014 až 2018, a to 

s podielom 2,3 % na všetkých SPÚ v SR v sledovanom období. Medzi pracoviská so SPÚ v tomto sektore 

patrili najmä plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie 

plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to s podielom 20,0 %. SPÚ sa vyskytli v nasledovných 

zamestnaniach: elektrikári a elektronici, pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, 

riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností, spracovatelia 
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a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, ako aj technici a odborní pracovníci 

v oblasti vedy a techniky. Najpočetnejšou príčinou SPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina bolo 

používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti 

príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, a to s podielom 40,0 %. 

Graf č. 37 Počet SPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina a medián SPÚ za všetky sektory  
 NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore energetika, plyn, elektrina podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

  pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: V Nitrianskom kraji sa jav 
nevyskytoval. 

V sektore energetika, plyn, elektrina bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich 

najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to štyri, rovnako ako v Banskobystrickom kraji. Naopak, 

v Trnavskom kraji a v Nitrianskom kraji bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR nulový. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR 

v Bratislavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol šesť. V Trnavskom kraji boli na tejto vzdelanostnej úrovni 

EKR evidované tri voľné pracovné miesta. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde bol ich podiel 75 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. 

Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 

60 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, ktorý bol nasledovaný Prešovským krajom, početnosť 

inzerovaných VPM na tejto kvalifikačnej úrovni však bola minimálna. 
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V sektore energetika, plyn, elektrina boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Elektrotechnik a energetik, 

▪ Stavebný a prevádzkový elektrikár. 

2.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie a likvidácia 

odpadov; recyklácia materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore voda, odpad a životné prostredie bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 1 066 RPÚ, a to s podielom 2,3 % na 

celkovej početnosti RPÚ vo všetkých sektoroch NSP/SRI. Ako zobrazuje nižšie uvedený graf, počas 

sledovaného obdobia došlo k nárastu RPÚ v predmetnom sektore. Počet RPÚ sa zvýšil zo 183 v roku 

2014 na242 v roku 2018, t. j. o 32,2 %. 
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Graf č. 38 Počet RPÚ v sektore voda, odpad a životné prostredie a medián RPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že naviac RPÚ bolo u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. 

Významne rastúci trend v RPÚ je možné sledovať v kategórii 250 až 499 zamestnancov, pri ktorých 

došlo až k 200,0 %-nému zvýšeniu počtu RPÚ. 

Graf č. 39 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore voda, 
 odpad a životné prostredie za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 30,0 % RPÚ v sektore za sledované obdobie sa stalo na plochách trvalo prístupných prechodu 

verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné). 

Významný podiel na RPÚ, a to 18,0 %, v tomto sektore mali aj plochy používané hlavne na skladovanie, 

nakladanie, vykladanie. 
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Podľa nasledujúcej tabuľky v predmetnom sektore dominujú RPÚ v zamestnaní pracovníci pri likvidácii 

odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci, ktorí mali 38,2 %-ný podiel na RPÚ v sektore. 

Tabuľka č. 18 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore voda, odpad a životné 
prostredie za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

63 72 74 99 99 407 38,2 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

38 32 39 39 37 185 17,4 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

15 20 16 13 21 85 8,0 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci 
a remeselníci okrem elektrikárov 

11 9 23 22 13 78 7,3 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

8 13 13 13 12 59 5,5 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 6 7 9 6 19 47 4,4 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy 
a techniky 

4 7 9 9 7 36 3,4 % 

Upratovači a pomocníci 4 7 5 8 4 28 2,6 % 

Montážni pracovníci 6 5 7 5 4 27 2,5 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 80,6 % RPÚ v sektore za roky 2014 až 2018 bolo spôsobených nedostatkami osobných predpokladov 

na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé 

osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore voda, odpad a životné prostredie je možné sledovať veľmi pozitívny vývoj v znižovaní 

početnosti pracovných úrazov s ŤUZ. V sektore sa ich počet znížil z 11 v roku 2014 na jeden v roku 2018, 

t. j. bol zaznamenaný pokles o 90,9 %. Až 77,8 % pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore bolo 

v zamestnaní pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci. Jednou z hlavných 

príčin úrazov s ŤUZ, a to s podielom 26,3 %, boli nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore voda, odpad a životné prostredie bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných šesť SPÚ, a to  

s 2,7 %-ným podielom na všetkých SPÚ v SR za vybrané obdobie. Tieto SPÚ sa vyskytli na rôznych 

pracoviskách, ako napr.: plocha na údržbu, opravárska dielňa (v počte dva SPÚ), plochy trvalo prístupné 

prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne 

a iné (taktiež v počte dva SPÚ). Medzi zamestnania so SPÚ v tomto sektore patrili najmä: kvalifikovaní 

pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci (v počte dva SPÚ) a pracovníci pri likvidácii 
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odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníc (taktiež v počte dva SPÚ). Príčinami SPÚ v predmetnom 

sektore boli najmä nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce 

telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy), nesprávna organizácia práce, či ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie 

pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie. 

Graf č. 40 Počet SPÚ v sektore voda, odpad a životné prostredie a medián SPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore voda, odpad a životné prostredie podľa úrovne Európskeho kvalifikačného 

  rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore voda, odpad a životné prostredie bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný 

ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 50. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR evidovaných približne 30 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami 

EKR približne desať. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami 

EKR v Žilinskom kraji, a to 97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Žilinský kraj bol 

nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 95 %. 

Na druhej strane v Banskobystrickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 54 % a druhá 

najnižšia hodnota po Banskobystrickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, a to približne 65 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich najvyšší počet 

v Bratislavskom kraji, a to približne deväť. V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných približne šesť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami 

EKR bolo evidovaných v Žilinskom kraji, v ktorom dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR 

minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v 
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Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 31 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. 

Banskobystrický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami 

EKR dosiahol 29 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 

3 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, a to 5 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne štyri. V Bratislavskom kraji boli na tejto úrovni 

EKR približne dve VPM. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 15 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. 

Banskobystrický kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR 

dosiahol 11 %. 

V sektore voda, odpad a životné prostredie boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pracovník spracovania a likvidácie odpadov, 

▪ Smetiar, 

▪ Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete, 

▪ Vodič smetiarskeho vozidla, 

▪ Čistič kanalizačných zariadení, 

▪ Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár), 

▪ Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

▪ Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla, 

▪ Zberač odpadu a druhotných surovín. 

2.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

41 Výstavba budov, 42 Inžinierske stavby, 43 Špecializované stavebné práce, 71 Architektonické 

a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení 

a krajinnou úpravou. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 
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charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými 

štatistickými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 512 RPÚ, a to 

s podielom 5,4 % na celkovej početnosti RPÚ v SR za sledované obdobie. Tento podiel patrí medzi štvrtý 

najvyšší z pomedzi všetkých 24 sektorov NSP/SRI. Ako je evidentné z nižšie uvedeného grafu, v sektore 

došlo k poklesu počtu RPÚ, čo bolo spojené taktiež s poklesom pod medián jednotlivých sektorov 

NSP/SRI. Ak sa porovnajú roky 2014 a 2018, v sektore došlo k zníženiu počtu RPÚ o 4,3 %. 

Graf č. 41 Počet RPÚ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia a medián RPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako vyplýva z nasledujúceho grafu, pri porovnaní rokov 2014 a 2018 vo väčšine veľkostných kategórií 

zamestnávateľských organizácií došlo k zníženiu počtu RPÚ. Len v prípade veľkostnej kategórie 250 až 

499 zamestnancov došlo k významnému zvýšeniu RPÚ, a to o 51,7 %.  
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Graf č. 42 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 stavebníctvo, geodézia a kartografia za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V tomto sektore bolo zaznamenaných za päť rokov 46 rôznych pracovísk s výskytom RPÚ. Najviac RPÚ 

bolo na pracovisku stavenisko – budova vo výstavbe, a to s podielom 19,2 % za vybrané obdobie. 

Významné pracoviská s výskytom RPÚ v tomto sektore boli taktiež: výrobná plocha, továreň, dielňa, 

s podielom 13,5 %, stavebné miesto, stavba, povrchový lom, povrchová baňa – bližšie neurčené, a to 

s podielom 13,2 %, či stavenisko – budova počas búrania, opravy alebo pri údržbe, a to s podielom 

10,0 %. 

RPÚ v tomto sektore za ostatných päť rokov vznikli v 39 rôznych triedach zamestnaní SK ISCO-08. 

Najviac RPÚ, a to 35,5 %, bolo pri zamestnancoch, ktorí pracovali ako kvalifikovaní stavební pracovníci 

a remeselníci okrem elektrikárov. 

Tabuľka č. 19 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

177 197 183 166 170 893 35,5 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

68 70 52 66 53 309 12,3 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

60 58 48 49 59 274 10,9 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

55 55 46 59 52 267 10,6 % 

Upratovači a pomocníci 28 29 28 36 36 157 6,3 % 

Elektrikári a elektronici 27 18 25 15 20 105 4,2 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a 
techniky 

19 17 15 19 13 83 3,3 % 
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Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Montážni pracovníci 17 15 19 14 16 81 3,2 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 11 20 14 6 14 65 2,6 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až v prípade 75,6 % RPÚ v sledovanom období boli príčinou úrazu nedostatky osobných predpokladov 

na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé 

osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Početnosť pracovných úrazov s ŤUZ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia mala klesajúcu 

tendenciu, keďže sa znížila z 27 pracovných úrazov s ŤUZ v roku 2014 na 13 úrazov s ŤUZ v roku 2018, 

t. j. o 51,9 %. Za päť rokov boli identifikované pracovné úrazy s ŤUZ na 17-ich rôznych pracoviskách 

v tomto sektore. Až 19,4 % pracovných úrazov s ŤUZ sa stalo na stavenisku – budove vo výstavbe. Za 

týmto pracoviskom nasledovalo s 12,9 %-ným podielom stavenisko – budova počas búrania, opravy 

alebo pri údržbe. Až 30 % pracovných úrazov s ŤUZ sa stalo kvalifikovaným stavebným pracovníkom 

a remeselníkom okrem elektrikárov. V prípade 23,7 % pracovných úrazov s ŤUZ v sektore stavebníctvo, 

geodézia a kartografia boli príčinou úrazu nedostatky osobných predpoklad na riadny pracovný výkon 

(napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy). 

Graf č. 43 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
 a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 
2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bol druhý najvyšší počet SPÚ, a to v počte 45, za roky 

2014 až 2018, s podielom 20,6 % na celkovej početnosti SPÚ v SR za vybrané obdobie. Najvyššia miera 
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SPÚ bola na pracovisku stavebné miesto, stavba, povrchový lom, povrchová baňa – bližšie neurčené, 

a to s podielom 13,3 %. Významné boli taktiež pracoviská ako: stavenisko – budova vo výstavbe, 

s podielom 11,1 %, či stavenisko – budova počas búrania, opravy alebo pri údržbe, s podielom 8,9 %. 

Až v prípade 24,4 % SPÚ nebolo identifikované pracovisko zamestnanca a pri 15,6 % SPÚ bolo určené 

iné pracovisko predtým neuvedené. V 87 % SPÚ nastala smrť v dôsledku úrazu v deň, keď nastal úraz. 

Najdlhšie obdobie od pracovného úrazu po smrť bolo 174 dní. Významný podiel medzi zamestnancami 

so SPÚ tvorili prípady kvalifikovaných stavebných pracovníkov a remeselníci okrem elektrikárov, 

s podielom 31,1 %, pomocných pracovníkov v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, s podielom 

17,8 %, ako aj vodičov a obsluhy pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 11,1%. Najčastejšími 

príčinami SPÚ v sektore stavebníctvo, geodézie a kartografia bolo: používanie nebezpečných postupov 

alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie 

v ohrozenom priestore, a to s podielom 31,1 %, ďalej nesprávna organizácia práce, s podielom 13,3 %, 

ako aj ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne 

a nebezpečné konanie, a to s podielom 8,9 %. V prípade 28,9 % SPÚ bola nezistená príčina SPÚ. 

Graf č. 44 Počet SPÚ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia a medián SPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

  

0,0

0,5

1,0

1,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018

m
ed

iá
n

 S
P

Ú
 z

a 
vš

et
ky

 s
ek

to
ry

 
N

SP
/S

R
I (

či
ar

o
vý

)

p
o

če
tn

o
sť

 S
P

Ú
 v

 s
ek

to
re

 (
st

ĺp
co

vý
)



   
 

207 
 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia podľa úrovne Európskeho  

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný 

ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 3 540. V Nitrianskom kraji bolo na tejto 

úrovni EKR evidovaných približne 1 420 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami 

EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími 

úrovňami EKR približne 340, respektíve približne 400. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných 

pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 98 % z celkového počtu 

VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 96 %. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel 

VPM s nižšími úrovňami EKR len 86 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM 

s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to rovnako približne 86 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Bratislavskom kraji, a to približne 94. V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných približne 90 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami 

EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých dosiahol počet 

VPM so strednými úrovňami EKR približne deväť, respektíve 40. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 
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podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 11 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom. Na druhej strane, 

v Trnavskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len približne 1 % a druhá najnižšia 

hodnota po Trnavskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Bratislavskom kraji, 

a to približne 3 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 60. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 20 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom kraji 

nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet VPM približne šesť. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 

3 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Na druhej strane, v Trnavskom a v Banskobystrickom 

kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR len minimálny. 

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Murár, 

▪ Tesár, 

▪ Pomocný pracovník na stavbe budov, 

▪ Železiar v stavebníctve, 

▪ Stavebný montážnik jednoduchých stavieb, 

▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Omietkar, 

▪ Zvárač kovov, 

▪ Izolatér, 

▪ Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

▪ Obkladač. 

 

2.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 Maloobchod okrem motorových 
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vozidiel a motocyklov, 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum 

trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 

92 Činnosti herní a stávkových kancelárií. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo za ostatných päť rokov s aktuálne 

dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 6 382 RPÚ, a to 

s podielom 13,8 % na celkovom počte RPÚ v SR. V tomto sektore bol druhý najvyšší počet RPÚ po 

sektore automobilový priemysel a strojárstvo. Ako vyplýva z nižšie uvedeného grafu, v tomto sektore 

je zvyšujúca sa tendencia RPÚ. Počet RPÚ sa zvýšil z 1 069 v roku 2014 na 1 405 v roku 2018, t. j. 

o 31,4 %.  

Graf č. 45 Počet RPÚ v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a medián RPÚ 
 za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najviac RPÚ bolo v kategórii zamestnávateľov, ktorí zamestnávali 50 až 249 zamestnancov, a to 

s podielom 33,8 % na počte RPÚ v sektore. Významný podiel RPÚ bol aj u zamestnávateľov s 10 až 

49 zamestnancami, u ktorých bol zaznamenaný 23,4 %-ný podiel na RPÚ. V prípade zamestnávateľov 

s 500 a viac zamestnancami bolo identifikované znižovanie počtu RPÚ, a to o 10,0 %. 
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Graf č. 46 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore obchod, 
 marketing, gastronómia a cestovný ruch za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

RPÚ v tomto sektore boli identifikované na 46 rôznych pracoviskách. Až 38,4 % RPÚ bolo na pracovisku: 

malé a veľké obchodné plochy (vrátane pouličného predaja). Plocha používaná hlavne na skladovanie, 

nakladanie, vykladanie bola druhým najčastejším pracoviskom s výskytom RPÚ, a to s podielom 21,2 %. 

Významným pracoviskom z pohľadu výskytu RPÚ bola taktiež výrobná plocha, továreň, dielňa, kde bol 

zaznamenaný 11,4 % podiel RPÚ v sektore.  

Tabuľka č. 20 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Predavači 456 511 554 595 597 2713 42,5 % 

Pracovníci v osobných službách 101 114 114 128 116 573 9,0 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

91 92 111 117 123 534 8,4 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

81 70 107 92 97 447 7,0 % 

Administratívni pracovníci na záznam číselných 
a skladových údajov 

51 69 77 84 75 356 5,6 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

44 66 64 61 53 288 4,5 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 37 37 28 51 35 188 2,9 % 

Montážni pracovníci 19 16 35 40 52 162 2,5 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

24 33 26 28 34 145 2,3 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

0

100

200

300

400

500

600

1 – 9 
zamestnancov

10 – 49 
zamestnancov

50 – 249 
zamestnancov

250 – 499 
zamestnancov

500 a viac
zamestnancov

Neznáma
veľkosť

P
o

če
t 

R
P

Ú

2014 2015 2016 2017 2018



   
 

211 
 

Až v 82,9 % RPÚ boli príčinou nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. 

chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy). 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 

2018, zaznamenaných 54 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 8,5 % na celkovom počte 

pracovných úrazov s ŤUZ v SR. V tomto sektore je jednoznačne konštatovaná klesajúca tendencia počtu 

pracovných úrazov s ŤUZ počas celého obdobia. V porovnaní rokov 2014 a 2018 sa znížil počet ŤUZ 

o 72,2 %. Významnými pracoviskami s úrazmi s ŤUZ boli najmä: plocha používaná hlavne na 

skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 17,6 %, ako aj výrobná plocha, továreň, dielňa, 

s podielom 13,7 %. V tomto sektore bolo identifikovaných 19 zamestnaní, v ktorých sa vyskytli 

pracovné úrazy s ŤUZ. Najčastejšie boli pracovné úrazy s ŤUZ v zamestnaní vodiči a obsluha pojazdných 

strojných zariadení, a to s podielom 19,6 %. V 33,3 % prípadov boli príčinou pracovného úrazu s ŤUZ 

nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Graf č. 47 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný  ruch a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za 
roky 2014 až  2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo zaznamenaných 30 SPÚ za roky 2014 

až 2018, a to s podielom 13,7 % na všetkých SPÚ v sektoroch NSP/SRI. Medzi najčastejšie pracoviská 

s výskytom SPÚ patrili: výrobná plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 10,0 %, plochy trvalo prístupné 

prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne 

a iné), a to s podielom 10,0 %, ako aj dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: 
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vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 10,0 %. V prípade 30,0 % 

SPÚ nebolo identifikované pracovisko. Časový interval medzi pracovným úrazom a smrťou 

zamestnanca bol najdlhšie 48 dní. V prípade 84,7 % SPÚ nastala smrť v deň pracovného úrazu. 

Najčastejšie zamestnania so SPÚ v sektore boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to 

s podielom 23,3 %, ďalej kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, a to 

s podielom 10,0 %, kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní), 

s podielom 10,0 %, pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, s podielom 10,0 %, 

pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci, taktiež s podielom 10,0 %, ako aj 

riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností, s podielom 

taktiež 10,0 %. Najčastejšou príčinou SPÚ bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov 

práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom 

priestore, a to s podielom 33,3 %.  

Graf č. 48 Počet SPÚ v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a medián SPÚ 
 za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch podľa úrovne Európskeho 

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne 3 040. V Trenčianskom kraji bolo 

na tejto úrovni EKR evidovaných približne 1400 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet týchto 

VPM zhodne približne 610. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 93 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský 

kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR 

dosiahol 92 %. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 77 % 

a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá 

v Košickom kraji, a to približne 81 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 350. V Žilinskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 150 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM 

so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Banskobystrickým 

krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 60, respektíve 100. 
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Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol 

ich podiel 19 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný 

Košickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 17 %. Na druhej strane, 

v Trnavskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 5 % a druhá najnižšia hodnota po 

Trnavskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 7 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 180. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 110 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom kraji 

nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet VPM približne desať. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, kde bol ich podiel 7 % z celkového 

počtu VPM v rámci sektora v kraji. Nitriansky kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel 

VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 5 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel VPM 

s vyššími úrovňami EKR len približne 1 %, podobne ako v Žilinskom kraji. 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch boli na základe inzerovaných voľných 

pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Kuchár (okrem šéfkuchára), 

▪ Čašník, servírka, 

▪ Predavač v obchodnej prevádzke, 

▪ Pomocník v kuchyni, 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Vodič kamiónu, 

▪ Pokladník v predajni, 

▪ Obchodný zástupca. 

2.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, 51 Letecká doprava, 52 Skladové 

a pomocné činnosti v doprave, 53 Poštové služby a služby kuriérov. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 
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charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 4 269 RPÚ, a to s podielom 9,3 % na 

celkovom počte RPÚ v SR za dané obdobie. Tento počet RPÚ je tretí najvyšší z pomedzi všetkých 

24 sektorov NSP/SRI. 

Graf č. 49 Počet RPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián RPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúceho grafu je možné identifikovať, že najväčší počet RPÚ v sektor bol u zamestnávateľov, 

ktorí mali 500 a viac zamestnancov. Na celkovom počte RPÚ sa táto veľkostná skupina zamestnávateľov 

podieľala hodnotou až 31,2 %. 
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Graf č. 50 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore doprava, 
 logistika, poštové služby za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najčastejšími pracoviskami s výskytom RPÚ v tomto sektore boli: plocha používaná hlavne na 

skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 23,5 %, plochy trvalo prístupné prechodu 

verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), 

s podielom 20,6 %, ako aj dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, 

autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 19,1 %. 

Ako je možné identifikovať z nasledujúcej tabuľky, najviac zastúpené zamestnanie, takmer polovica 

RPÚ v sektore, boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 48,2 %. Významný 

podiel na RPÚ dosiahlo aj zamestnanie ostatní pomocní administratívni pracovníci, a to s podielom 

18,7 %. 

Tabuľka č. 21 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore doprava, logistika, poštové 
služby za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 spolu % podiel 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

360 405 456 421 415 2 057 48,2 % 

Ostatní pomocní administratívni 
pracovníci 

109 157 175 187 170 798 18,7 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

43 60 39 45 56 243 5,7 % 

Pracovníci v osobných službách 28 32 52 55 62 229 5,4 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, 
stavebníctve, výrobe a doprave 

24 47 34 35 62 202 4,7 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

18 14 31 38 34 135 3,2 % 
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Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 spolu % podiel 

Všeobecní administratívni pracovníci 
a zapisovatelia 

16 16 16 17 8 73 1,7 % 

Administratívni pracovníci 
v zákazníckych službách 

19 15 14 10 5 63 1,5 % 

Elektrikári a elektronici 10 9 15 16 10 60 1,4 % 

Montážni pracovníci 12 9 11 15 9 56 1,3 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až v 71,6 % RPÚ za sledované obdobie boli najčastejšou príčinou nedostatky osobných predpokladov 

na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé 

osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, 

evidovaných 73 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 12,2 % na celkovom počte pracovných 

úrazov s ŤUZ v SR za vybrané obdobie. Tieto úrazy boli najmä v dopravných prostriedkov – pozemné 

alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 

27,4 %, ako aj na ploche používanej hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 

9,6 %. Najčastejším zamestnaním s výskytom pracovných úrazov s ŤUZ boli vodiči a obsluha pojazdných 

strojných zariadení, a to s podielom 66,0 %. V prípade 33,0 % neboli zistené príčiny pracovných úrazov 

s ŤUZ. V 30,0 % boli príčinou pracovných úrazov s ŤUZ nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Graf č. 51 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián 
 pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných až 58 SPÚ, a to 

s podielom 26,5 % na všetkých SPÚ v SR za vybrané obdobie. Najčastejším pracoviskom so SPÚ v tomto 

sektore boli dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, 

atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 31,0 %, ďalej plochy trvalo prístupné prechodu 

verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), 

s podielom 13,8 %, ako aj plochy používané hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to 

s podielom 10,3 %. Medzi najčastejšie zamestnania so SPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby 

patrili: vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 77,6 %, ako aj ostatní pomocní 

administratívni pracovníci, a to s podielom 3,5 %. Najčastejšími príčinami SPÚ boli nedostatky 

osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové 

nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy), a to s podielom 17,2 

%, ďalej používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, 

proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, s podielom 17,2 %, ako aj 

ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a 

nebezpečné konanie, a to s podielom 15,5 %. 

Graf č. 52 Počet SPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián SPÚ za všetky 
 sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých 

obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

  v sektore doprava, logistika, poštové služby podľa úrovne Európskeho kvalifikačného 

  rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore doprava, logistika, poštové služby bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný 

ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne 2 100. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR 

evidovaných približne 1 300 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami 

EKR približne 170, respektíve približne 290. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných 

pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne 98 % 

z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora, podobne ako v Trenčianskym kraji. Na druhej strane 

v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 85 % a druhá najnižšia hodnota po 

Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to 92 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Košickom kraji, a to približne 50. V Bratislavskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných taktiež približne 50 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými 

úrovňami EKR bolo evidovaných v Banskobystrickom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých 

dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne desať, respektíve 20. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel približne 14 % 



   
 

220 
 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, 

kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 7 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol 

podiel VPM so strednými úrovňami EKR len minimálny. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Trnavskom kraji bolo na tejto 

úrovni EKR približne šesť VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Nitrianskom kraji, 

kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR 

v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji. 

V sektore doprava, logistika, poštové služby sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Vodič kamiónu, 

▪ Vodič nákladného motorového vozidla, 

▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Vodič autobusu, 

▪ Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Agent a disponent prepravy. 

 

2.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné 

služby. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie patrí medzi sektory NSP/SRI s najnižšou 

početnosťou RPÚ, i keď z nižšie uvedeného grafu je možné identifikovať, že v sledovanom období 
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rokov 2014 až 2018 sa zvýšil počet RPÚ v sektore o 135 %. Pri počte 155 RPÚ za celé sledované obdobie 

bol však podiel sektora na celkovej početnosti RPÚ v SR iba 0,3 %. 

Graf č. 53 Počet RPÚ v sektore informačné technológie a telekomunikácie a medián RPÚ 
 za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V tomto sektore je možné na základe nižšie uvedeného grafu identifikovať, že ani jedna veľkostná 

kategória zamestnávateľom nemá dominantný podiel na RPÚ v sektore.   

Graf č. 54 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 informačné technológie a telekomunikácie za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Výrobná plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 21,3 %, ako aj plochy trvalo prístupné prechodu 

verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to 

s podielom 12,9 %, patria medzi najčastejšie pracoviská s výskytom RPÚ v sektore. 

Najvyššia početnosť RPÚ v tomto sektore bola v zamestnaniach elektrikári a elektronici, a to s podielom 

12,9 %, či kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci, a to s podielom 11,6 %. 

Tabuľka č. 22 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Elektrikári a elektronici 1 3 4 3 9 20 12,9 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

4 3 2 1 8 18 11,6 % 

Montážni pracovníci - 6 5 2 5 18 11,6 % 

Technici v oblasti informačných 
a komunikačných technológií 

1 3 4 4 5 17 11,0 % 

Technici a odborní pracovníci v oblasti 
vedy a techniky 

2 1 1 3 4 11 7,1 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

3 3 1 - 2 9 5,8 % 

Upratovači a pomocníci 7 - - - 1 8 5,2 % 

Administratívni pracovníci na záznam 
číselných a skladových údajov 

- 1 4 - - 5 3,2 % 

Pomocní pracovníci pri príprave jedla - 1 - 4 - 5 3,2 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 

Najčastejšou príčinou RPÚ za sledované obdobie, a to s podielom 70,3 %, boli nedostatky osobných 

predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, 

nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bol evidovaný jeden z najnižších počtov 

pracovných úrazov s ŤUZ spomedzi všetkých sektorov NSP/SRI. Za päť rokov, t. j. v rokoch 2014 až 2018, 

boli evidované iba dva pracovné úrazy s ŤUZ , a to s podielom 0,3 % na celkovom počte pracovných 

úrazov s ŤUZ za sledované obdobie. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore informačné technológie a telekomunikácie podľa úrovne Európskeho 

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore informačné technológie a telekomunikácie bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 160. V Trnavskom kraji 

bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 130 VPM v kraji. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet 

VPM s nižšími úrovňami EKR zhodne približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných 

pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to až 98 % z celkového 

počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, kde podiel VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 87 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM 

s nižšími úrovňami EKR len 30 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími 

úrovňami EKR dosiahnutá v Bratislavskom kraji, a to približne 35 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich najvyšší počet 

v Bratislavskom kraji, a to približne 180. V Trenčianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných približne 30 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami 

EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých dosiahol počet 

VPM so strednými úrovňami EKR približne dve, respektíve štyri. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 
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podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde bol ich podiel 58 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR dosiahol 39 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR len 2 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u VPM so strednými 

úrovňami EKR dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 3 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 120. V Košickom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 80 VPM. Naopak, VPM s vyššími úrovňami EKR neboli inzerované v Trnavskom kraji, ani 

v Trenčianskom kraji. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom 

kraji, kde bol ich podiel 57 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol 

nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 26 %. 

V sektore informačné technológie a telekomunikácie boli na základe inzerovaných voľných pracovných 

miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Aplikačný programátor, 

▪ Systémový programátor, 

▪ Špecialista klientskej podpory a prevádzky informačných a komunikačných technológií, 

▪ Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného), 

▪ Špecialista v oblasti počítačových sietí, 

▪ Správca informačného systému. 

 

2.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie 

a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 66 Pomocné činnosti finančných 

služieb a poistenia, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 77 Prenájom a lízing. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 
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V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne 

dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 664 RPÚ, a to 

s podielom približne 1,4 % na celkovej početnosti RPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI za celé sledované 

obdobie. Ako dokumentuje nižšie uvedený graf, v danom časovom období došlo k zvýšeniu počtu RPÚ 

v sektore približne o 20,0 %, pričom počty RPÚ boli v jednotlivých rokoch nad mediánom všetkých 

sektorov NSP/SRI. 

Graf č. 55 Počet RPÚ v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo a medián RPÚ 
 za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky, kumulatívne najväčšia počet RPÚ v sektore za sledované obdobie 

bola u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, avšak v roku 2018 bolo najviac RPÚ v sektore 

u zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami, nasledovaných zamestnávateľmi s 500 a viac 

zamestnancami. 
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Graf č. 56 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
 

Najčastejším pracoviskom vzniku RPÚ v sektore boli plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti 

(hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to s podielom 

14,9 % na počte RPÚ v sektore v sledovanom období. Výrobná plocha, továreň, dielňa mala druhý 

najväčší počet RPÚ, a to s podielom 11,7 %. 

Podľa nižšie uvedenej tabuľky bolo najviac RPÚ v zamestnaní ostatní pomocní administratívni 

pracovníci, a to s podielom 12,3 % na celkovej početnosti RPÚ v sektore. 

Tabuľka č. 23 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo za roky 2014 až 2018 

 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Ostatní pomocní administratívni 
pracovníci 

19 13 14 18 18 82 12,3 % 

Špecialisti administratívnych, podporných 
a obchodných činností 

12 9 14 14 11 60 9,0 %  

Administratívni pracovníci v zákazníckych 
službách 

8 6 7 10 13 44 6,6 % 

Všeobecní administratívni pracovníci 
a zapisovatelia 

15 11 7 4 6 43 6,5 % 

Pracovníci v osobných službách 3 4 10 14 11 42 6,3 % 

Kvalifikovaní stavební pracovníci 
a remeselníci okrem elektrikárov 

7 4 9 7 8 35 5,3 % 

Odborní pracovníci administratívnych, 
podporných a obchodných činností 

3 8 8 7 5 31 4,7% 

Upratovači a pomocníci 4 1 6 7 8 26 3,9% 
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Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Technici a odborní pracovníci v oblasti 
vedy a techniky 

1 5 4 3 1 14 2,1% 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V 77,4 % RPÚ v analyzovanom období boli príčinou RPÚ nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo za päť rokov, t. j. za roky 2014 až 2018, 

nahlásených 14 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 2,3 % na celkovom počte pracovných úrazov 

s ŤUZ v rámci SR. 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patrí medzi sektory NSP/SRI s najnižším počtom 

SPÚ, keďže za roky 2014 až 2018 boli v danom sektore zaznamenané len dva SPÚ, a to s podielom 

približne 0,9 % na všetkých SPÚ v SR v sledovanom období. Príčinami SPÚ boli ohrozenie inými 

osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie 

a nezistené príčiny. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) 

  v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo podľa úrovne Európskeho 

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, a to približne 370. V Bratislavskom kraji bolo na 

tejto úrovni EKR evidovaných približne 290 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet VPM 

s nižšími úrovňami EKR približne 110, respektíve približne 120. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to až 92 % 

z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, 

kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 80 %. Na druhej strane v Prešovskom 

kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 50 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji 

bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to približne 60 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 110. V Prešovskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 90 VPM. Naopak, najmenej VPM so strednými 

úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Bratislavským krajom, v ktorých 

dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 30. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 
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VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich podiel predstavoval približne 39 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, 

kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 32 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol 

podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 7 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola 

u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Bratislavskom kraji, a to 8 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 70. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 30 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Žilinskom kraji 

nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM minimálny. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 18 % z 

celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, 

kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 12 %. 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo boli na základe inzerovaných voľných 

pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb, 

▪ Finančný agent, 

▪ Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb, 

▪ Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve, 

▪ Obchodný zástupca, 

▪ Finančný poradca. 

 

2.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava 

a zverejňovanie zvukových nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90 Tvorivé, 

umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 



   
 

230 
 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

Sektor kultúra a vydavateľstvo zabezpečuje taktiež služby, ktoré sú klasifikačne zahrnuté v triede 

ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied, a to dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti 

astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v tejto oblasti. Predmetné služby zabezpečuje Slovenská 

ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove a ďalšie hvezdárne lokalizované v Leviciach, Michalovciach, 

Medzeve, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, 

Hlohovci a Partizánskom. 

V sektore kultúra a vydavateľstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými štatistickými 

údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 290 RPÚ, a to s podielom 

približne 0,6 % na celkovom počte RPÚ v SR za sledované obdobie. Podrobnejšie informácie poskytuje 

nasledujúci graf. 

Graf č. 57 Početnosť RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo a medián RPÚ za všetky sektory 
 NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V nasledujúcom grafe je možné identifikovať rozdelenie výskytu RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo 

medzi jednotlivými veľkostnými kategóriami zamestnávateľov. Približne 40,0 % všetkých RPÚ za 

ostatných päť rokov vzniklo v sektore v kategórii zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Na 

druhom mieste, a to s podielom 28,3 %, boli zamestnávatelia s 500 a viac zamestnancami. 
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Graf č. 58 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore kultúra 
 a vydavateľstvo za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

RPÚ v tomto sektore sa vyskytli za sledované časové obdobie až na 29 rôznych druhoch pracovísk, a to 

najmä: záhrada, park, botanická záhrada, zoologická záhrada, iné pracovisko predtým neuvedené. 

Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry bolo zamestnanie s najvyšším výskytom RPÚ 

v sektore, a to s podielom 31,0 % na celkovom počte RPÚ za sledované obdobie ostatných piatich 

rokov. Ďalšie zamestnania s výskytom RPÚ v sektore zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 24 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo za roky 
2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí 
a kultúry 

19 19 20 17 15 90 31,0 % 

Upratovači a pomocníci 5 4 3 3 5 20 6,9 % 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve 
(trhovo orientovaní) 

7 2 5 - 5 19 6,6 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

2 - 4 7 4 17 5,9 % 

Pracovníci v osobných službách 2 4 5 2 1 14 4,8 % 

Ostatní pomocní administratívni pracovníci 4 3 2 2 2 13 4,5 % 

Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych 
vecí a kultúry a podobní pracovníci 

3 3 1 3 1 11 3,8 % 

Špecialisti administratívnych, podporných 
a obchodných činností 

2 2 1 2 3 10 3,5 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 

V 86,9 % RPÚ v sektore boli príčinami úrazov nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný 

výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti 
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a okamžité psychofyziologické stavy). V predmetnom sektore sa nevyskytli žiadne pracovné úrazy 

s ŤUZ a ani SPÚ. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore kultúra a vydavateľstvo podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

  pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore kultúra a vydavateľstvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší 

počet v Trnavskom kraji, a to približne 80. V Bratislavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných 

približne 60 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Košickom kraji 

nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR minimálny. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom 

kraji, a to až 97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trenčiansky kraj bol nasledovaný 

Trnavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 94 %. Na druhej 

strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR marginálny. Druhá najnižšia hodnota 

po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 19 %. 
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Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných šesť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo 

evidovaných v Trenčianskom kraji, aj to len minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 67 % z celkového počtu 

VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR dosiahol 38 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR len marginálny a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u VPM 

so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 6 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR sedem VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom, Trenčianskom 

a Nitrianskom kraji, v ktorých bol počet VPM minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 44 % z celkového počtu VPM v rámci sektora 

v kraji. Žilinský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 

33 %. 

V sektore kultúra a vydavateľstvo boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Člen orchestra, 

▪ Člen baletného zboru, 

▪ Osvetľovač, 

▪ Technik scény. 

 

2.2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

V rámci systematicky prebiehajúcej optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade 

s vývojom na trhu práce a sektorovými potrebami zamestnávateľov je sektor vzdelávanie, výchova 

a šport podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 aktuálne vymedzený 

ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

85 Vzdelávanie, 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 94 Činnosti členských organizácií. 
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Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 088 RPÚ, a to s podielom 4,5 % na 

celkovej početnosti RPÚ v SR. Z nižšie uvedeného grafu je možné identifikovať, že za roky 2014 až 2018 

došlo k zvýšeniu počtu RPÚ v sektore o 36,0 %. 

Graf č. 59 Počet RPÚ v sektore vzdelávanie, výchova a šport a medián RPÚ za všetky NSP/SRI 
 za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledovného grafu vyplýva, že najväčší počet RPÚ bol vo veľkostnej kategórii zamestnávateľov 

s počtom zamestnancov 50 až 249. Jednoznačne rastúcu tendenciu v počte RPÚ je možné identifikovať 

v kategórii 10 až 49 zamestnancov, kde sa zvýšil počet RPÚ zo 103 v roku 2014 na 148 v roku 2018, t. j. 

o 43,7 %. 
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Graf č. 60 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 vzdelávanie, výchova a šport za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

RPÚ v tomto sektore boli za sledované obdobie na 43 rôznych pracoviskách. Až 54,4 % RPÚ sa stalo na 

pracovisku: výučbové zariadenie, škola, stredná škola, fakulta, univerzita, detské jasle, materská škola. 

Ako je možné určiť z nasledovnej tabuľky, najvyšší počet RPÚ v sektore z hľadiska zamestnaní bol medzi 

pedagogickými a odbornými pracovníkmi vo výchove a vzdelávaní, a to s podielom 30,8 %. Významný 

podiel mali taktiež aj pracovníci v osobných službách, a to s podielom 19,0 %, či upratovači a pomocní 

pracovníci, s podielom 17,2 %. 

Tabuľka č. 25 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 spolu % podiel 

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a 
vzdelávaní 

109 107 131 143 153 643 30,8 % 

Pracovníci v osobných službách 72 80 86 90 68 396 19,0 % 

Upratovači a pomocníci 59 70 66 76 89 360 17,2 % 

Pomocní pracovníci pri príprave jedla 9 11 17 20 22 79 3,8 %  

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

13 11 12 11 12 59 2,8 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

7 7 12 18 8 52 2,5 % 

Odborní pracovníci administratívnych, 
podporných a obchodných činností 

6 11 18 10 7 52 2,5 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

9 5 13 7 10 44 2,1 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 3 13 12 6 8 42 2,0 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

0

50

100

150

200

250

1 – 9 
zamestnancov

10 – 49 
zamestnancov

50 – 249 
zamestnancov

250 – 499 
zamestnancov

500 a viac
zamestnancov

Neznáma
veľkosť

P
o

če
t 

R
P

Ú

2014 2015 2016 2017 2018



   
 

236 
 

Až v 80,2 % prípadoch RPÚ v sektore boli za sledované obdobie príčinou úrazu nedostatky osobných 

predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, 

nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, bolo v sektore 28 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 

4,7 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ. Až 39,3 % pracovných úrazov s ŤUZ sa stalo na 

pracovisku: výučbové zariadenie, škola, stredná škola, fakulta, univerzita, detské jasle, materská škola. 

Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) boli v 57,1 % 

príčinou pracovných úrazov s ŤUZ. 

Graf č. 61 Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore vzdelávanie, výchova a šport a medián 
 pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Za roky 2014 až 2018 nastali v predmetnom sektore len dva SPÚ, a to v roku 2016 a 2018. Podiel SPÚ 

v sektore bol menej ako 1 % zo všetkých SPÚ v SR za sledované obdobie. Jeden SPÚ sa vyskytol na 

pracovisku: výučbové zariadenie, škola, stredná škola, fakulta, univerzita, detské jasle, materská škola. 

V druhom prípade nebolo pracovisko SPÚ identifikované. SPÚ sa vyskytli v nasledovných 

zamestnaniach: pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave;  pracovníci v osobných 

službách. Jednou z príčin SPÚ bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov, práce vrátane 

konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

V druhom prípade nebola príčina zistená. 
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Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 

 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore vzdelávanie, výchova a šport podľa úrovne Európskeho kvalifikačného 

  rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore vzdelávanie, výchova a šport bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich 

najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne 970. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR 

evidovaných približne 600 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Trenčianskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR 

približne 70, respektíve približne 80. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR v Nitrianskom kraji, a to približne 90 % z celkového počtu VPM v rámci kraja 

a sektora. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími 

úrovňami EKR dosiahol 88 %. Na druhej strane v Košickom a Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími 

úrovňami EKR len 44 %. 

Taktiež pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich 

najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 120. V Žilinskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 70 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM 
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so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Nitrianskom kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, 

v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 20, respektíve 30. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, a to približne 32 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde 

podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol približne rovnakú hodnotu 32 %. Na druhej strane, 

v Nitrianskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 4 % a druhá najnižšia hodnota po 

Nitrianskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 5 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 310. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 50 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji 

nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol počet VPM približne 30. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom a Košickom kraji, kde bol ich podiel 

približne 24 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol 

podiel VPM s vyššími úrovňami EKR len 6 % a druhá najnižšia hodnota po Nitrianskom kraji bola u VPM 

s vyššími úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 7 %. 

V sektore vzdelávanie, výchova a šport sú na základe inzerovaných VPM najpočetnejšie nasledovné 

zamestnania: 

▪ Pomocník v kuchyni, 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Kuchár (okrem šéfkuchára), 

▪ Učiteľ základnej školy, 

▪ Pedagogický asistent, 

▪ Upratovačka, 

▪ Lektor ďalšieho vzdelávania. 

 

2.2.22 Sektor verejné služby a správa 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 84 Verejná správa a obrana; povinné 

sociálne zabezpečenie. 
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Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore verejné služby a správa bolo za ostatných päť rokov, t. j. za roky 2014 až 2018, 

zaznamenaných 1 317 RPÚ, s podielom 2,9 % na celkovej početnosti RPÚ v SR. Ako je možné z grafu 

sledovať, vývoj RPÚ má v tomto sektore stúpajúcu tendenciu a dostal sa nad medián ostatných 

sektorov. Počet RPÚ sa v porovnaní rokov 2014 a 2018 zvýšil o 79,0 %. 

Graf č. 62 Počet RPÚ v sektore verejné služby a správa a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI 
 za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že v sledovanom období sa najvýraznejšie zvýšila početnosť RPÚ 

u zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami, ako aj vo veľkostnej kategórii neznáma veľkosť. Na 

druhej strane došlo k poklesu v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 
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Graf č. 63 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore verejné 
 služby a správa za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

RPÚ v tomto sektore sa za sledované obdobie, t. j. 2014 až 2018, stali na 40 rôznych pracoviskách. 

Najväčší podiel mali: pracovisko výrobná plocha, továreň, dielňa, ako aj úrad, zasadacia miestnosť, 

knižnica a iné, či plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie 

plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné).  

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že značný podiel RPÚ v sektore verejné služby a správa utrpeli najmä 

zamestnané osoby vykonávajúce pracovné činnosti ako pomocní pracovníci. 

Tabuľka č. 26 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore verejné služby a správa za roky 
2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

7 38 69 57 58 229 17,4 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

20 30 33 20 20 123 9,3 % 

Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných 
služieb 

20 22 27 28 19 116 8,8 % 

Pracovníci v osobných službách 17 19 24 20 22 102 7,7 % 

Upratovači a pomocníci 9 25 23 23 19 99 7,5 % 

Všeobecní administratívni pracovníci 
a zapisovatelia 

13 13 22 21 24 93 7,1 % 

Odborní pracovníci administratívnych, 
podporných a obchodných činností 

10 10 10 17 8 55 4,2 % 

Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti 9 5 12 11 12 49 3,7 % 

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove 
a vzdelávaní 

9 5 11 8 14 47 3,6 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V 68,4 % prípadov RPÚ v sektore boli príčinou úrazu nedostatky osobných predpokladov na riadny 

pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).  

V sektore verejné služby a správa bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, len deväť pracovných 

úrazov s ŤUZ. Počet pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore sa znížil z troch v roku 2014 na jeden 

v roku 2018. V 80,0 % pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore boli príčinou nedostatky osobných 

predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, 

nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). 

Sektor verejné služby a správa patrí v sektorovej štruktúre NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom 

SPÚ, keďže za roky 2014 až 2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, a to v roku 2017. 

Príčinou tohto SPÚ bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania 

bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore verejné služby a správa podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

  pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore verejné služby a správa bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší 

počet v Prešovskom kraji, a to približne 120. V Košickom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných 

približne 80 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Trenčianskom 

kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 

desať, respektíve približne 30. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími 

úrovňami EKR v Prešovskom kraji, a to 77 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Prešovský 

kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 

68 %. Na druhej strane v Trnavskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 27 % a druhá 

najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Trenčianskom 

kraji, a to približne 29 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 60. V Trnavskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 40 VPM. Naopak, najmenej VPM so strednými 

úrovňami EKR bolo evidovaných v Banskobystrickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých 

dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 
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VPM so strednými úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde bol ich podiel 53 % z celkového počtu VPM 

v rámci sektora a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR dosiahol 47 %. Na druhej strane, v Prešovskom kraji bol tento podiel len 14 % 

a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá 

v Košickom kraji, a to 21 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne 30 a podobne aj v Bratislavskom kraji bolo na 

tejto úrovni EKR približne 30 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Nitrianskom 

kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet VPM sedem, respektíve osem. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde bol ich 

podiel 34 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný 

Bratislavským krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol približne 20 %. Na druhej 

strane, v Prešovskom kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR len 9 % a druhá najnižšia hodnota 

po Prešovskom kraji bola u VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to približne 

11 %. 

V sektore verejné služby a správa boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pomocník v kuchyni, 

▪ Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

▪ Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby, 

▪ Príslušník obecnej, mestskej polície, 

▪ Upratovačka, 

▪ Strážny pracovník väzenskej služby, 

▪ Koordinátor verejnoprospešných služieb, 

▪ Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

▪ Všeobecný administratívny pracovník, 

▪ Pomocný pracovník údržby budov a areálov. 
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2.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 

78 Sprostredkovanie práce, 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné 

činnosti. V rámci divízie 78 Sprostredkovanie práce sú zabezpečované taktiež činnosti agentúr 

sprostredkujúcich zamestnania, ako aj ostatné poskytovanie ľudských zdrojov pre ďalšie sektory 

v národnom hospodárstve, a preto sa v štruktúre pracovných úrazov vyskytujú viaceré zamestnania, 

ktoré nie sú typické pre daný sektor. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými 

údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 9 026 RPÚ, a to s podielom 

približne 19,6 % na celkovej početnosti RPÚ v SR. Výskyt RPÚ mal v tomto sektore klesajúcu tendenciu, 

ktorá sa prejavila v poklese počtu RPÚ o 7,9 % za roky 2014 a 2018.  

Graf č. 64 Početnosť RPÚ v sektore administratíva, ekonomika, manažment a medián RPÚ 
za všetky sektory NSP/SRI roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Vo väčšine veľkostných kategórií zamestnávateľov došlo k poklesu počtu RPÚ za ostatných päť rokov. 

Významný nárast počtu RPÚ, a to o 48,4 %, je možno sledovať v kategórii 500 a viac zamestnancov.  

Graf č. 65 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 administratíva, ekonomika, manažment za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Až 69,4 % RPÚ bolo na pracovisku výrobná plocha, továreň, dielňa. Plocha používaná hlavne na 

skladovanie, nakladanie, vykladanie bola taktiež pracoviskom s významným podielom RPÚ, keďže 

podiel tohto pracoviska na počte RPÚ v sektore bol 15,3 %. 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave mali významný podiel na RPÚ v sektore. 

Približne 15 %-ný podiel na RPÚ mali kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní 

pracovníci, podobne ako aj operátori stacionárnych strojov a zariadení. 

Tabuľka č. 27 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

99 181 150 136 117 683 29,9 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve 
a podobní pracovníci 

63 81 88 68 48 348 15,2 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 97 73 72 54 46 342 15,0 % 

Montážni pracovníci 57 74 64 53 45 293 12,8 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení 31 29 38 37 35 170 7,4 % 

Administratívni pracovníci na záznam číselných 
a skladových údajov 

13 12 11 10 12 58 2,5 % 

Pracovníci v osobných službách 15 6 9 7 8 45 2,0 % 

Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych 
výrobkov, výrobkov z dreva a odevov 

4 12 9 9 10 44 1,9 % 
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Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 
okrem elektrikárov 

8 9 6 9 8 40 1,8 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) boli v tomto 

sektore príčinou RPÚ v najväčšej miere, a to s podielom 82,4 %. 

Vo vymedzenom časovom období, t. j. v rokoch 2014 až 2018, bolo v sektore administratíva, 

ekonomika, manažment zaznamenaných 27 pracovných úrazov s ŤUZ, pričom ich podiel bol 4,5 % na 

všetkých pracovných úrazoch s ŤUZ v SR. Až 40,7 % pracovných úrazov s ŤUZ sa stalo v priestore 

výrobnej plochy, továrne, dielne. Medzi najčastejšie zamestnania s pracovnými úrazmi s ŤUZ patrili 

zhodne s podielom 33,3 % operátori stacionárnych strojov a zariadení a pomocní pracovníci v ťažbe, 

stavebníctve, výrobe a doprave. Príčinou pracovných úrazov s ŤUZ bolo najmä chýbajúce alebo 

nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie. 

Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor administratíva, ekonomika, manažment, 

keďže za roky 2014 až 2018 boli v danom sektore zaznamenané len tri SPÚ, a to s podielom 1,4 % na 

všetkých SPÚ sektorovej štruktúre NSP/SRI. SPÚ sa vyskytli najmä v dopravných prostriedkoch – 

pozemných alebo koľajových (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, 

a to konkrétne dva SPÚ. Na výrobnej ploche, továrni, dielni sa vyskytol jeden SPÚ. Medzi zamestnania 

so zaznamenanými SPÚ patrili pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikované pracovníci 

a vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení. Medzi príčinami SPÚ v tomto sektore boli chýbajúce 

alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie, a to so zaznamenaným jedným SPÚ a 

používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti 

príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, a to so zaznamenanými dvomi SPÚ za 

sledované obdobie rokov 2014 až 2018. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore administratíva, ekonomika, manažment podľa úrovne Európskeho  

  kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR 

identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 2 320. V Trnavskom kraji 

bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 1 060 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými 

nižšími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol 

počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 210, respektíve približne 220. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 

97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym 

krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 96 %. Na druhej strane 

v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 77 % a druhá najnižšia hodnota po 

Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to približne 79 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet 

VPM v Bratislavskom kraji, a to približne 140. V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni 

EKR evidovaných približne 50 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými 

úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých 

dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 20, respektíve 30. Z relatívneho hľadiska bol 
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najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 15 % z celkového 

počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR dosiahol takmer 15 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR len 2 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u VPM so 

strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 4 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 190. V Košickom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 20 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji 

nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM tri, respektíve päť. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 8 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde 

podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 7 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji a v Trnavskom 

kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR marginálny. 

V sektore administratíva, ekonomika, manažment boli na základe inzerovaných voľných pracovných 

miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania typické pre daný sektor: 

• Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov, 

• Pracovník v sklade (skladník). 

 

2.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 88 Sociálna 

práca bez ubytovania. 

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 362 RPÚ, a to s podielom 5,1 % na 
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celkovej početnosti RPÚ v SR. Ako aj z grafu vyplýva, v sektore došlo k zvýšeniu počtu RPÚ zo 418 na 

550 RPÚ, t. j. o 31,6 %. V roku 2018 sa tak sektor dostal nad úroveň mediánu v rámci sektorovej 

štruktúry NSP/SRI.  

Graf č. 66 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
 za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podľa nasledujúceho grafu bolo najviac RPÚ za sledované obdobie u zamestnávateľov s 500 a viac 

zamestnancami, ktorí sa na celkovej početnosti RPÚ v sektore podieľali približne 48,5 %-ami. Druhý 

najvyšší podiel na RPÚ bol u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, ktorých podiel na celkovej 

početnosti RPÚ v rámci sektora bol približne 26,6 %. 

Graf č. 67 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore 
 zdravotníctvo, sociálne služby za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Až 73,4 % RPÚ v tomto sektore sa za sledované obdobie stalo v zdravotníckych zariadeniach, 

nemocniciach, domovoch opatrovateľskej služby. 

Najvyšší podiel na počte RPÚ v sektore, a to 27,7 %, vznikol za sledované obdobie medzi odbornými 

pracovníkmi v zdravotníctve. Významný podiel mali taktiež pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti. 

Podrobnejšie údaje prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 28 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
za roky 2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Odborní pracovníci v zdravotníctve 122 127 144 129 133 655 27,7 % 

Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti 70 64 75 80 110 399 16,9 % 

Pracovníci v osobných službách 42 65 67 56 64 294 12,5 % 

Špecialisti v zdravotníctve 56 47 49 60 61 273 11,6 % 

Upratovači a pomocníci 34 42 43 64 48 231 9,8 % 

Pomocní pracovníci pri príprave jedla 23 17 15 16 26 97 4,1 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

10 12 12 13 18 65 2,8 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

14 12 8 8 14 56 2,4 % 

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a 
vzdelávaní 

7 7 10 7 11 42 1,8 % 

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Príčinou 73,2 % RPÚ v sektore boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. 

chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy). 

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol jeden z najnižších počtov pracovných úrazov s ŤUZ 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI za sledované obdobie rokov 2014 až 2018. S počtom deväť úrazov s ŤUZ 

mal tento sektor len 1,5 % podiel na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR. Až v 55,6 % 

pracovných úrazov s ŤUZ sa úraz stal v zdravotníckom zariadení, nemocnici, dome opatrovateľskej 

služby. V rovnakom percente prípadov bolo príčinou pracovných úrazov s ŤUZ ohrozenie inými 

osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore zdravotníctvo, sociálne služby podľa úrovne Európskeho kvalifikačného 

  rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich 

najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 350. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR evidovaných približne 180 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR 

bolo v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími 

úrovňami EKR približne 30, respektíve približne 50. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných 

pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 57 % z celkového počtu 

VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM 

s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 51 %. Na druhej strane v Košickom kraji a Prešovskom 

kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len približne 21 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich najvyšší počet 

v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 230. V Trenčianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni EKR evidovaných približne 110 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými 

úrovňami EKR bolo evidovaných v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých 

dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne 40, respektíve 50. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to 36 % z celkového počtu VPM 
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v rámci sektora a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR dosiahol 33 %. Na druhej strane, v Prešovskom kraji bol podiel VPM so 

strednými úrovňami EKR len 17 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM so 

strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 21 %. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, a to približne 200. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni 

EKR približne 130 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom kraji 

nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM približne 70, respektíve 80. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 62 % 

z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde 

podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 53 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel 

VPM s vyššími úrovňami EKR len 17 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u VPM 

s vyššími úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 22 %. 

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

▪ Lekár bez špecializácie, 

▪ Sestra, Sestra bez špecializácie, 

▪ Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka v starostlivosti o dospelých, 

▪ Praktická sestra, 

▪ Sanitár, 

▪ Zubný lekár bez špecializácie, 

▪ Kuchár (okrem šéfkuchára). 

 

 

2.2.25 Sektor remeslá a osobné služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie 

ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 

80 Bezpečnostné a pátracie služby, 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 

96 Ostatné osobné služby, 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu. 
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Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo 

spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové 

charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb - podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo 

činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní). 

V sektore remeslá a osobné služby bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi 

o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 391 RPÚ, ktoré sa podieľali 0,8 % na 

celkovej početnosti RPÚ za sledované obdobie. Ako je evidentné z nižšie uvedeného grafu, počas 

sledovaného obdobia došlo k nárastu počtu RPÚ v sektore, a to približne o 30,3 %. Výskyt RPÚ v tomto 

sektore bol v roku 2014 pod úrovňou mediánu všetkých sektorov NSP/SRI, ale po roku 2015 sa dostal 

nad jej úroveň. 

Graf č. 68 Počet RPÚ v sektore remeslá a osobné služby a medián RPÚ za všetky sektory 
 NSP/SRI za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Na nasledujúcom grafe je zobrazená štruktúra RPÚ v sektore v členení podľa veľkosti zamestnávateľa 

za sledované časové obdobie. Z grafu vyplýva, že v ostatnom sledovanom roku 2018 bolo najviac RPÚ 

u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Významný a rastúci počet RPÚ je možné sledovať 

v prípade zamestnávateľov s 1 až 9 zamestnancami. 
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Graf č. 69 Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore remeslá 
 a osobné služby za roky 2014 až 2018 

 
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie 

Najviac RPÚ v sektore, a to s podielom 21,7 %, bolo zaznamenaných na pracovisku malé a veľké 

obchodné plochy (vrátane pouličného predaja). Významný podiel na RPÚ mali taktiež pracoviská: 

továrenské (priemyselné) miesto – bližšie neurčené, a to s podielom 13,0 %, či výrobná plocha, 

továreň, dielňa, a to s podielom 11,8 %. 

Ako je možné identifikovať na základe nasledujúcej tabuľky, najviac RPÚ za dané časové obdobie bolo 

v zamestnaniach pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb, a to s podielom 36,8 %, či 

pracovníci v osobných službách, s podielom 24,6 %. 

Tabuľka č. 29 Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore remeslá a osobné služby za roky 
2014 až 2018 

Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu % podiel 

Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných 
služieb 

26 31 22 33 32 144 36,8 % 

Pracovníci v osobných službách 14 19 25 23 15 96 24,6 % 

Operátori stacionárnych strojov a zariadení 2 1 11 3 10 27 6,9 % 

Montážni pracovníci 2 1 6 7 3 19 4,9 % 

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, 
výrobe a doprave 

6 2 3 3 5 19 4,9 % 

Upratovači a pomocníci 1 2 6 3 6 18 4,6 % 

Vodiči a obsluha pojazdných strojných 
zariadení 

4 3 - 2 4 13 3,3 % 

Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní 
nekvalifikovaní pracovníci 

5 1 3 - 3 12 3,1 % 

Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, 
strojárstve a podobní pracovníci 

2 2 - 2 1 7 1,8 % 
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Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval 

Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, 

zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) boli 

najčastejšou príčinou RPÚ v sektore, a to s podielom 66,2 % na celkovom počte RPÚ v sektore. 

Významnou príčinou, a to s podielom 19,2 %, bolo taktiež ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie 

pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie. 

V sektore remeslá a osobné služby bol jeden z najnižších počtov pracovných úrazov s ŤUZ 

v sledovanom období rokov 2014 až 2018. Ich počet bol 10, t. j. približne 1,7 % na celkovom počte 

pracovných úrazov s ŤUZ v SR. Až 60,0 % pracovných úrazov s ŤUZ bolo v zamestnaní: pracovníci 

verejnej ochrany a bezpečnostných služieb. 

Sektor remeslá a osobné služby patrí taktiež medzi sektory s najnižším počtom SPÚ, keďže za roky 2014 

až 2018 boli v danom sektore zaznamenané len tri SPÚ, v roku 2015 dva SPÚ a v roku 2018 jeden SPÚ. 

Podiel SPÚ v sektore remeslá a osobné služby bol 1,4 % na celkovej SPÚ v SR za sledované obdobie. 

Jeden SPÚ sa vyskytol na pracovisku: dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: 

vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo. V dvoch prípadoch nebolo pracovisko 

zamestnanca so SPÚ identifikované. Zamestnanci, u ktorých bol SPÚ boli: pracovníci verejnej ochrany 

a bezpečnostných služieb, riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách, ako 

aj vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení. Medzi príčinami SPÚ bolo: ohrozenie inými 

osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie 

a taktiež používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, 

proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore. 

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ 

riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú 

spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov. 
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 Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM)  

  v sektore remeslá a osobné služby podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

  pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019 

 

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V sektore remeslá a osobné služby bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší 

počet v Bratislavskom kraji, kde dosiahol približne 390. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR 

evidovaných približne 90 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo 

v Trenčianskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR 

približne 20, respektíve približne 50. V Bratislavskom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom podiel 

VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol približne 95 %. Na druhej strane v Trenčianskom 

kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 80 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji 

bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to približne 89 %. 

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich najvyšší počet 

v Bratislavskom kraji, a to deväť. V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR 

evidovaných približne osem voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami 

EKR bolo evidovaných v Žilinskom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých dosiahol počet 

VPM so strednými úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to približne 17 % z celkového počtu VPM v rámci 

sektora a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel VPM so strednými 
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úrovňami EKR dosiahol 10 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji a v Žilinskom kraji bol podiel VPM 

so strednými úrovňami EKR len minimálny. 

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM 

s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Trnavskom kraji boli na tejto úrovni 

EKR štyri VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet VPM minimálny. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, na druhej strane v Banskobystrickom 

kraji a v Prešovskom kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR len marginálny. 

V sektore remeslá a osobné služby boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest 

najpočetnejšie nasledovné zamestnania: 

▪ Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), 

▪ Masér (okrem maséra v zdravotníctve), 

▪ Kaderník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

258 
 

3. AKTIVITA Č. 3 IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK 

ZAMESTNÁVATEĽOV A STRATEGICKÝCH ÚLOH 

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ 

CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU 

PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA 

 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj41 (ďalej len „Agenda 2030“), vydaná Organizáciou Spojených 

národov (ďalej len „OSN“) obsahuje v súčasnosti najucelenejší súbor globálnych priorít a cieľov na 

dosiahnutie udržateľného rozvoja, ktoré nadväzujú na „Miléniovú deklaráciu“42 OSN z roku 2000. I keď 

nie je právne záväzná, vyjadruje zrejmý úmysel krajín smerovať ich rozvoj s cieľom udržateľnosti 

a nastaviť ich národné politiky, ciele, stratégie a plány tak, aby umožnili dosiahnuť determinované 

globálne ciele. Tých hlavných je v Agende 17 a ich integračným prvkom je prepojenie troch dimenzií 

udržateľného rozvoja, a to ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Z čiastkových 169-tich 

súvisiacich cieľov sú, v súvislosti s rozvojom ľudských zdrojov v oblasti kľúčových kompetencií 

a rastúcimi požiadavkami zamestnávateľov v dnešnom i budúcom rýchlo meniacom sa globálnom 

svete, dôležité najmä nasledujúce ciele: 

1. Cieľ 4: „Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné 

vzdelávacie príležitosti pre všetkých.“ 

a. Čiastkový cieľ 4.6: „Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci mladí a značná časť dospelých 

mužov a žien dosiahla gramotnosť a matematickú gramotnosť.“ 

b. Čiastkový cieľ 4.7: „Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti 

a zručnosti potrebné na podporu udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom 

vzdelávania o udržateľnom rozvoji a udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, 

rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho 

občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému 

rozvoju.“ 

 
41 SPOJENÉ NÁRODY. Ciele trvalo udržateľného rozvoja. [online]. Vedomostná platforma,2019.[cit. 2019-12-02]. 

Dostupné na internete: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
42 WIKIPÉDIA. Miléniové vyhlásenie Organizácie Spojených národov,2000.[cit. 2019-12-02]. Dostupné na 

internete: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Millennium_Declaration 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Millennium_Declaration
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2. Cieľ 8: „Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu 

zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých.“ 

a. Čiastkový cieľ 8.2: „Dosiahnuť vyššiu úroveň ekonomickej produktivity pomocou 

diverzifikácie, technologického rozvoja a inovácií, okrem iného tiež zameraním sa na 

odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a vysokým podielom ľudskej práce.“ 

V súvislosti s vyššie vymenovanými čiastkovými cieľmi sa v kľúčových kompetenciách, v rámci projektu 

SRI, odrážajú nasledujúce skutočnosti: 

1. Čiastkový cieľ 4.6: v rámci všeobecných kľúčových kompetencií sú uvedené komunikačné 

kompetencie z materinského i cudzieho jazyka, ktoré budú musieť na určitej úrovni ovládať 

všetci jednotlivci, ktorí budú zapojení do pracovného procesu. Rovnako bude žiadúce 

disponovať aj matematickou gramotnosťou, ktorá je taktiež uvedená ako jedna z kategórií 

všeobecných kľúčových kompetencií. 

2. Čiastkový cieľ 4.7: v rámci všeobecných kľúčových kompetencií sú pre všetky NŠZ na rôznych 

úrovniach potrebné občianske kompetencie. 

3. Čiastkový cieľ 8.2: v rámci všeobecných kľúčových kompetencií sa od jednotlivcov, v súvislosti 

s technologickým pokrokom a inováciami, žiada na určitej úrovni využívať technickú 

gramotnosť a digitálnu gramotnosť, rovnako ako aj vedieť sa učiť a v rámci špecifických 

kľúčových kompetencií využívať na určitej úrovni svoju tvorivosť (kreativitu). 

Faktorom udržateľného rozvoja a sociálnej súdržnosti súvisiacim s rozvojom a udržiavaním ľudského 

kapitálu, v kontexte so zručnosťami a schopnosťami jednotlivcov sledovanými v korelácii 

s požiadavkou prežitia úspešného, plnohodnotného a zároveň zodpovedného života, je venovaná 

významná pozornosť aj v koncepčnom rámci: „Kľúčové kompetencie na rok 2030“ - (DeSeCo 2.0)43“. 

Projekt realizovala OECD a jeho cieľom bolo identifikovať kľúčové kopetencie potrebné na zvládnutie 

výziev a problémov dnešného sveta, a to aj v súvislosti s následným definovaním všeobecných cieľov 

vzdelávacích systémov a celoživotného vzdelávania. Na to, aby boli ľudia vzdelaní, informovaní, 

kvalifikovaní, kompetentní na svoju prácu, dokázali riešiť výzvy súčasnosti i budúcnosti a pre 

spoločnosť boli prospešní, bolo potrebné zadefinovať, aké kompetencie im to umožnia.  

Za posledných 15 rokov sa viacnásobne zvýšil dopyt vlád po informáciách o schopnostiach jednotlivcov 

a do centra pozornosti sa dostávajú ciele vzdelávania, pričom problematika posudzovania a merania 

 
43 OECD. Vymedzenie a výber kompetencií (DeSeCo),2019 [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: 
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm
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výstupov vzdelávacích procesov je jednou z najdôležitejších diskusných tém, vzbudzujúcich záujem na 

celom svete. Analýza rozsiahlych štúdií o kompetenciách v rámci OECD potvrdila fakt, že chýba 

zodpovedajúci zastrešujúci koncepčný rámec, a preto sa pomocou projektu DeSeCo – „Definície 

a výberu kompetencií“ realizovala tvorba teoretických a koncepčných základov tejto problematiky. 

Nestačilo však zadefinovať iba rámec, bolo potrebné sa vysporiadať aj s terminológiou a výskumný 

proces vyústil do všeobecne akceptovanej definície kľúčových kompetencií, a to že: 

1. kľúčové kompetencie sú naučiteľné/osvojiteľné, 

2. kľúčové kompetencie prispievajú k naplňovaniu individuálnych a sociálnych cieľov, 

3. kľúčové kompetencie sú kľúčové pre zvládanie dôležitých, komplexných nárokov v širokom 

spektre súvislostí, 

4. kľúčové kompetencie sú dôležité pre všetkých jednotlivcov, 

5. kľúčové kompetencie zahŕňajú vysokú úroveň mentálnej komplexnosti.  

Zameranie projektu OECD na kompetencie do roku 2030 výslovne odkazuje na holistický koncept 

kompetencie. Tento znamená mobilizovanie kombinácie vedomostí, kognitívnych, praktických 

a sociálno-emocionálnych zručností, postojov a hodnôt, ktoré tvoria komplexný a vzájomne prepojený 

systém smerujúci k tomu, že osoba „koná“. Za kľúčové duševné zdroje sú považované: kognitívne 

zručnosti alebo intelektuálne schopnosti (analytické zručnosti, schopnosti kritického myslenia, 

zručnosti rozhodovania alebo zručnosti všeobecného riešenia problémov), rovnako ako 

aj vedomostná základňa a je potrebné ich mobilizovať s cieľom kvalifikovaného výkonu. Taktiež je 

žiadúce iniciovať sociálne a behaviorálne zložky, akými sú motivácia, emócie a hodnoty. Tieto všetky 

zložky predstavujú tzv. vyššiu úroveň duševnej komplexnosti, preto bol v DeSeCo zavedený pojem 

„reflexivity“, a to v súvislosti s modelom akčnej kompetencie. Táto úroveň vyžaduje, aby jednotlivci 

dosiahli určitý stupeň sociálnej zrelosti, ktorá im umožní zaujať rôzne perspektívy, vytvárať nezávislé 

úsudky a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy. 

Vzhľadom na predpoklad, že svet v roku 2030 bude radikálne transformovaný, najmä vďaka viacerým 

mega trendom, ktoré sa budú veľmi dynamicky vyvíjať (napr. šírenie moci medzi štátmi a z nich na 

neformálne siete; demografické vzorce – najmä rýchle starnutie, urbanizácia a zvyšujúca sa migrácia; 

rastúce nároky na prírodné zdroje a alarmujúce nedostatky u niektorých z nich; globálne priepastné 

rozdiely medzi chudobnými a bohatými; rozdelením a využívaním technológií) je veľmi dôležité, ako 

bude spoločnosť interagovať a ľudia v nej spokojne žiť a pracovať. 
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Z koncepčného hľadiska DeSeCo presahuje rámec Agendy 2030, kde v rámci čiastkového cieľa 4.7 sa 

spomínajú iba zručnosti a znalosti, pričom nie je možné zanedbávať, resp. oddeľovať postoje 

a hodnotovú orientáciu jednotlivcov. Za dôležitú kompetenciu je považovaná aj podnikavosť, ktorá 

bola riešená i v publikácii Európskej komisie EntreComp: Rámec pre kompetencie v oblasti podnikania 

(2016)44 a ktorú je potrebné chápať v širšom zmysle, nie iba z hľadiska vytvárania ekonomickej 

hodnoty. Zvyšujúca sa individuálna a sociálna rozmanitosť a neistota vedú k potrebe posilnenia 

sociálnej súdržnosti a rozvíjania zmyslu pre sociálne uvedomenie a zodpovednosť. Preto DeSeCo 

v svojom dokumente zdôrazňuje tri kľúčové kompetencie napomáhajúce efektívnej interakcii 

v sociálne heterogénnych skupinách a to: dobrého vzťahu k iným, empatie a riadenia a riešenia 

konfliktov s ostatnými v súvislosti s rôznymi záujmami, potrebami, cieľmi alebo hodnotami. Úlohou 

vytváraného rámca je naďalej skúmať význam praktickej tvorby, remeselnej logiky a praktického 

zapojenia sa vo vzťahu k tvorivosti a inovácii.  

Vo väčšine krajín OECD sa od ľudí očakáva, že budú: prispôsobiví (zmenám, ale aj iným ľuďom), 

inovatívni, tvoriví, otvorení, tolerantní, orientovaní na seba a motivovaní, budú schopní prevziať 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia, správanie a konanie, a to celoživotne – ako študenti, rodičia, 

partneri, zamestnanci, zamestnávatelia, občania, či spotrebitelia.  

V novom kompetenčnom modeli projektu SRI sú rozoberané a využívané viaceré vyššie spomínané 

kompetencie45 a ich charakteristiky, ktoré boli vytvárané v sledovanom období vychádzali i z vyššie 

zmienených rozhodujúcich skutočností. 

3.1 Vytvorenie podmienok na preskúmavanie a porovnávanie nových 

požiadaviek vedomostí a zručností na pracovných miestach v súlade 

s inováciami v sektoroch národného hospodárstva 

3.1.1 Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ 

V súvislosti s optimalizáciou nástroja bude možné porovnávať NŠZ medzi sebou zvlášť (po stlačení 

vybraného tlačidla v rámci stránky) za jednotlivé oblasti: 

▪ Kľúčové kompetencie, 

 
44 EURÓPSKA KOMISIA. EntreComp: rámec pre podnikateľské kompetencie,2016 [cit. 2019-12-16]. Dostupné na 

internete:   https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 

45 v texte sú vyznačené boldom 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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▪ Odborné vedomosti a  

▪ Odborné zručnosti. 

K tomuto kroku sa rozhodol Realizačným tím SRI v súvislosti s primeraným zobrazovaním množstva 

informácií o NŠZ naraz, nakoľko každá z oblastí je relatívne obsiahla na zobrazovanie, orientácia 

používateľov by mohla byť týmto spôsobom sťažená.   

Druhým významným aktom bolo presunutie možnosti vyhľadávania ďalších sektorových / prierezových 

/ špecifických vedomostí alebo zručností do oblasti tvorby, resp. revízie NŠZ, kde sa predpokladá jej 

kľúčové využitie. Funkcionalitu však bude možné, v prípade potreby doplniť aj do tohto nástroja. 

Nástroj na porovnávanie kompetencií, v sledovanom období, do seba postupne integroval 

zaktualizovanú databázu sektorových, prierezových a špecifických OV. Tieto budú zobrazované pri 

jednotlivých NŠZ podľa toho, či ich NŠZ obsahuje alebo nie. Zobrazovať sa však budú aj samostatne (v 

ponúkanej databáze), pričom bude na autorovi, či si ich do NŠZ vyberie alebo nie.  

Čo sa týka databázy odborných zručností, v sledovanom období boli dokončené práce na rozdelení 

odborných zručností podľa príznaku „sektorová“, zároveň bola skontrolovaná vhodnosť odbornej 

vedomosti a následne boli tieto odborné zručnosti priradené k zodpovedajúcim sektorovým radám. Do 

nasledujúceho obdobia budú vyprofilované prierezové odborné zručnosti. 

Najväčšia aktivita a spolupráca viacerých odborníkov bola vykazovaná v oblasti databázy kľúčových 

kompetencií (bližšie rozpísané viď kapitola: „Zmeny v kľúčových kompetenciách“). Po vyprofilovaní 

konečnej štruktúry kľúčových kompetencií členovia Expertného tímu, v rámci pracovných skupín, 

vytvorili základné charakteristiky pre všetky kľúčové kompetencie, až do úrovne podkategórií a ďalej 

riešili nové úlohy. V rámci predmetného nástroja bolo dôležité vyprofilovať najmä konečnú štruktúru 

kľúčových kompetencií, kedy sa pri jednotlivých NŠZ budú zobrazovať „balíčky“ všetkých 13-tich 

všeobecných kľúčových kompetencií s popisom prislúchajúcim k jednej zo 7-mich kvalifikačných úrovní 

(podľa SKKR). Čo sa týka špecifických kľúčových kompetencií, tieto budú mať porovnávané NŠZ odlišné 

v závislosti od toho, čo vybral autor NŠZ ako potrebné na výkon prác v konkrétnom zamestnaní na 

jednej z troch úrovní náročnosti.  

3.2 Inovovaná štruktúra NŠZ 

V sledovanom období sa, v súvislosti s inováciou štruktúry NŠZ, realizovali dve meritórne aktivity: 
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1. Vytváralo sa užívateľsky sympatické prostredie, ktoré inovovanú štruktúru priblíži v príjemnej 

podobe pre používateľov, na prvý pohľad rozdelí vizuálne spolu náležiace časti, promptne 

používateľa upozorní na vybrané oblasti a intuitívne ho navedie, akým spôsobom a kde má 

vypĺňať požadované informácie. 

2. Postupne boli do formátu rozšírenej štruktúry NŠZ integrované (do IS NSP/SRI) vybrané 

číselníky, klasifikácie, resp. databázy – a to pôvodné, aktualizované, resp. aj úplne nové. 

V súvislosti s vyššie uvedenými aktivitami je možné konštatovať, že viaceré oblasti rozšírenej štruktúry 

NŠZ budú indikovať komponenty stôp, prezentujúcich inovácie a inovačné trendy cez sektory, a to 

v konkrétnych zamestnaniach. Taktiež sa výrazne zvýši možnosť medzinárodného porovnania 

požiadaviek na konkrétne zamestnanie, ako tomu bolo doteraz. V nasledujúcom grafe a schéme sú 

vyjadrené oba sledované aspekty, pričom je možné konštatovať, že tvoria jeden z hlavných prínosov 

výstupu rozšíreného formátu NŠZ. 

   

Graf poukazuje na 5 hlavných oblastí, ktoré budú používateľov informovať rôznym spôsobom 

o inováciách a inovačných trendoch v jednotlivých NŠZ, resp. v aspoň v konkrétnych sektoroch. Najviac 

poznatkov o nich bude možné získať z rozšírenej štruktúry NŠZ v nasledujúcich položkách (zoradené 

zostupne podľa významnosti): 

1. Inovácie v sektore, 

2. Budúcnosť prierezových a sektorových OV, 

3. Budúcnosť prierezových a sektorových OZ, 

4. Sektorové stratégie, 

5. Základná informácia o zamestnaní (podrobná charakteristika zamestnania a charakteristika 

zamestnania). 
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Graf č. 70 Oblasti a položky NŠZ indikujúce inovácie a inovačné trendy v sektoroch 
a konkrétnych zamestnaniach 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Nasledujúca schéma zobrazuje vybrané položky rozšírenej štruktúry NŠZ, ktoré umožnia lepšie 

priradenie a porovnanie požiadaviek na konkrétne zamestnania na medzinárodnej úrovni. V prvom 

rade ide o priradenie ESCO povolania/povolaní k príslušnému NŠZ46, ktoré poskytuje internacionálne 

premostenie národných zamestnaní s medzinárodnými ekvivalentami. Víziou Realizačného tímu SRI je 

však zabezpečiť porovnanie zamestnaní na tej najpodrobnejšej úrovni, a to cez: 

a. Všeobecné kľúčové kompetencie, 

b. Špecifické kľúčové kompetencie, 

c. Prierezové odborné vedomosti, 

d. Sektorové odborné vedomosti, 

e. Prierezové odborné zručnosti, 

f. Sektorové odborné zručnosti. 

V schéme sú zobrazené s „pripináčikom“, pretože Realizačný tím plánuje zabezpečiť zodpovedajúce 

priradenie v rámci NŠZ aj pri týchto jednotlivých položkách, a to do takej úrovne podrobnosti 

a porovnateľnosti, ako to len bude možné. Cudzojazyčný ekvivalent alternatívneho názvu NŠZ 

 
46 problematika bola popísaná v Aktivite č. 4 v Priebežnej správe č. III 
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poskytuje základnú informáciu o NŠZ, v súvislosti s jeho základným prekladom do iného jazyka 

a položka „Uplatniteľnosť na trhu práce/Pracovné pozície“ umožňuje zistiť vhodné pracovné miesta, 

v súvislosti so stanovenými požiadavkami na konkrétny NŠZ, a to doma i v zahraničí.  

Schéma č. 2 Položky NŠZ umožňujúce ľahšie medzinárodné porovnanie požiadaviek na konkrétne 
zamestnanie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Kompletizácia a finalizácia zodpovedajúcich číselníkov (nielen vyššie uvedených) smeruje 

k záverečnému bodu – k vzájomnému poprepájaniu, otestovaniu funkčnosti a testovaniu nielen 

v rámci Realizačného tímu SRI, ale aj v rámci vybraných členov sektorových rád, aby bolo možné 

minimalizovať nedostatky a predstaviť tak komplexný systém na tvorbu/revíziu NŠZ pre všetkých 
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expertov a zúčastnené strany. V priebehu finalizácie nastali niektoré zmeny, ktoré budú predstavené 

v aktualizovanom metodickom manuáli, ktorý bude súčasťou Priebežnej správy č. 5. 

Čo sa týka testovania inovovanej rozšírenej verzie NŠZ, pred nasadením do produkcie, boli 

v sledovanom období postupne zrealizované nasledujúce činnosti:  

1. Interné testovanie zloženia a funkčnosti novej štruktúry NŠZ metodikmi Realizačného tímu 

SRI, 

2. Interné testovanie zloženia a funkčnosti novej štruktúry NŠZ tajomníkmi sektorových rád47, 

3. Viackolové zapracovanie pripomienok z oboch predchádzajúcich testovacích skupín48, 

4. Finálne testovanie zloženia a funkčnosti NŠZ49. 

 

3.3 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

3.3.1 Zhrnutie presunov garancií NŠZ medzi jednotlivými sektorovými radami, riešenie 

negarantovaných NŠZ 

V sledovanom období (od 18. októbra 2019 do 10. januára 2020) boli zrealizované druhé rokovania 

takmer všetkých sektorových rád. Tri sektorové rady zrealizovali druhé rokovania sektorových rád už 

o pár dní skôr – pred sledovaným obdobím a boli popísané v Priebežnej správe č. 3. V programe 

rokovaní viacerých sektorových rád bola zahrnutá diskusia o garancii doteraz nepriradených NŠZ k 

žiadnemu autorovi, resp. boli prerokovávané návrhy na presuny garantovaných NŠZ medzi 

jednotlivými sektorovými radami.  

Čo sa týka problematiky nepriradeného autorstva garantovaných NŠZ, vo väčšine prípadov išlo o dve 

možnosti: 

a. Sektorová rada ešte stále nemala sfinalizovaný zoznam garantovaných NŠZ, tzn. že si členovia 

ani finálne neodsúhlasovali autorstvo jednotlivých NŠZ, 

b. Sektorová rada nedisponovala v radoch svojich členov takými odborníkmi, ktorí by vedeli 

vypracovať, revidovať, resp. do/vypracovať špecifické NŠZ, ktoré v podmienkach SR garantuje 

 
47 prebieha podľa potreby – po priebežnej aktualizácii nástroja vzhľadom na zapracovávanie pripomienok  
48 ukončuje sa v súčasnom období 
49 prebieha aj v súčasnosti 
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a preto hľadala, aj pomocou pracovných skupín, vhodného autora (tento variant sa týkal aj 

čerstvo presunutých NŠZ z iných sektorových rád).  

V prvom prípade bude potrebné vyčkať do obdobia, kedy si členovia a predseda sektorovej rady 

sfinalizujú zoznamy garantovaných NŠZ a až následne bude možné priradiť k nim zodpovedných 

autorov. V druhom prípade predseda a garant priebežne hľadajú nových odborníkov, ktorí budú vedieť 

odborne zastrešiť tvorbu, revíziu, či dopracovanie vybraných NŠZ. 

V prílohách informácií od tajomníkov sa v tabuľke s názvom: „Zmena_zrušenie garancie NŠZ v rámci 

NP SRI“ je možné dozvedieť konkrétne informácie o takých NŠZ, ktoré zmenili garanciu sektorovej rady, 

resp. aký návrh bude prednesený na tretích rokovaniach sektorových rád. 

3.3.2 Určenie nových garancií NŠZ 

Čo sa týka určovania nových garancií pre NŠZ, z pohľadu najmä návrhov na tvorbu nových zamestnaní, 

ale aj napríklad nájdenia autora pre doposiaľ autorstvom neurčené NSŽ z dôvodu: 

a. presunu NŠZ z inej sektorovej rady,  

b. odstúpenia autora z členstva v sektorovej rade, resp. 

c. nájdenia nového odborníka (ako nového člena sektorovej rady, či pracovnej skupiny) 

v súvislosti s autorstvom NŠZ 

Niektoré sektorové rady zaznamenali viaceré zmeny a tie uviedli tajomníci v informáciách o sektorovej 

rade v prílohe s názvom: „Určenie nových garancií NŠZ pre NP SRI“. Pre odlíšenie takých NŠZ, ktoré do 

súčasného obdobia z rôznych príčin nemajú priradeného autora, tajomníci vybraných sektorových rád 

vyplnili prílohu s názvom: „Zoznam NŠZ s neurčenými garanciami“. 

3.3.3 Návrhy na zmenu/zrušenie garancie NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

 Opätovne, aj v tomto období, bola väčšina návrhov na zmeny garancie NŠZ odporučená zo Sektorovej 

rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. V nasledujúcej tabuľke sú sumarizované zmeny v garanciách, 

vrátane počtov prípadných zrušených NŠZ, ktoré už nebude garantovať v podmienkach národného 
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hospodárstva žiadna sektorová rada. Zaznamenané sú zmeny v takých sektorových radách, u ktorých 

prebehla jedna, resp. viacero z nasledujúcich troch možností: 

1. zrušila sa garancia konkrétneho NŠZ v podmienkach doteraz garantujúcej sektorovej rady, 

2. presunula sa garancia NŠZ z pôvodnej sektorovej rady inam a/alebo 

3. garanciu NŠZ prijala iná sektorová rada.  

Z tabuľky vyplýva, že najväčšie presuny NŠZ sa opäť týkali Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu 

a šport. Všetky návrhy boli postupne odsúhlasené na jednotlivých rokovaniach sektorových rád. 

V nasledujúcom období sa predpokladá, že nejaké zmeny v garancii NŠZ ešte nastanú, resp. niektoré 

NŠZ sa zlúčia, alebo úplne zrušia. 
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Tabuľka č. 30 Sumárne  zhodnotenie zmien v garanciách NŠZ za vybrané sektorové rady 

P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ  

Počet NŠZ, 
ktoré 
sektorová rada 
už nebude 
garantovať 

Aktualizovaný 
počet 
garantovaných 
NŠZ za 
sektorovú radu 

Počet NŠZ 
Návrh novej garantujúcej 

sektorovej rady 

Počet NŠZ 
navrhnutých na 

preradenie 

Potvrdenie 
garancie 
novej 
sektorovej 
rady na 
rokovaní 

2 
Sektorová rada pre ťažbu 
a úpravu surovín, geológiu 

53 - - - - 56 

3 
Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

52 - - - - 53 

4 
Sektorová rada pre textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

56 
Sektorová rada pre 

remeslá a osobné služby 
1 áno - 55 

7 
Sektorová rada pre chémiu a 
farmáciu 

37 - - - 2 35 

10 
Sektorová rada pre 
automobilový priemysel a 
strojárstvo 

56 - - - - 62 

13 
Sektorová rada pre vodu, odpad 
a životné prostredie 

57 - - - 2 55 

15 
Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu 
a cestovný ruch 

90 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu a 

šport 
1 áno 

2 88 
Sektorová rada pre 

administratívu, 
ekonomiku, manažment 

1 áno 

19 
Sektorová rada pre kultúru a 
vydavateľstvo 

156 - - - - 160 

20 
Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu, šport 

113 
Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

8 áno - 83 * 
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P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ  

Počet NŠZ, 
ktoré 
sektorová rada 
už nebude 
garantovať 

Aktualizovaný 
počet 
garantovaných 
NŠZ za 
sektorovú radu 

Počet NŠZ 
Návrh novej garantujúcej 

sektorovej rady 

Počet NŠZ 
navrhnutých na 

preradenie 

Potvrdenie 
garancie 
novej 
sektorovej 
rady na 
rokovaní 

Sektorová rada pre vodu, 
odpad a životné 

prostredie 
4 áno - 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 

a strojárstvo 
6 áno - 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 

služby 
5 áno - 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

2 áno - 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov 
5 áno - 

21 
Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 

177 
Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne 
služby 

4 áno 3 171 

23 
Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

231 - - - - 233 

24 
Sektorová rada pre remeslá a 
osobné služby 

84 - - - - 85 

Legenda: * = V priebehu rokovaní sektorových rád boli niektoré NŠZ, ktoré sa presúvali, následne zrušené, resp. u  niektorých sa zistila duplicita, a tak boli vymazané. Finálne 
presuny z predmetnej sektorovej rady k dnešnému dňu predstavujú 53 NŠZ. 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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3.3.4 Sumarizácia počtov garantovaných NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád 

Tak, ako aj v predchádzajúcej správe, i tentoraz je v Aktivite č. 1 uvedený zaktualizovaný počet 

garantovaných NŠZ, vrátane zachytenia zmien od začiatku NP SRI, pričom v posledných dvoch stĺpcoch 

sú zobrazené nárasty alebo poklesy počtu garantovaných NŠZ za každú z 24-och sektorových rád. 

Tabuľka s názvom: „Sumárne  zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové 

rady“ uvádza stav k 10. januáru 2020, teda presne tri mesiace od poslednej aktualizácie.  

Najväčšie zmeny nastali opäť v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport (-30 NŠZ). Stav 

garantovaných NŠZ sa, naproti tomu, nezmenil u 12-tich sektorových rád. Za všetky sektorové rady, 

oproti minulému obdobiu klesol (o 26) počet garantovaných NSŽ, a to najmä z dôvodu odstránenia 

duplicitných NŠZ zo zoznamov jednotlivých sektorových rád.  

Vzhľadom na to, že zanedlho nastane obdobie reálnej tvorby, revízie a dopracovávania garantovaných 

NŠZ (v rozšírenej štruktúre) autormi v rámci sektorových rád, resp. ich pracovných skupín, v prílohe č. 

27 je uvedený celkový zoznam garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady, triedený podľa 

poradového čísla sektorovej rady, a to k 10. januáru 2020.  V poslednom stĺpci je uvedená informácia 

o tom, či je NŠZ zverejnený v Informačnom systéme NSP/SRI alebo nie je. Tabuľka obsahuje 1931 NŠZ 

s názvami, ktoré sú aktuálne v súčasnom období, ale u niektorých z nich sa predpokladá, že sa budú 

meniť.  

3.4 Nové NŠZ súvisiace so vznikajúcimi zamestnaniami na trhu práce 

v sektoroch  

Aj v tomto období, vzhľadom na kontinuálne výrazné zmeny na trhu práce a vznikajúce nové 

požiadavky na výkon zamestnaní, predniesli členovia, resp. predsedovia sektorových rád tajomníkom 

viaceré návrhy na nové NŠZ, ktoré odporučili doplniť do zoznamu garantovaných zamestnaní za 

konkrétnu sektorovú radu. Tieto informácie sú považované za podnetnú databázu návrhov na 

doplnenie, resp. zmenu názvu zamestnaní v národnej klasifikácii zamestnaní, ktorá sa v súčasnom 

období reviduje. V informáciách tajomníkov sú tieto uvedené v prílohe s názvom: „Návrhy názvov 

nových NŠZ na garanciu sektorovej rady v podmienkach národného hospodárstva SR“ s určením 

autora, ak je známy. Niektoré zamestnania a ich názvy sa budú prerokovávať a schvaľovať na tretích 

rokovaniach sektorových rád v období február – marec 2020. 



   
 

272 
 

Nové NŠZ vyplývajú, okrem iného, aj z finalizácie sektorových stratégií - pri určení priamych dopadov 

na ľudské zdroje, kedy sa identifikujú také zamestnania, ktoré vďaka inováciám a inovačným trendom 

vzniknú. Nasledujúca schéma zobrazuje postupnosť vybraných aktivít, ktoré v rámci vypracovania 

sektorových stratégií expertmi, povedú k návrhu nových NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád. 

Schéma č. 3 Postupnosť aktivít vedúcich k návrhu nových NŠZ, ktoré budú garantovať konkrétne 
sektorové rady 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

3.5 Identifikácia NŠZ v súvislosti s inováciami a inovačnými trendmi 

v národnom hospodárstve SR 

Ako už bolo spomínané v predchádzajúcej kapitole, v súvislosti s inováciami a inovačnými trendmi 

v národnom hospodárstve SR je možné identifikovať nové NŠZ, ktoré budú v nasledujúcom období 

sektorové rady garantovať v podmienkach národného hospodárstva a ktoré budú potrebné na to, aby 

hospodárstvo SR držalo krok s ostatným svetom. Inovácie sa však netýkajú iba nových NŠZ, vo výraznej 

miere ovplyvňujú aj zamestnania v súčasnosti popisované v Registri zamestnaní v rámci NSP.  

V tejto súvislosti, v sledovanom období, oslovili tajomníci jednotlivých sektorových rád ich predsedov, 

resp. členov sektorových rád, aby im určili, ktorých NŠZ sa najviac dotknú inovácie, ktoré v súčasnom 

období, resp. v blízkej budúcnosti zasiahnu do jednotlivých odvetví, pričom je evidentné, že sa budú 

navzájom prelínať a dopĺňať. Táto úloha nepriamo vyplynula (ako jeden z výstupov) zo súčasných 

realizovaných aktivít členov sektorových rád, resp. i ďalších odborníkov, a to z finalizácie prvého 

a druhého cyklu tvorby sektorových stratégií a priebežnej tvorby cyklu tretieho.  
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garantovaných sektorovou 
radou



   
 

273 
 

Vzhľadom na to, že sektorové rady majú relatívne rozdielne stanovené termíny na dokončenie 

spomínaných cyklov a stav rozpracovania a úroveň podrobnosti a finalizácie vytváraných stratégií je 

pomerne odlišná, je možné konštatovať, že iba niektoré sektorové rady v tomto období vedeli 

identifikovať žiadané NŠZ, napríklad aj vďaka finálne vypracovaným premisám. Zo zhodnotení 

tajomníkov vyplýva, že tejto úlohe budú viaceré sektorové rady venovať bližšiu pozornosť až 

v nasledujúcom období, tzn., že komplexnejšie zhodnotenie bude možné poskytnúť až v Priebežnej 

správe č. 5. 

Z doterajších zistení je zrejmé, že najviac NŠZ, u ktorých sa predpokladá zmena v požiadavkách na 

odborné vedomosti a zručnosti je z vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovne, t.j u NŠZ s SKKR 6-8. 

Bližšia konkretizácia požadovaných kompetencií a zručností bude prebiehať v nasledujúcom období 

u väčšiny sektorových rád. V nižšie uvedenej tabuľke sú sumarizované priebežné zistenia za jednotlivé 

sektorové rady. Konkrétne názvy zamestnaní, ktoré boli identifikované ako pravdepodobne najviac 

zasiahnuté inovačnými trendmi v národnom hospodárstve sú uvedené v rámci vybraných sektorových 

rád v informáciách, ktoré boli vytvorené tajomníkmi – v prílohe s názvom: „Zoznam garantovaných NŠZ 

najviac zasiahnutých inováciami alebo inovačnými trendmi v sektore, resp. v príbuzných sektoroch“.  
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Tabuľka č. 31 Počty identifikovaných NŠZ v súvislosti so zmenami požiadaviek na kompetencie 
a zručnosti v zamestnaniach – podľa sektorovo-kompetenčných úrovní 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet NŠZ zasiahnutých inováciami/inovačnými trendmi 

Nízka sektorovo-
kompetenčná úroveň 

Stredná sektorovo-
kompetenčná úroveň 

Vysoká sektorovo-
kompetenčná úroveň 

1 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

2 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

3 zatiaľ neurčené 3 3 

4 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

5 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

6 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

7 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

8 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

9 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

10 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

11 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

12 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

13 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

14 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

15 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

16 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

17 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

18 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

19 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

20 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

21 zatiaľ neurčené 1 5 

22 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

23 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 3 

24 zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené zatiaľ neurčené 

Spolu 0 4 11 
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 

Niektoré sektorové rady skonštatovali, že významný vplyv inovácií bude ovplyvňovať viaceré oblasti 

národného hospodárstva, a to najmä v strednodobom horizonte. U iných sektorových rád sa 

predpokladá, že určité inovácie sa budú dotýkať iba jedného sektora a v rámci neho iba určitých NŠZ. 

Identifikácia predmetných NŠZ bude prerokovávaná aj na tretích rokovaniach sektorových rád.  
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3.6 Realizácia zmien v kompetenčnom modeli 

V sledovanom období prebiehali výrazné zmeny vo všetkých troch oblastiach kompetenčného modelu. 

Transformované boli: 

1. kľúčové kompetencie, 

2. odborné vedomosti i 

3. odborné zručnosti. 

Podrobnejšie informácie sú uvádzané v nasledujúcich kapitolách. 

3.6.1 Zmeny v kľúčových kompetenciách 

Významným krokom v súvislosti so zmenami v kompetenčnom modeli boli tri dôležité aktivity: 

1. finalizácia štruktúry kľúčových kompetencií,  

2. finalizácia charakteristík jednotlivých kľúčových kompetencií a 

3. tvorba popisov úrovní pre jednotlivé kľúčové kompetencie50. 

Na aktivitách úzko spolupracovali členovia oboch pracovných skupín Expertného tímu na reformu 

kompetenčného modelu SRI (ďalej len „Expertný tím“), a to: 

a. Pracovnej skupiny pre oblasť všeobecných kľúčových kompetencií a  

b. Pracovnej skupiny pre oblasť špecifických kľúčových kompetencií. 

V súvislosti s rozšírením pracovných skupín o nových odborníkov bolo dňa 18. októbra 2019 o 8:30 

hod. zrealizované rokovanie s pani doc. Mgr. art. Svetlanou Waradzinovou a Mgr. Júliou Choleva, PhD. 

(viď prezenčnú listinu na nasledujúcom obrázku) v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 

v Bratislave. 

  

 
50 realizácia tejto úlohy prebieha aj v súčasnom období 
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 Prezenčná listina z pracovného rokovania nových členov Expertného tímu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Rokovanie sa uskutočnilo v súlade s programom rokovania zaslaným účastníčkam vopred mailovou 

formou (viď nasledujúci obrázok). 

 Pozvánka s programom rokovania zo dňa 18. októbra 2019 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Z rokovania vyplynuli viaceré závery, pričom medzi najhlavnejšie patrili nasledovné: 

1. Oboznámenie sa s harmonogramom plánovaných aktivít pracovných skupín a schválenie 

rozdelenia prác medzi prítomné členky. 

2. Predstavenie nových členiek Expertného tímu do vybraných pracovných skupín e-mailom, 

v súvislosti so spoluprácou na pripomienkovaní modelu kľúčových kompetencií. 

3. Posúdenie pridelených základných a skrátených charakteristík kategórií a podkategórií, resp. 

položiek kľúčových kompetencií a zaslanie finálnych návrhov charakteristík vedúcej 

Expertného tímu. 

4. Zaregistrovanie sa v Informačnom systéme NSP/SRI na základe zaslaného registračného e-

mailu a využívanie tohto systému na elektronické výkazníctvo práce. 

5. Priebežné vypracovávanie elektronického výkazu práce za jednotlivé mesiace a jeho 

odoslanie na schválenie vedúcej Expertného tímu. 

Aktuálny zoznam členov oboch pracovných skupín Expertného tímu, spolu s aktuálnymi mailovými 

kontaktmi a inštitúciou, z ktorej pochádzajú, je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Ak člen rieši 

problematiku všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií, tzn. že je zapojený do oboch 

pracovných skupín, u jeho mena sa uvádza “*“. Z pôvodného počtu 35 členov, je v súčasnosti (k 10. 

januáru 2020) v pracovných skupinách Expertného tímu spolu 31 členov. Pred koncom roka 2019 bol 

zisťovaný záujem pokračovať v zapojení v pracovných skupinách Expertného tímu a okrem troch 

členov, ktorí odstúpili, sa jedna členka nevyjadrila, a teda v súčasnom období týmto členom neboli 

predĺžené kontrakty na spoluprácu. 

Tabuľka č. 32 Aktualizovaný menný zoznam členov oboch pracovných skupín s mailovými 
kontaktmi 

p.č. Meno Inštitúcia E-mailový kontakt 

1 Ing. Jaromír Novák, PhD. * 
Katedra pedagogiky, 
Národohospodárska fakulta, 
Ekonomická univerzita 

jaromir.novak@euba.sk 

2 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
Katedra aplikovanej 
informatiky, FMFI, Univerzita 
Komenského 

ftacnik@fmph.uniba.sk 

3 Ing. Juraj Ťapák IT Asociácia Slovenska jtapak@yahoo.com 

4 Ing. Juraj Galba LANTESTEL s. r. o. galba@lantestel.sk 

5 Ing. Štefan Balogh 
Stredná odborná škola 
informačných technológií 

stefan.balogh@sos-it.sk 

6 Ing. Róbert Kopál 
Asociácia obchodníkov s 
cennými papiermi aocp@vnet.sk 
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p.č. Meno Inštitúcia E-mailový kontakt 

7 prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.  * 

Ústav zemských zdrojov, 
Fakulta baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií, 
Technická univerzita 

viliam.bauer@tuke.sk 

8 PaedDr. Ján Sadloň 
Stredná odborná škola 
informačných technológií 

sadlon@sositba.sk 

9 doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. * 
Ústav elektrotechniky, Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, 
Slovenská technická univerzita 

mikulas.bittera@stuba.sk 

10 doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. * 
Materiálovo technologická 
fakulta, Slovenská technická 
univerzita 

jaromira.vanova@stuba.sk 

11 PaedDr. Hana Blažíčková 
Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky 

hana.blazickova@gmail.com 

12 PhDr. Alexandra Homoľová Slovenská národná galéria alexandra.homolova@sng.sk 

13 Mgr. Lýdia Babiaková 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

lydia.babiakova@minedu.sk 

14 PaedDr. Eleonora Kováčová 
Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky eleonora.kovacova@culture.gov.sk 

15 Mgr. Ing. Daniel Škobla 
Ústav etnológie a sociálnej 
antropológie SAV danielskobla@gmail.com 

16 Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD. 
Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV filcak.richard@gmail.com 

17 Ing. Branislav Pristáč INFOSTAT pristac@infostat.sk 

18 Ing. Jarmila Vidová * European Education, s. r. o.  vidova09@gmail.com 

19 prof. Ing. Pavol Čičák, PhD. Slovenská technická univerzita pavel.cicak@stuba.sk 

20 PhDr. Ivana Gregorová, PhD. * 
Štátny inštitút odborného 
vzdelávania ivana.gregorova@siov.sk 

21 Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. * 
Asociácia inštitúcií vzdelávania 
dospelých v SR 

prezident@aivd.sk 

22 JUDr. Ing. Michal Bartók Národné osvetové centrum michal.bartok@nocka.sk 

23 doc. Svetlana Waradzinová * Divadelná fakulta VŠMU waradzinova@vsmu.sk 

24 Ing. Viera Bakošová * 
Slovenská asociácia 
podnikových finančníkov 

v.bakosova@crif.com 

25 Mgr. Regína Remenárová * 
Inštitút celoživotného 
vzdelávania STU regina.remenarova@stuba.sk 

26 Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD. 

Katedra matematiky a 
aktuárstva, Fakulta 
hospodárskej informatiky, 
Ekonomická univerzita 

kratka.euba@gmail.com 

27 Ing. Juraj Modranský, PhD. * 
Katedra plánovania a tvorby 
krajiny, Technická univerzita 

modransky@tuzvo.sk 

28 Mgr. Ladislav Ostroha 
Združenie pre kariérové 
poradenstvo a rozvoj kariéry ladislav.ostroha@saaic.sk 

29 Mgr. Vasil Kuzmiak Cech strechárov Slovenska vasilkuzmiak59@gmail.com 

30 Ing. Mgr. Eva Kozelnická * 
Výskumný ústav detskej 
psychológie a 
patopsychológie eva.kozelnicka@vudpap.sk 

31 Ing. Ján Košta, CSc. Ekonomický ústav Slovenskej 
akadémie vied jan.kosta@savba.sk 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Od 18.-teho do 22. októbra 2019 takmer všetci vedúci pracovných skupiniek (podľa pôvodných 

kategórií kľúčových kategórií) poslali svoje kolektívne pripomienky k návrhu zmien a doplnenia do 

štruktúry kľúčových kompetencií a taktiež sa vyjadrili k vyznačeným problematickým oblastiam 

v dokumente, a to mailovou formou. V nasledujúcej tabuľke je zachytená ich aktivita v súvislosti so 

zadanou úlohou. Vedúca Expertného tímu sa však zaoberala aj ďalšími návrhmi, ktoré poslali niektorí 

členovia samostatne.  

Tabuľka č. 33 Aktivita vedúcich pracovných skupiniek v súvislosti s vyjadrením sa 
k aktualizovanému návrhu štruktúry kľúčových kompetencií 

Názov pôvodnej 
pod/kategórie kľúčovej 
kompetencie v kompetencii 
vedúceho pracovnej skupiny 

Meno vedúceho/vedúcej 
pracovnej skupiny 

Aktivita 

Samostatnosť + Myslenie + 
Odolnosť voči stresu 

Klaudius Šilhár Bez vyjadrenia 

Manažérske zručnosti Jaromír Novák Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Naučiť sa učiť Eva Frišová Bez vyjadrenia 

Sociálno-emocionálne 
zručnosti 

Ladislav Ostroha Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Tímová spolupráca Eva Kozelnická Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Komunikácia a riešenie 
konfliktov 

Jarmila Vidová Bez vyjadrenia 

Tvorivosť (kreativita) + 
Umelecký talent 

Hana Blažíčková Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Fyzická zdatnosť Lýdia Babiaková Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Manuálna zručnosť Ladislav Konkoly Vyjadrenie sa k svojej oblasti 
kľúčových kompetencií 

Kultivovaný písomný prejav + 
Literárna gramotnosť + 
Jazyková gramotnosť 

Ivana Gregorová Návrhy a pripomienky 
k priradenej oblasti kľúčových 
kompetencií 

Matematická gramotnosť Zuzana Krátka Odsúhlasené akceptované 
zmeny v rámci návrhov členov, 
ktoré Realizačný tím v 1. etape 
zapracoval do nového návrhu 

Digitálna gramotnosť Juraj Ťapák Vyjadrenie sa k zaslaným 
mailovým otázkam 

Informačná gramotnosť Milan Ftáčnik Vyjadrenie sa k zaslaným 
mailovým otázkam 

Finančná a ekonomická 
gramotnosť 

Róbert Kopál Vyjadrenie sa k svojej oblasti 
kľúčových kompetencií 
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Názov pôvodnej 
pod/kategórie kľúčovej 
kompetencie v kompetencii 
vedúceho pracovnej skupiny 

Meno vedúceho/vedúcej 
pracovnej skupiny 

Aktivita 

Environmentálna gramotnosť Richard Filčák Bez vyjadrenia 

Spoločenská zodpovednosť Daniel Škobla Vyjadrenie sa k svojej oblasti 
kľúčových kompetencií 

Technická gramotnosť Mikuláš Bittera Návrhy a pripomienky 
k viacerým oblastiam 
kľúčových kompetencií 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Na základe návrhov, pripomienok a následných mailových a telefonických konzultácií s vedúcimi 

skupiniek, v rámci Expertného tímu, sumarizovala vedúca Expertného tímu v novom dokumente 

zmeny v štruktúre kľúčových kompetencií (viď príloha č. 28), doplnila ďalšie informácie a zaslala 

všetkým členom na finálne schválenie do termínu 30. októbra 2019. Vyjadrenie členov a iba zásadné 

pripomienky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, vrátane reakcie vedúcej Expertného tímu. 

Tabuľka č. 34 Vyjadrenie členov pracovných skupín Expertného tímu k aktualizovanému 
dokumentu v súvislosti so zmenou štruktúry kľúčových kompetencií 

Meno a priezvisko člena PS 
Vyjadrenie člena PS Expertného tímu na reformu 
kompetenčného modelu SRI / reakcia vedúcej Expertného tímu 

Ing. Jaromír Novák, PhD.51 * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

PaedDr. Eva Frišová52 * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.53 

pripomienka k názvu „Zdravovedná kompetencia“ + nesúhlas 
s ponechaním troch gramotností: Digitálna gramotnosť, Informačná 
gramotnosť, Mediálna gramotnosť. Návrh na zlúčenie Informačnej 
gramotnosti do Digitálnej gramotnosti a Mediálnej gramotnosti 
bezo zbytku. / Kategória sa premenuje na: „Zdravotná 
gramotnosť“. Digitálna gramotnosť bude spojená s Informačnou 
gramotnosťou. 

Ing. Juraj Ťapák54 
Pripomienka k absencii kategórie „Kolaborácia“ a „Analytické 
a kritické myslenie“ /Kooperácia už existuje, Myslenie s troma 
podkategóriami vytvorené nanovo v rámci štruktúry ŠKK 

Ing. Juraj Galba nevyjadril sa do termínu 

Ing. Štefan Balogh súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Róbert Kopál55 nevyjadril sa do termínu 

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

PaedDr. Ján Sadloň súhlasí, bez zásadných pripomienok 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.56 * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

 
51 vedúci pôvodnej kategórie “Manažérske zručnosti” 
52 vedúca pôvodnej kategórie “Naučiť sa učiť” 
53 vedúci pôvodnej kategórie “Informačná gramotnosť” 
54 vedúci pôvodnej kategórie “Digitálna gramotnosť” 
55 vedúci pôvodnej kategórie “Finančná a ekonomická gramotnosť” 
56 vedúci pôvodnej kategórie “Technická gramotnosť” 
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Meno a priezvisko člena PS 
Vyjadrenie člena PS Expertného tímu na reformu 
kompetenčného modelu SRI / reakcia vedúcej Expertného tímu 

PaedDr. Hana Blažíčková57 súhlasí, bez zásadných pripomienok 

PhDr. Alexandra Homoľová súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Mgr. Lýdia Babiaková58 
pripomienka k názvu „Zdravovedná kompetencia“ / 
Kategória sa premenuje na: „Zdravotná gramotnosť“ 

Ladislav Konkoly59 súhlasí, bez zásadných pripomienok 

PaedDr. Eleonora Kováčová súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Ján Košta, CSc. nevyjadril sa do termínu 

Mgr. Ing. Daniel Škobla60 súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.61 súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Branislav Pristáč súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Jarmila Vidová62 * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

prof. Ing. Pavol Čičák, PhD. súhlasí, bez zásadných pripomienok 

PhDr. Ivana Gregorová, PhD.63 * 

Pripomienka k definícii a rozdeleniu kompetencií, návrh na 
doplnenie zloženia vybraných kľúčových kompetencií, návrh na 
zmenu v časti Prezentačných zručností i Asertivita/persuázia/ 
prehodenie poradia slov v názve v rámci špecifických kľúčových 
kompetencií; presun a doplnenie zloženia vybraných kľúčových 
kompetencií 

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.64 * nevyjadril sa do termínu 

JUDr. Ing. Michal Bartók nevyjadril sa do termínu 

Ing. Viera Bakošová * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Mgr. Regína Remenárová * 

pripomienka k názvu „Zdravovedná kompetencia“ + žiadosť 
o spojenie Digitálnej gramotnosti s Informačnou gramotnosťou / 
Kategória sa premenuje na: „Zdravotná gramotnosť“. Digitálna 
gramotnosť bude spojená s Informačnou gramotnosťou. 

Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD.65 súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Juraj Modranský, PhD. * nevyjadril sa do termínu 

Mgr. Ladislav Ostroha66  

Pripomienka k zatriedeniu Emocionálnych zručností do ŠKK, návrh 
na ponechanie Sociálnych kompetencií vo VKK a vytvorenie 
kategórie Osobnostných a emocionálnych zručností v rámci VKK / 
ponechanie Sociálnych kompetencií a vytvorenie kategórie 
Osobnostných a emocionálnych zručností 

Mgr. Vasil Kuzmiak   súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Ing. Mgr. Eva Kozelnická67 * súhlasí, bez zásadných pripomienok 

Dr. Júlia Choleva * nevyjadrila sa do termínu 

 
57 vedúca pôvodných kategórií “Tvorivosť (kreativita)” a “Umelecký talent” 
58 vedúca pôvodnej kategórie “Fyzická zdatnosť” 
59 vedúci pôvodnej kategórie “Manuálna zručnosť” 
60 vedúci pôvodnej kategórie “Spoločenská zodpovednosť” 
61 vedúci pôvodnej kategórie “Environmentálna gramotnosť” 
62 vedúca pôvodnej kategórie “Komunikácia a riešenie konfliktov” 
63 vedúca pôvodných kategórií “Kultivovaný písomný prejav”, “Literárna (čitateľská) gramotnosť”, “Jazyková 

gramotnosť” 
64 vedúci pôvodných kategórií “Samostatnosť”, “Myslenie”, “Odolnosť voči stresu” 
65 vedúca pôvodnej kategórie “Matematická gramotnosť” 
66 vedúci pôvodnej kategórie “Sociálno-emocionálne zručnosti” 
67 vedúca pôvodnej kategórie “Tímová spolupráca” 
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Meno a priezvisko člena PS 
Vyjadrenie člena PS Expertného tímu na reformu 
kompetenčného modelu SRI / reakcia vedúcej Expertného tímu 

prof. PhDr. Monika Čambáliková, 
CSc. * 

súhlasí, bez zásadných pripomienok 

doc. Svetlana Waradzinová * nevyjadrila sa do termínu 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Na základe vyššie uvedených zásadných pripomienok bol dokument prepracovaný a jeho finálna 

verzia, v ktorej sa nachádza aktuálne znenie štruktúry kľúčových kompetencií je uvedená 

v nasledujúcej podkapitole s názvom „Upravená štruktúra kategórií a podkategórií kľúčových 

kompetencií v kompetenčnom modeli SRI“.  

 

3.6.1.1 Upravená štruktúra kategórií a podkategórií kľúčových kompetencií v kompetenčnom 

modeli SRI 

 

Nižšie je opísaná upravená štruktúra kľúčových kompetencií v intenciách kompetenčného modelu 

SRI. Úprava vychádzala z námetov a návrhov členov pracovných skupín Expertného tímu na reformu 

kompetenčného modelu SRI a zároveň bola metodicky koordinovaná vedúcou Expertného tímu tak, 

aby bola v súlade s cieľom a zámermi projektu SRI (v súvislosti s kompetenčným modelom). 

Vzhľadom na to, že jednou z cieľových skupín projektu je po/produktívna pracovná sila, ktorá sa 

zaujíma o svoje možnosti zamestnania, ktoré má v nadväznosti na svoje nadobudnuté/získané 

vedomosti, zručnosti, ale aj získané, či vrodené spôsobilosti – kompetencie, kompetenčný model SRI 

sa skladá z: 

1. kľúčových kompetencií,  

2. odborných vedomostí a  

3. odborných zručností.  

Tieto kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti sú uvádzané v súvislosti s tým, že sú 

žiadúce na výkon jednotlivých zamestnaní v národnom hospodárstve, a to na určitej úrovni68. 

V národných štandardoch zamestnania sú tieto kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti 

 
68 či už v suvislosti s SKKR v rámci všeobecnej kľúčovej kompetencie alebo ako jedna z troch úrovní náročnosti zvládnutia 
v rámci špecifickej kľúčovej kompetencie 
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teda uvádzané ako požiadavka na jednotlivcov, ktorí ich musia ovládať a umožňujú im vykonávať 

žiadané aktivity a činnosti v súlade s požadovanými kvalifikačnými a inými predpokladmi.  

V tejto podkapitole, ako bolo vyššie spomínané, sa rieši prvá oblasť kompetenčného modelu, a to 

kľúčové kompetencie v intenciách a požiadavkách kompetenčného modelu SRI. Kľúčové 

kompetencie na účely projektu sa delia na:  

a. všeobecné kľúčové kompetencie – žiadúce univerzálne pre všetky NŠZ v národnom 

hospodárstve (v nadväznosti na výšku požadovanej úrovne SKKR) a 

b. špecifické kľúčové kompetencie – žiadúce iba pre určité zamestnania v národnom 

hospodárstve.  

Všeobecné kľúčové kompetencie sú rozdelené do 13-tich základných kategórií. Špecifické kľúčové 

kompetencie sa delia dve časti, a to: 

1. Kompetencie a  

2. Dispozície/vlohy. 

Nasledujúca štruktúra uvádza upravené zloženie usporiadania kľúčových kompetencií, pričom 

výslednej štruktúre predchádzali nasledujúce tri aktivity: 

1. doplnenie štruktúry kľúčových kompetencií o určitú pod/kategóriu,  

2. presuny medzi pod/kategóriami, v rámci oboch typov kľúčových kompetencií a 

3. zrušenie pod/kategórie, resp. pod/kategórií a bývalých položiek. 

V prípade presunov sú tieto zmeny a presuny vyznačené za formuláciou: „Zloženie“ a v niektorých 

prípadoch sú v krátkosti vysvetlené, aby bolo jasné, čo sa pod nimi rozumie. Tieto, ale aj ostatné 

(nevysvetlené) pod/kategórie budú v ďalších fázach podrobne charakterizované členmi pracovných 

skupín Expertného tímu – v tomto dokumente podrobnejšie vysvetlenie nebolo cieľom. 

VŠEOBECNÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

Všeobecné kľúčové kompetencie je svojim charakterom možné prirovnať ku kľúčovým kompetenciám 

definovaným v Odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
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vzdelávanie69. Ich charakteristickou črtou je skutočnosť, že sú rovnocenné a rovnako dôležité. 

Potrebujú ich všetci ľudia v nadväznosti na svoje osobné naplnenie a rozvoj, zamestnateľnosť, sociálne 

začlenenie a úspešný život v spoločnosti, udržateľnosť svojho životného štýlu, pri zodpovednom 

prístupe ku zdraviu a aktívnom občianstve. Nadobúdajú sa pri formálnom i neformálnom vzdelávaní, 

rovnako ako aj  pri informálnom učení sa - v rôznych prostrediach, v rámci rôznych komunít.  

Niektoré všeobecné kľúčové kompetencie sú vyjadrené ako gramotnosti – t.j. jednotlivec je v určitom 

smere primerane vzdelaný a má zručnosti v istom odbore v rozličných kontextoch, ktoré mu umožňujú 

identifikovať, posudzovať, pochopiť, hodnotiť, interpretovať, ale aj tvoriť svoje názory, pocity a fakty 

ústnou formou (verbálne ale aj neverbálne) alebo písomnou formou. 

Všeobecné kľúčové kompetencie sa skladajú iba z kategórií. I keď jednotlivé kategórie obsahujú, 

v niektorých prípadoch, viaceré oblasti, kategória je vnímaná ako druh kľúčovej kompetencie, 

sledovaná ako celok, a tak bude i charakterizovaná. Jej jednotlivé časti budú spomínané v texte 

charakteristiky a následne i v nadväznosti na úrovne70 všeobecných kľúčových kompetencií.  

V rámci všeobecných kľúčových kompetencií ide o nasledujúce kategórie: komunikačné kompetencie 

– materinský jazyk; komunikačné kompetencie – cudzí jazyk; matematická gramotnosť; digitálna 

gramotnosť; mediálna gramotnosť; environmentálna gramotnosť; ekonomická a finančná gramotnosť; 

občianske kompetencie; technická gramotnosť; zdravotná gramotnosť; sociálne kompetencie; 

osobnostné a emocionálne kompetencie; naučiť sa učiť. 

Ku všetkým kategóriám bude vytvorená zodpovedajúca charakteristika a následne vytvorené popisy 

v nadväznosti na úrovne SKKR. Vzhľadom na to, že v Registri zamestnaní budú zverejnené iba 

zamestnania na úrovni SKKR 2 – 8, aj popisy budú vytvárané na týchto 7-ich úrovniach. Zároveň sa 

pripúšťa definovanie popisu aj napríklad len po úroveň 4 a na vyšších úrovniach bude využívaný 

rovnaký popis, t.j. gramotnosť maturanta bude totožná s vysokoškolákom. 

KATEGÓRIE VŠEOBECNÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE – MATERINSKÝ JAZYK 

 
69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN 
70 8 úrovní podľa SKKR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
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Zloženie: bývalé kategórie - čitateľská gramotnosť, kultivovaný slovný prejav, kultivovaný písomný 

prejav, prezentačné zručnosti. Skladá sa z nasledujúcich kompetencií: počúvanie, čítanie 

s porozumením, samostatný ústny prejav, dialógy, písanie. 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE – CUDZÍ JAZYK 

Zloženie: komunikačné zručnosti v súvislosti s cudzím jazykom - počúvanie, čítanie s porozumením, 

samostatný ústny prejav, dialógy, písanie. 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ 

Zloženie: naviazanosť na časť informačnej ale aj mediálnej gramotnosti, a to v súvislosti s používaním 

IKT. Je potrebné dotknúť sa najmä informačnej gramotnosti v súvislosti so: schopnosťou efektívne 

pracovať s informáciami; rozpoznať potrebu informácií, identifikovať a lokalizovať vhodné informačné 

zdroje, získať prístup k informáciám obsiahnutým v týchto zdrojoch, hodnotiť kvalitu získaných 

informácií a tvorivo využívať informácie. 

 

MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ 

Zloženie: schopnosť narábať s médiami, spôsobilosť kriticky prijímať a interpretovať mediálne obsahy 

a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Ide o súbor 

kompetencií/spôsobilostí  (porozumenie ako média pracujú, aktívne využívanie médií, interaktívne 

zdieľanie prostredníctvom médií, efektívne/strategické využívanie médií), ktoré sú potrebné pre 

aktívnu a uvedomelú účasť človeka v súčasnej mediálnej spoločnosti. 

 

ENVIRONMENTÁLNA GRAMOTNOSŤ 

 

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 

OBČIANSKE KOMPETENCIE 
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Zloženie: bývalá spoločenská zodpovednosť, doplnená o multikultúrne kompetencie 

TECHNICKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ 

Zloženie: Zdravotná a pohybová gramotnosť 

SOCIÁLNE KOMPETENCIE 

Zloženie: Kooperácia (bývalá Tímová spolupráca), Schopnosť budovať medziľudské vzťahy, Schopnosť 

riešiť konfliktné situácie  

OSOBNOSTNÉ A EMOCIONÁLNE KOMPETENCIE 

Zloženie: Schopnosť sebauvedomenia, Schopnosť empatie, Schopnosť sebareflexie, Schopnosť 

sebamotivácie, Schopnosť sebaovládania, Odolnosť voči stresu, Samostatnosť, Analyzovanie a riešenie 

problémov 

NAUČIŤ SA UČIŤ 

 

ŠPECIFICKÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

V rámci špecifických kľúčových kompetencií ide o dve časti: Prvá časť – kompetencie obsahuje 

manažérske kompetencie (s troma podkategóriami); podnikavosť; myslenie (s troma podkategóriami); 

Druhá časť – Dispozície/vlohy obsahuje telesnú zdatnosť; manuálnu zručnosť; talent a tvorivosť 

(kreativitu). 

Ku všetkým kategóriám i podkategóriám špecifických kľúčových kompetencií bude vytvorená 

zodpovedajúca charakteristika a následne bude u všetkých vytvorený popis na tri úrovne náročnosti 

ich zvládnutia. 

ŠPECIFICKÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE – I. ČASŤ: KOMPETENCIE 

MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE 

PODKATEGÓRIE MANAŽÉRSKYCH KOMPETENCIÍ 

❖ Organizovanie a plánovanie práce 
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❖ Vodcovské schopnosti 

❖ Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť 

 

PODNIKAVOSŤ 

Zloženie: schopnosť využívať príležitosti, nápady a myšlienky s cieľom meniť ich na hodnoty. Využíva 

kritické myslenie, iniciatívu, vytrvalosť, proaktivitu, odvahu a znalosť vlastných silných a slabých 

stránok. 

MYSLENIE 

PODKATEGÓRIE MYSLENIA 

❖ Analytické myslenie 

❖ Kritické myslenie 

❖ Strategické a koncepčné myslenie 

 

ŠPECIFICKÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE – II. ČASŤ: DISPOZÍCIE/VLOHY 

Druhá časť špecifických kľúčových kompetencií sa skladá zo 4-och dispozícií/vlôh, ako samostatných 

kategórií, ktoré taktiež bude možné vyberať si na jednej z troch úrovní. 

TELESNÁ ZDATNOSŤ 

Zloženie: Je to špecifická kľúčová kompetencia, ktorá predstavuje vrodenú dispozíciu/vlohu 

jednotlivca. V informačnom systéme SRI na to bude v rámci Špecifických kľúčových kompetencií 

upozornené.  

MANUÁLNA ZRUČNOSŤ 

Zloženie: Je to špecifická kľúčová kompetencia, ktorá predstavuje vrodenú dispozíciu/vlohu 

jednotlivca. V informačnom systéme SRI na to bude v rámci Špecifických kľúčových kompetencií 

upozornené.  

TALENT 

Zloženie: Je to špecifická kľúčová kompetencia, ktorá predstavuje vrodenú dispozíciu/vlohu 

jednotlivca. V informačnom systéme SRI na to bude v rámci Špecifických kľúčových kompetencií 

upozornené. V charakteristike bude talent rozoberaný v súvislosti s talentom umeleckým, športovým, 
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či technickým. V rámci stanovenia troch úrovní, na elementárnej úrovni pôjde o nadanie, na pokročilej 

úrovni o talent a na vysokej úrovni o genialitu. 

TVORIVOSŤ (KREATIVITA) 

Zloženie: Je to špecifická kľúčová kompetencia, ktorá predstavuje vrodenú dispozíciu/vlohu 

jednotlivca. V informačnom systéme SRI na to bude v rámci Špecifických kľúčových kompetencií 

upozornené.  

NADVÄZUJÚCE AKTIVITY 

    

CHARAKTERISTIKY KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 

Charakteristiky budú vytvárané pre všetky kategórie všeobecných kľúčových kompetencií a 

zároveň pre všetky kategórie a podkategórie špecifických kľúčových kompetencií. Vzhľadom na 

rozsiahle presuny a výrazné zmeny (oproti bývalej štruktúre), pôvodné návrhy charakteristík, uvedené 

v metodickom manuáli, budú brané do úvahy iba rámcovo.  

Členovia pracovných skupín rozpracujú charakteristiky v rozsahu, aký uznajú za vhodné tak, aby 

výstižne popísali kategóriu, resp. podkategóriu vybranej kľúčovej kompetencie vo všeobecnosti. 

Vytvárať sa budú dve podoby charakteristík:  

a. dlhá (základná) charakteristika a  

b. skrátená verzia charakteristiky. 

Základná charakteristika obšírnejšie popíše vybranú kategóriu, resp. podkategóriu a bude slúžiť ako 

primárna informácia – v odborných dokumentoch a výstupoch správ za projekt. Skrátená verzia 

charakteristiky bude považovaná za východiskovú na rýchle oboznámenie sa s jednotlivými 

pod/kategóriami – či už autorom, resp. ostatnými užívateľmi Informačného systému SRI. 

POPISY KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 

Po vytvorení charakteristík budú členovia pracovných skupín pokračovať v tvorbe úplne nových 

popisov pre každú kľúčovú kompetenciu: 
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1. podľa 7-ich71 úrovní SKKR pri všeobecných kľúčových kompetenciách a 

2. troch úrovní náročnosti zvládnutia v rámci špecifických kľúčových kompetencií. 

 

3.6.1.2 Aktualizácia rozdelenia kategórií medzi členov oboch pracovných skupín a potvrdenie, resp. 

uvedenie nových vedúcich pracovných skupiniek 

Vzhľadom na to, že boli zrealizované zmeny v štruktúre KK a položky, podkategórie a niekedy aj celé 

kategórie boli zmenené, bolo potrebné zaktualizovať aj tabuľku s rozdelením kategórií medzi členov 

oboch pracovných skupín Expertného tímu a zároveň potvrdiť, resp. uviesť nového vedúceho 

pracovnej skupinky. Vedúca Expertného tímu rozoslala mailom zoznamy s menami členov oboch 

pracovných skupín pri jednotlivých kategóriách všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií, 

aby sa vyjadrili, či súhlasia so zaradením do nových kategórií a zároveň zisťovala, či vedúci pracovných 

skupiniek majú stále záujem zastávať túto pozíciu.  

V niektorých prípadoch nebol vedúci určený, resp. ich bolo v rámci jednej kategórie viacero (vzhľadom 

na zlúčenie viacerých podkategórií dokopy) a bolo potrebné zistiť, kto prijme túto funkciou. Mailovou 

komunikáciou oslovení členovia vyjadrili do 11. novembra 2019 ne/záujem byť vedúcim pracovnej 

skupinky v súvislosti s novou štruktúrou KK a zaktualizovaný zoznam je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke. Niektorí členovia sa vyjadrili až po tomto termíne, po opätovnom upozornení. Členovia: Ing. 

Juraj Modranský, PhD., doc. Svetlana Waradzinová a JUDr. Ing. Michal Bartók sa nevyjadrili ani po tejto 

žiadosti.  

Medzi hlavné zmeny, ktoré nastali v sledovanom období, bolo odstúpenie členky/vedúcej pracovnej 

skupinky pani PaedDr. Evy Frišovej z dôvodu pracovnej vyťaženosti (november 2019, viď príloha č. 29).  

Na poste vedúcej pracovnej skupinky pre kategóriu „Naučiť sa učiť“ ju nahradila pani Ing. Jarmila 

Vidová. Vedúca Expertného tímu rozposlala ostatným vedúcim pracovných skupiniek, u ktorých bola 

pôvodne pani Frišová členom, mail, v ktorom ich informovala o tom, že táto členka opustila Expertný 

tím na vlastnú žiadosť. Vedúcou skupinky v rámci novej kategórie „Zdravotná gramotnosť“ sa taktiež 

 
71 od 2. – 8. úrovne SKKR, pretože SKKR 1 predstavuje ukončenie prvého stupňa základnej školy a v súčasnom 
období neexistuje žiadne zamestnanie v národnom hospodárstve, ktorého kvalifikačná požiadavka je na tejto 
úrovni a ani v budúcnosti sa nepredpokladá, že od zamestnávateľov takáto požiadavka na kvalifikačný stupeň, 
pri zamestnaní, nastane 
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stala pani Ing. Jarmila Vidová, pričom aktivít v rámci tejto kategórie sa prihlásila ešte pani Mgr. Lýdia 

Babiaková.  

Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti odstúpila, v mesiaci november 2019, z prác v rámci Expertného 

tímu aj členka pracovnej skupinky pre „Sociálne kompetencie“ a „Osobnostné a emocionálne 

kompetencie“ – pani prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. (viď opäť príloha č. 29). 

Informovaní o tom boli vedúci a aj členovia oboch pracovných skupiniek – mailom. Vzhľadom na to, že 

v pracovnej skupinke „Osobnostné a emocionálne kompetencie“ zostal, okrem vedúceho skupinky, 

iba jeden člen, vedúca Expertného tímu oslovila mailom členov iných pracovných skupiniek 

s podobnou odbornosťou so otázkou, či majú záujem vstúpiť do pracovnej skupinky, aby mohli byť 

v rámci nej dostatočne reprezentatívne a načas spracovávané ďalšie úlohy (nakoľko táto kategória 

obsahuje 8 oblastí a je teda časovo a odborne náročnejšia na spracovanie). Do skupinky vstúpili dvaja 

členovia: pani Vidová a pán Škobla, čiže je možné konštatovať, že skupinka je v počte 4-och členov 

dostatočne reprezentatívna a početná na to, aby vedela kvalitatívne a kvantitatívne zabezpečiť 

stanovené úlohy podľa harmonogramu. 

Pre pracovnú zaneprázdnenosť v mesiaci december 2019 a vycestovanie do zahraničia požiadala pani 

Kozelnická o odstúpenie z postu vedúcej pracovnej skupinky „Sociálne kompetencie“. Zastúpiť ju na 

tomto poste súhlasila pani Vaňová.  

Dlhodobo bol neaktívny aj pán Konkoly, ktorý po opätovnej výzve koncom decembra 2019 zaslal mail, 

v ktorom informoval o ukončení spolupráce v pracovnej skupinke (viď príloha č. 29). Vzhľadom na to, 

že bol vedúcim v skupinke „Manuálna zručnosť“ bolo potrebné nájsť nového vedúceho. Túto pozíciu 

v súčasnom období vykonáva pán Bittera.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam členov a vedúcich pracovných skupiniek, 

rozdelených podľa odsúhlaseného členenia kľúčových kompetencií (stav k 10. januáru 2020). 

Členovia, ktorí sú zapojení v oboch oblastiach – Všeobecných i Špecifických kľúčových kompetencií, sú 

označení oranžovo a vedúci jednotlivých pracovných skupiniek majú označenie „V“ v zodpovedajúcom 

stĺpci kľúčovej kompetencie. 
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Tabuľka č. 35 Aktualizovaný zoznam členov a vedúcich pracovných skupiniek v súvislosti s upravenými kategóriami kľúčových kompetencií – oblasť Všeobecných kľúčových 
kompetencií 

Meno 
experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 

Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Zloženie: 
čitateľská 
gramotnosť, 
kultivovaný 
slovný prejav, 
kultivovaný 
písomný 
prejav, 
prezentačné 
zručnosti 

Zloženie: 
komunikačné 
zručnosti v 
súvislosti s 
cudzím 
jazykom 

  

Zloženie: 
naviazanosť 
na časť 
informačnej 
i mediálnej 
gramotnosti 
- v súvislosti 
s 
používaním 
IKT 

      

Zloženie: 
bývalá 
spoločenská 
zodpovednosť, 
doplnená o 
multikultúrne 
kompetencie 

    

Zloženie: 
Kooperácia 
(bývalá 
Tímová 
spolupráca), 
Schopnosť 
budovať 
medziľudské 
vzťahy, 
Schopnosť 
riešiť 
konfliktné 
situácie,  

Zloženie: 
Schopnosť 
sebauvedomenia, 
Schopnosť 
empatie, 
Schopnosť 
sebareflexie, 
Schopnosť 
sebamotivácie, 
Schopnosť 
sebaovládania, 
Odolnosť voči 
stresu, 
Samostatnosť,  
Analyzovanie a 
riešenie 
problémov   

Ing. Jaromír 
Novák, PhD.  áno áno áno - - - áno - - - - - áno 

PhDr. Ivana 
Gregorová, 
PhD. áno V áno V - - - - - - - - - - - 

Ing. Mgr. 
Zuzana 
Krátka, PhD.  - - áno   V - - - áno - - - - - - 

prof. Ing. 
Pavol Čičák, 
PhD.  - - - áno áno - - - - - - - - 

Ing. Juraj 
Ťapák  - - - áno V - - - - - - - - - 
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Meno 
experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 

Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Zloženie: 
čitateľská 
gramotnosť, 
kultivovaný 
slovný prejav, 
kultivovaný 
písomný 
prejav, 
prezentačné 
zručnosti 

Zloženie: 
komunikačné 
zručnosti v 
súvislosti s 
cudzím 
jazykom 

  

Zloženie: 
naviazanosť 
na časť 
informačnej 
i mediálnej 
gramotnosti 
- v súvislosti 
s 
používaním 
IKT 

      

Zloženie: 
bývalá 
spoločenská 
zodpovednosť, 
doplnená o 
multikultúrne 
kompetencie 

    

Zloženie: 
Kooperácia 
(bývalá 
Tímová 
spolupráca), 
Schopnosť 
budovať 
medziľudské 
vzťahy, 
Schopnosť 
riešiť 
konfliktné 
situácie,  

Zloženie: 
Schopnosť 
sebauvedomenia, 
Schopnosť 
empatie, 
Schopnosť 
sebareflexie, 
Schopnosť 
sebamotivácie, 
Schopnosť 
sebaovládania, 
Odolnosť voči 
stresu, 
Samostatnosť,  
Analyzovanie a 
riešenie 
problémov   

doc. RNDr. 
Milan 
Ftáčnik, CSc.  - - áno áno  áno V - - - - - - - - 

Ing. Juraj 
Galba  - - - áno - - - áno  áno - - - - 

Ing. Štefan 
Balogh  - - - áno áno - - - - - - - - 

Ing. Juraj 
Modranský, 
PhD.  - - - áno - áno - áno áno - - - - 

Ing. Viera 
Bakošová  - - - - áno - áno - - - - - - 

Ing. Róbert 
Kopál  - - - - - - áno V - - - - - - 

Ing. Ján 
Košta, CSc. - - - - - - áno - - - - - - 
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Meno 
experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 

Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Zloženie: 
čitateľská 
gramotnosť, 
kultivovaný 
slovný prejav, 
kultivovaný 
písomný 
prejav, 
prezentačné 
zručnosti 

Zloženie: 
komunikačné 
zručnosti v 
súvislosti s 
cudzím 
jazykom 

  

Zloženie: 
naviazanosť 
na časť 
informačnej 
i mediálnej 
gramotnosti 
- v súvislosti 
s 
používaním 
IKT 

      

Zloženie: 
bývalá 
spoločenská 
zodpovednosť, 
doplnená o 
multikultúrne 
kompetencie 

    

Zloženie: 
Kooperácia 
(bývalá 
Tímová 
spolupráca), 
Schopnosť 
budovať 
medziľudské 
vzťahy, 
Schopnosť 
riešiť 
konfliktné 
situácie,  

Zloženie: 
Schopnosť 
sebauvedomenia, 
Schopnosť 
empatie, 
Schopnosť 
sebareflexie, 
Schopnosť 
sebamotivácie, 
Schopnosť 
sebaovládania, 
Odolnosť voči 
stresu, 
Samostatnosť,  
Analyzovanie a 
riešenie 
problémov   

Ing. 
Branislav 
Pristáč - - - - - - áno - - - - - - 

Ing. Mgr. Eva 
Kozelnická - - - - - - - - - - áno  áno - 

Mgr. Regína 
Remenárová áno áno áno áno - - - - - - - - - 

Ing. Jarmila 
Vidová áno áno - - - - - áno - áno V áno áno áno V 

Mgr. Lýdia 
Babiaková  - - - - - - - - - áno - - - 

Mgr. Richard 
Filčák, MSc., 
PhD. - - - - - áno V - áno - - - - - 
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Meno 
experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 

Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Zloženie: 
čitateľská 
gramotnosť, 
kultivovaný 
slovný prejav, 
kultivovaný 
písomný 
prejav, 
prezentačné 
zručnosti 

Zloženie: 
komunikačné 
zručnosti v 
súvislosti s 
cudzím 
jazykom 

  

Zloženie: 
naviazanosť 
na časť 
informačnej 
i mediálnej 
gramotnosti 
- v súvislosti 
s 
používaním 
IKT 

      

Zloženie: 
bývalá 
spoločenská 
zodpovednosť, 
doplnená o 
multikultúrne 
kompetencie 

    

Zloženie: 
Kooperácia 
(bývalá 
Tímová 
spolupráca), 
Schopnosť 
budovať 
medziľudské 
vzťahy, 
Schopnosť 
riešiť 
konfliktné 
situácie,  

Zloženie: 
Schopnosť 
sebauvedomenia, 
Schopnosť 
empatie, 
Schopnosť 
sebareflexie, 
Schopnosť 
sebamotivácie, 
Schopnosť 
sebaovládania, 
Odolnosť voči 
stresu, 
Samostatnosť,  
Analyzovanie a 
riešenie 
problémov   

Mgr. Ing. 
Daniel 
Škobla - - - - - áno - áno V - - - áno - 

prof. Ing. 
Viliam 
Bauer, CSc.  - - - - - áno - - áno - - - - 

PaedDr. Ján 
Sadloň  - - - - - - - - áno - - - - 

doc. Ing. 
Mikuláš 
Bittera, PhD.  - - - - - - - - áno V - - - - 

doc. Ing. 
Jaromíra 
Vaňová, 
PhD.  - - - - - - áno - - - áno  V - - 
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Meno 
experta 

Názov Všeobecnej kľúčovej kompetencie 

Komunikačné 
kompetencie 
- materinský 
jazyk 

Komunikačné 
kompetencie 
- cudzí jazyk 

Matematická 
gramotnosť  

Digitálna 
gramotnosť 

Mediálna 
gramotnosť 

Environmentálna 
gramotnosť 

Ekonomická 
a finančná 
gramotnosť 

Občianske 
kompetencie 

Technická 
gramotnosť 

Zdravotná 
gramotnosť 

Sociálne 
kompetencie 

Osobnostné a 
emocionálne 
kompetencie 

Naučiť 
sa učiť 

Zloženie: 
čitateľská 
gramotnosť, 
kultivovaný 
slovný prejav, 
kultivovaný 
písomný 
prejav, 
prezentačné 
zručnosti 

Zloženie: 
komunikačné 
zručnosti v 
súvislosti s 
cudzím 
jazykom 

  

Zloženie: 
naviazanosť 
na časť 
informačnej 
i mediálnej 
gramotnosti 
- v súvislosti 
s 
používaním 
IKT 

      

Zloženie: 
bývalá 
spoločenská 
zodpovednosť, 
doplnená o 
multikultúrne 
kompetencie 

    

Zloženie: 
Kooperácia 
(bývalá 
Tímová 
spolupráca), 
Schopnosť 
budovať 
medziľudské 
vzťahy, 
Schopnosť 
riešiť 
konfliktné 
situácie,  

Zloženie: 
Schopnosť 
sebauvedomenia, 
Schopnosť 
empatie, 
Schopnosť 
sebareflexie, 
Schopnosť 
sebamotivácie, 
Schopnosť 
sebaovládania, 
Odolnosť voči 
stresu, 
Samostatnosť,  
Analyzovanie a 
riešenie 
problémov   

doc. 
Svetlana 
Waradzinová  - - - - - - - - áno - - - - 

Mgr. 
Klaudius 
Šilhár, PhD. - - - - - - - - - - áno - áno 

Mgr. 
Ladislav 
Ostroha - - - - - - - - - - áno áno V áno 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Tabuľka č. 36 Aktualizovaný zoznam členov a vedúcich pracovných skupiniek v súvislosti s upravenými kategóriami kľúčových kompetencií – oblasť Špecifických kľúčových 
kompetencií 

Meno experta 

Názov Špecifickej kľúčovej kompetencie 

Kompetencie Dispozície/vlohy 

Manažérske kompetencie Podnikavosť Myslenie Telesná zdatnosť 
Manuálna 
zručnosť Talent 

Tvorivosť 
(kreativita) 

Podkategórie: Organizovanie a 
plánovanie práce, Vodcovské 
schopnosti, Schopnosť prijímať 
rozhodnutia a niesť zodpovednosť 

  Podkategórie: Analytické myslenie, 
Kritické myslenie, Strategické a 
koncepčné myslenie 

        

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. - - áno V - - - - 

Ing. Jaromír Novák, PhD.  áno  V - - - - - - 

Mgr. Ladislav Ostroha - - - - - - - 

Ing. Viera Bakošová  áno áno - - - - - 

Ing. Mgr. Eva Kozelnická áno áno - - - - - 

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.  áno - áno - - - - 

Ing. Jarmila Vidová áno áno V áno - - - - 

PaedDr. Hana Blažíčková  - - - - - áno V áno V 

doc. Svetlana Waradzinová  - - - - - áno áno 

PaedDr. Eleonora Kováčová - - - - - áno áno 

PhDr. Alexandra Homoľová - - - - - áno áno 

JUDr. Ing. Michal Bartók - - - - - áno áno 

Ing. Juraj Modranský, PhD.  - - áno - - - áno 

Mgr. Lýdia Babiaková  - - - áno V - - - 

Mgr. Vasil Kuzmiak  - - - áno áno - - 

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.  - áno - áno áno - - 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.  - - - - áno  V - - 

PhDr. Ivana Gregorová, PhD. - - áno - - - - 

Mgr. Regína Remenárová áno - - - - - - 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Schéma č. 4 Schéma štruktúry kľúčových kompetencií v rámci kompetenčného modelu SRI 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V predchádzajúcej schéme je zobrazená aktuálna štruktúra kľúčových kompetencií – oboch typov, 

vrátane všetkých kategórií a podkategórií. 

Sumárne je možné konštatovať, že došlo k nasledujúcim hlavným zmenám (oproti prvotnému návrhu, 

ktorý bol uvedený v Metodickom manuáli na tvorbu popisiek pre všeobecné a špecifické kľúčové 

kompetencie), a to: 

1. Všeobecné kľúčové kompetencie obsahujú 13 hlavných kategórií, tzn., že do štruktúry 

pribudli nové kompetencie, a to konkrétne: Zdravotná gramotnosť; Sociálne kompetencie; 

Osobnostné a emocionálne kompetencie; Naučiť sa učiť. Niektoré kategórie vznikli 

presunutím z časti Špecifických kľúčových kompetencií, iné vznikli ako úplne nové. 

2. Niektoré všeobecné kľúčové kompetencie sú vyjadrené ako gramotnosti a iné ako 

kompetencie. 

3. Do všeobecných kľúčových kompetencií pribudli tzv. „mäkké“ zručnosti, ktoré sú uvádzané 

v nasledujúcich kategóriách: Sociálne kompetencie; Osobnostné a emocionálne 

kompetencie. 

4. Vo všeobecných kľúčových kompetenciách vznikli dve rozsiahle oblasti súvisiace 

s komunikačnými kompetenciami: Komunikačné kompetencie – materinský jazyk; 

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk. 

5. Špecifické kľúčové kompetencie sa v novej štruktúre rozdeľujú na dve časti:  

a. Kompetencie a  

b. Dispozície/vlohy. 

6. Špecifické kľúčové kompetencie obsahujú v prvej časti 3 hlavné kategórie (dve z nich 

obsahujú zároveň aj podkategórie) a v druhej časti 4 hlavné kategórie. 

Po potvrdení rozdelenia kategórií medzi členov pracovných skupín a prijatia funkcie vedúcich 

pracovných skupiniek boli členom zadané, v súlade s harmonogramom, postupne nasledujúce úlohy: 

1. Tvorba charakteristík jednotlivých kategórií a podkategórií kľúčových kompetencií a 

2. Tvorba popisov úrovní pre jednotlivé kľúčové kompetencie. 
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Pri realizácii oboch úloh bolo potrebné dodržiavať nasledujúce metodické pokyny: 

1. charakteristika jednotlivých kategórií, resp. podkategórií kľúčových kompetencií musí 

vystihovať všetky položky (oblasti) vybranej gramotnosti/kompetencie, na ktorých sa dohodli 

členovia pracovnej skupinky pri úpravách a návrhoch novej štruktúry kľúčových 

kompetencií; 

2. formulácia viet v charakteristike bude využívať nasledujúce znenie textu:  „predstavuje“, 

„znamená“, „reprezentuje“, „značí“ a pod. a popíše, čo jednotlivec vo všeobecnosti pri nej 

„vie/dokáže“ robiť, čo využíva a aké má pri nej schopnosti. V jednoduchej forme je potrebné 

spomenúť, čo jednotlivé kategórie zahŕňajú; 

3. krátke charakteristiky výstižnejšie a hutnejšie vysvetlia kľúčovú kompetenciu - predtým 

naformulovanú do základnej charakteristiky; 

4. Popisy jednotlivých kategórií všeobecných kľúčových kompetencií budú interpretovať na 

jednotlivých úrovniach (2-8 v nadväznosti na SKKR) stupne náročnosti vybranej všeobecnej 

kľúčovej kompetencie tak, aby vysvetlili všetky oblasti spomenuté v charakteristike vybranej 

všeobecnej kompetencie; 

5. Pri tvorbe popisov kategórií všeobecných kľúčových kompetencií sa bude postupovať 

v kreovaní popisu od najjednoduchšej úrovne po najzložitejšiu, pričom niektoré úrovne 

môžu mať identické popisy; 

6. V prípade, že kategória špecifickej kľúčovej kompetencie obsahuje aj podkategóriu - popisy 

(na troch úrovniach) sa budú vytvárať „iba“ pre podkategóriu špecifickej kľúčovej 

kompetencie; 

7. formulácia viet v popisoch kľúčových kompetencií bude využívať nasledujúce znenie textu: 

jednotlivec „ovláda“, „dokáže“, „má schopnosť“, „chápe“, „dosahuje“ „uvedomuje si“, 

„pozná“, „ sa orientuje“, „je pripravený“, a pod.; 

8. všetky zdroje (medzi/národné), z ktorých bude čerpané pri tvorbách charakteristík, resp. 

i následných popisov, budú označené v texte formou vloženia poznámky pod čiarou; 

Členom jednotlivých skupiniek boli elektronicky zaslané podkladové tabuľky, do ktorých mali členovia, 

v spolupráci v skupinkách, vpísať jednotlivé charakteristiky. V nasledujúcej schéme je zobrazená 

žiadaná postupnosť aktivít členov pri plnení vyššie uvedenej prvej úlohy. 



   
 

303 
 

Schéma č. 5 Realizácia tvorby charakteristík kategórií a podkategórií kľúčových kompetencií – 
postupnosť krokov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Kompetenciou a zároveň úlohou vedúceho každej pracovnej skupinky bolo určiť si systém a spôsob 

práce, ktorý jemu a členom jeho pracovnej skupinky vyhovoval pri tvorbe charakteristík najviac. To 

znamená: 

a. akým spôsobom si medzi seba členovia rozdelia prácu,  

b. v akých termínoch a komu odovzdajú čiastkové výstupy a 

c. kto bude zodpovedný za finalizáciu charakteristiky. 

V nadväznosti na určenú postupnosť bolo v prvom rade potrebné nadefinovať dlhú charakteristiku, 

ktorá obšírnejšie vysvetlí vybranú kľúčovú kompetenciu a bude slúžiť ako primárna informácia 

v odborných dokumentoch a výstupoch správ za projekt. Následne na to bolo nevyhnutné túto 

charakteristiku vytvoriť v skrátenej verzii. Krátka charakteristika bude slúžiť ako informačný zdroj na 

rýchle oboznámenie sa s jednotlivými kľúčovými kompetenciami (až do úrovne podkategórie) pre 

všetkých používateľov v Informačnom systéme SRI.  

Pomôckou na tvorbu charakteristík, boli vo viacerých prípadoch, navrhnuté texty v dokumente 

„Metodický manuál na tvorbu popisiek pre všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie“, ktorý bol 

zverejnený v prílohe v rámci Priebežnej správy č. 3. Vzhľadom na to, že niektoré kategórie vznikli ako 

úplne nové, boli vytvárané bez predchádzajúcich podkladov a členovia ku charakteristikám pridávali aj 

Vedúci pracovnej skupinky: určenie spôsobu prác pre
členov pracovnej skupinky v súvilosti s tvorbou
charakteristík vybraných pod/kategórií kľúčových
kompetencií

Tvorba a vypĺňanie dlhej charakteristiky kľúčovej
kompetencie do preddefinovanej tabuľky

Tvorba a vypĺňanie krátkej charakteristiky kľúčovej
kompetencie do preddefinovanej tabuľky

Finalizácia návrhov dlhých a krátkych charakteristík a
ich zaslanie vedúcej Expertného tímu do stanoveného
termínu
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informačné zdroje, z ktorých čerpali pri ich tvorbe. Termín návrhu formulácií dlhých i krátkych 

charakteristík bol určený na 23. novembra 2019. 

V nadväznosti na to sa realizovala revízia a doplnenie návrhu základnej a skrátenej verzie 

charakteristiky pre terminológiu: 

1. „kľúčové kompetencie“,  

2. „všeobecné kľúčové kompetencie“ a  

3. „špecifické kľúčové kompetencie“. 

Na túto úlohu boli oslovení vybraní členovia z rôznych pracovných skupín, v nadväznosti na ich 

odbornosť a profesijné zameranie. Vedúca Expertného tímu najprv pôvodné charakteristiky upravila 

v závislosti na zmene štruktúry KK a následne ich zaslala na pripomienkovanie. Z oslovených členov 

Expertného tímu úlohu prijali: pani Kozelnická, pán Ostroha a pán Novák. Táto úloha bola termínovaná 

do 29. novembra 2019, avšak vzhľadom na pracovnú vyťaženosť niektorých členov, boli návrhy od 

niektorých členov poskytnuté až 4. decembra 2019. V nadväznosti na viaceré protichodné návrhy 

a pripomienky vedúca Expertného tímu riešila s jednotlivými členmi charakteristiku vo viacerých 

etapách a následne upravovala texty. Finálne znenie dlhých aj krátkych charakteristík je uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 37 Finálne znenie dlhých i krátkych charakteristík kľúčových kompetencií, všeobecných 
kľúčových kompetencií a špecifických kľúčových kompetencií 

Základná položka 
kompetenčného modelu 

Dlhá charakteristika Krátka charakteristika 

Kľúčové kompetencie Kľúčové kompetencie sú nevyhnutné 
a rozhodujúce na výkon zamestnaní 
v národnom hospodárstve SR, ale aj v 
spoločnosti ako takej. Možno ich 
využívať v rozličných situáciách, 
v rôznych kombináciách72 
a súvislostiach a sú dôležité pre 
všetkých jednotlivcov. Ich 
charakteristickou črtou je 
skutočnosť, že spolu vzájomne 
súvisia a ovplyvňujú sa. Sú súhrnom 
vedomostí, spôsobilostí, zručností, 
postojov, schopností a vrodených 
dispozícií, ktoré umožňujú 
jednotlivcovi konať, t. j. mobilizovať 
ich v rozličných situáciách. Kľúčové 

Kľúčové kompetencie v sebe 
obsahujú vedomosti, spôsobilosti, 
zručnosti, postoje, schopnosti 
a vrodené dispozície, ktoré sa počas 
života jednotlivca neustále 
dynamicky rozvíjajú a sú zásadné pre 
výkon všetkých zamestnaní 
v národnom hospodárstve SR, resp. 
i v spoločnosti ako takej. 
Jednotlivcovi umožňujú konať, 
podporujú pripravenosť učiť sa po 
celý život a byť tak celoživotne 
zamestnateľný. Kľúčové 
kompetencie na seba nadväzujú 
a dopĺňajú sa, sú dôležité pre 
všetkých jednotlivcov a v rámci 

 
72 súvisia s kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie  - predstavujú kombináciu vedomostí, zručností 
a postojov, avšak sú doplnené aj o ďalšie oblasti, ako napr. dispozície/vlohy, či rôzne emócie a postoje 
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kompetencie sa formujú na základe 
osobnej skúsenosti, sú 
naučiteľné/osvojiteľné, menia svoju 
kvalitu počas celého života a majú 
schopnosť dynamicky sa rozvíjať 
v procese celoživotného učenia sa. 
V rámci kompetenčného modelu 
projektu SRI ich rozdeľujeme na 
všeobecné kľúčové kompetencie73 
a špecifické kľúčové kompetencie74. 

kompetenčného modelu projektu SRI 
ich rozdeľujeme na všeobecné 
kľúčové kompetencie a špecifické 
kľúčové kompetencie. 
 

Všeobecné kľúčové 
kompetencie 

Všeobecné kľúčové kompetencie sú 
navzájom rovnocenné a rovnako 
dôležité75 pre všetkých jednotlivcov, 
a to v nadväznosti na osobné 
naplnenie a rozvoj, aktívny pracovný 
život, sociálne začlenenie a úspešný 
život v spoločnosti, udržateľnosť 
životného štýlu, zodpovedný prístup 
ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Nadobúdajú sa pri formálnom 
i neformálnom vzdelávaní, ako aj  pri 
informálnom učení sa – v rôznych 
prostrediach a v rámci rôznych 
komunít. V rámci kompetenčného 
modelu projektu SRI obsahujú 13 
základných kategórií a niektoré 
z nich sú vyjadrené ako gramotnosti, 
t. j. jednotlivec je v určitom smere 
primerane vzdelaný a má zručnosti 
v istom odbore v rozličných 
kontextoch, ktoré mu umožňujú 
identifikovať, pochopiť, 
interpretovať, posudzovať, hodnotiť, 
ale aj tvoriť svoje názory, pocity 
a fakty ústnou formou (verbálne, ale 
aj neverbálne) alebo písomnou 
formou. Vyjadrujú sa na jednotlivých 
kvalifikačných úrovniach, zhodných 
s úrovňami Slovenského 
kvalifikačného rámca.  

Všeobecné kľúčové kompetencie 
v rámci kompetenčného modelu 
projektu SRI obsahujú rôzne 
gramotnosti a kompetencie, ktoré sú 
navzájom rovnocenné a rovnako 
významné pre každého jednotlivca 
v spoločnosti. Je možné ich 
nadobúdať vo všetkých typoch 
vzdelania a učenia sa a sú využiteľné 
a žiaduce pre všetky zamestnania 
v národnom hospodárstve na 
jednotlivých kvalifikačných 
úrovniach, zhodných s úrovňami 
Slovenského kvalifikačného rámca. 
 

Špecifické kľúčové 
kompetencie 

Špecifické kľúčové kompetencie 
tvoria kompetencie 
a dispozície/vlohy, ktoré sú 
nevyhnutné iba pre určité 
zamestnania, a to na jednej z troch 
úrovní (elementárnej, pokročilej 
a vysokej). Jednotlivci ich potrebujú 
na to, aby vedeli efektívne plniť 
zadané úlohy a riešiť problémy 
a situácie, ktorým musia vo 

Špecifické kľúčové kompetencie 
predstavujú jedinečné kompetencie 
a dispozície/vlohy jednotlivca, ktoré 
využije iba v niektorých 
zamestnaniach, avšak sú mimoriadne 
dôležité pri plnení určitých úloh 
a riešení konkrétnych problémov 
a situácií. Zároveň mu umožňujú 
efektívne zúročiť vlastné psychicko-
fyzické predpoklady a potenciál. 

 
73 žiaduce univerzálne pre všetky NŠZ v národnom hospodárstve na rovnakej kvalifikačnej úrovni podľa SKKR 
74 žiaduce iba pre určité zamestnania v národnom hospodárstve na jednej z troch úrovní 
75 svojím charakterom je ich možné prirovnať ku kľúčovým kompetenciám definovaným v Odporúčaní Rady z 22. 

mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN
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svojom pracovnom živote čeliť. Ich 
využívaním sú schopní zužitkovať 
vlastný potenciál a psychicko-fyzické 
predpoklady. V rámci 
kompetenčného modelu projektu SRI 
sa delia na jednotlivé kategórie, resp. 
i podkategórie. 

V rámci kompetenčného modelu 
projektu SRI sa delia na jednotlivé 
kategórie, resp. i podkategórie. 
 
 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Vedúca Expertného tímu priebežne riešila aj charakteristiky jednotlivých kategórií a podkategórií 

kľúčových kompetencií a ich úpravu a zmeny konzultovala s vedúcimi pracovných skupiniek, do textu 

navrhovala úpravy a zmeny. Finálne formulácie všeobecných kľúčových kompetencií následne 

sumarizovala do spoločného dokumentu – viď príloha č. 30 s názvom: „Finálne znenie dlhých 

a krátkych charakteristík všetkých kategórií všeobecných kľúčových kompetencií“ a finálne 

formulácie špecifických kľúčových kompetencií zvlášť do spoločného dokumentu – viď príloha č. 31 

s názvom: „Finálne znenie dlhých a krátkych charakteristík všetkých kategórií a podkategórií 

špecifických kľúčových kompetencií“. Vzájomná konzultácia prebiehala počas celého procesu tvorby 

charakteristík, realizovaná bola na viacerých úrovniach a bola časovo výrazne náročná (viď nasledujúca 

schéma). Finalizácia posledných charakteristík bola ukončená 8. decembra 2019. 

Schéma č. 6 Konzultácie počas tvorby dlhých a krátkych charakteristík oboch typov kľúčových 
kompetencií v jednej pracovnej skupinke 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Je nutné podotknúť, že členovia Pracovnej skupiny pre oblasť všeobecných kľúčových kompetencií 

tvorili charakteristiky iba za kategórie všeobecných kľúčových kompetencií. Celkovo bolo vytvorených 

13 dlhých a 13 krátkych charakteristík pre jednotlivé kategórie všeobecných kľúčových kompetencií. 

Členovia Pracovnej skupiny pre oblasť špecifických kľúčových kompetencií vytvárali charakteristiky 

zvlášť pre kategórie a zvlášť pre podkategórie špecifických kľúčových kompetencií, tzn., že spolu bolo 

vytvorených taktiež 13 dlhých a 13 krátkych charakteristík. 

Finálne dlhé i krátke charakteristiky predstavovali podklad pri realizácii nadväzujúcej úlohy, a to: 

tvorbe popisov úrovní pre jednotlivé kľúčové kompetencie. Opätovne boli vedúcou Expertného tímu 

vytvorené jednotné formuláre na vpisovanie požadovaných formulácií. V nasledujúcej schéme je 

v stručnosti popísaná postupnosť realizovaných aktivít (oddelene pre každú pracovnú skupinu 

Expertného tímu). 

Schéma č. 7 Realizácia tvorby popisov úrovní kľúčových kompetencií – postupnosť krokov v rámci 
oboch pracovných skupín Expertného tímu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Aktivity vedúceho a členov 
pracovných skupiniek v rámci 

oblasti všeobecných kľúčových 
kompetencií

Podklad: dlhé i krátke charakteristiky 
kategórií všeobecných kľúčových 

kompetencií + Príloha č. 2 -
"Metodického manuálu na tvorbu 

popisiek pre všeobecné a špecifické 
kľúčové kompetencie"

Tvorba popisných informácií pre 
kategórie všeobecných kľúčových 

kompetencií - od najnižšej kvalifikačnej 
úrovne po najvyššiu kvalifikačnú úroveň 

v závislosti od SKKR  

Konzultácie v skupine + zaslanie finálneho 
návrhu popisných informácií

Aktivity vedúceho a členov 
pracovných skupiniek v rámci 
oblasti špecifických kľúčových 

kompetencií

Podklad: dlhé i krátke charakteristiky 
kategórií a podkategórií špecifických 

kľúčových kompetencií

Tvorba popisných informácií pre I. a II. 
časť špecifických kľúčových kompetecií -

pri samostatných kategóriách pre tri 
možné úrovne; pri kategóriách, ktoré 
obsahujú podkategórie - iba tri možné 

úrovne pri podkategóriách

Konzultácie v skupine + zaslanie finálneho 
návrhu popisných informácií
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Vedúci a členovia jednotlivých pracovných skupiniek v rámci oblasti všeobecných kľúčových 

kompetencií postupne, podľa zamerania, tvorili popisy pre 13 kategórií všeobecných kľúčových 

kompetencií v nadväznosti na jednotlivé kvalifikačné úrovne SKKR. Podkladom im boli predtým 

vytvorené dlhé a krátke charakteristiky a zároveň príklady garantovaných NŠZ za jednotlivé 

kvalifikačné úrovne v rámci 24-och sektorových rád. Popisy sa vytvárali v postupnosti od najnižšej 

kvalifikačnej úrovne po najvyššiu.  

V rámci oblasti špecifických kľúčových kompetencií vedúci a členovia pracovných skupiniek tvorili 

popisy v rámci kategórií76, resp. podkategórií za každú z troch úrovní náročnosti zvládnutia. Hlavným 

podkladom im boli vytvorené dlhé a krátke charakteristiky, pričom popisy boli tvorené od najnižšej 

úrovne po najvyššiu.  

Opäť bolo v kompetencii vedúcich pracovných skupiniek, aby si určili spôsob a postup tvorby popisných 

informácií pre členov svojich pracovných skupiniek, následnú konzultáciu a finalizáciu návrhu. Rozsah 

vytváraného textu si určili v skupinkách sami, pričom úlohou vedúcej Expertného tímu mala byť iba 

konzultácia s vedúcimi pracovných skupiniek v súvislosti s obsahom popisných informácií, resp. 

všeobecné metodické vedenie. 

Vzhľadom na náročnosť zadanej úlohy a zároveň prebiehajúce obdobie vianočných sviatkov bol termín 

na odovzdanie návrhu popisiek stanovený na 10. január 2020. Popisy, ktoré budú zaslané vedúcej 

Expertného tímu, budú posudzované a konzultované s vedúcimi pracovných skupiniek a finálne 

popisné informácie budú zverejnené v nasledujúcej Priebežnej správe č. 5. V súčasnom období vedúci 

pracovných skupiniek priebežne konzultujú problematiku s vedúcou Expertného tímu a postupne 

dopĺňajú popisy pre jednotlivé úrovne. 

3.6.2 Zmeny v odborných vedomostiach 

V sledovanom období metodik Realizačného tímu SRI okódoval 40 nových odborných vedomostí, ktoré 

v IS NSP/SRI boli umiestnené mimo databázy odborných vedomostí, ako návrh od expertov a bolo 

potrebné k nim priradiť zodpovedajúci kód v súvislosti s vhodnou oblasťou v databáze odborných 

vedomostí. Zároveň k nim (okrem jednej prierezovej odbornej vedomosti) bol pripojený status 

„sektorová“ odborná vedomosť, spolu s poradovým číslom zodpovedajúcej sektorovej rady.  

 
76 ak neobsahovali podkategórie 
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Následne sa metodici zaoberali databázou odborných vedomostí, v súvislosti s prierezovými 

odbornými vedomosťami. Problematika je bližšie popísaná v nasledujúcej podkapitole.  

3.6.2.1 Identifikácia a finalizácia súboru prierezových odborných vedomostí v rámci 

kompetenčného modelu SRI 

Metodici Realizačného tímu z databázy odborných vedomostí v prvom kroku vyfiltrovali doterajšie 

identifikované prierezové odborné vedomosti. Následne bolo potrebné vykonať analýzu, ktorá sa 

týkala nasledujúcich skutočností: 

4. Početnosť využitia v rámci sektorových rád a následne početnosť využitia medzi konkrétnymi 

NŠZ vo vybranej sektorovej rade. 

5. Relevantnosť formulácií vyfiltrovaných prierezových odborných vedomostí a  

6. Zistenie potreby doplnenia nových prierezových odborných vedomostí. 

V databáze bolo v prvej fáze vyfiltrovaných 64 prierezových odborných vedomostí, ktoré boli 

formulačne zhodnotené, následne boli podobné odborné vedomosti zjednotené do jednej prierezovej 

odbornej vedomosti a k sfinalizovanému zoznamu odborných vedomostí bol priradený status 

„prierezové“.  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súčasný zoznam finálnych prierezových odborných vedomostí 

v databáze odborných vedomostí kompetenčného modelu SRI.  
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Tabuľka č. 38 Zoznam prierezových odborných vedomostí v databáze odborných vedomostí 
kompetenčného modelu SRI 

P. č.  Názov prierezovej odbornej vedomosti 

1 metódy a postupy tvorby a vedenia technickej dokumentácie 

2 zmluvy a zmluvné vzťahy 

3 
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné 
normy 

4 
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad 
bezpečnej prevádzky 

5 metódy prípravy a organizácie pracoviska 

6 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov 

7 
zásady ergonómie, hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 
požiarmi a ochrany životného prostredia 

8 zásady etiky 

9 pracovné prostredie a pracovné podmienky 

10 ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky 

11 metódy evidencie 

12 postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Prierezové odborné vedomosti poslúžia ako informácia pre autorov a ostatných členov pracovných 

skupín pri tvorbe a revízii NŠZ, a to vzhľadom na ich možné využitie práve v konkrétnych NŠZ, pretože 

boli využívané viacerými sektorovými radami prierezovo a zároveň v rámci nich vo viacerých NŠZ. Bude 

úlohou autorov posúdiť, či ponúkané prierezové odborné vedomosti doplnia do svojich odborných 

vedomostí požadovaných na výkon v rámci vybraného NŠZ a zároveň im určia zodpovedajúcu úroveň  

SKKR. Pre verejnosť bude v Registri zamestnaní, v rámci zverejnených NŠZ, poskytnutá v časti 

kompetenčného modelu informácia o tom, či NŠZ obsahuje aj požiadavku vedieť používať vybranú 

prierezovú odbornú vedomosť, alebo či je to zamestnanie, ktoré potrebuje iba sektorové, či špecifické 

odborné vedomosti. 

Je potrebné upozorniť na fakt, že vzhľadom na úzku prepojenosť kľúčových kompetencií, odborných 

vedomostí a odborných zručností je vysoko pravdepodobné, že sa prierezové odborné vedomosti 

budú ešte priebežne aktualizovať, a to vzhľadom na nasledujúce skutočnosti: 

1. vyprofilovanie prierezových odborných zručností77,  

2. vytvorenie finálnych popisov všeobecných kľúčových kompetencií pre sedem kvalifikačných 

úrovní78,  

 
77 v tomto prípade pôjde o vzájomnú interakciu a kontrolu prierezových odborných vedomostí a odborných 
zručností 
78 toto sa týka zhodnotenia, či sa nenachádzajú duplicitné, resp. podobné Všeobecné kľúčové kompetencie a prierezové OV 
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3. zachytenie inovačných procesov a inovatívnych požiadaviek prierezových odborných 

vedomostí do zamestnaní naprieč národným hospodárstvom, 

4. požiadavky autorov pri tvorbe/revízii NŠZ na doplnenie konkrétnych prierezových odborných 

vedomostí, ktoré v súčasnej databáze sú definované ako sektorové, resp. špecifické, alebo sa 

v nej nenachádzajú vôbec. 

 

3.6.3 Zmeny v odborných zručnostiach 

V databáze odborných zručností boli v tomto období vykonané viaceré významné zmeny. 

Predovšetkým išlo o výmaz takých odborných zručností, ktoré neboli v databáze využívané, resp. 

takých, ktoré boli naformulované duplicitne. Viacerým odborným zručnostiam boli upravované kódy, 

a to vzhľadom na priradenie vhodnejšieho kódu v rámci reprezentatívnej prevládajúcej činnosti 

v súvislosti s odbornou zručnosťou, resp. odborná zručnosť bola priraďovaná k inej odbornej 

vedomosti. V nasledujúcej tabuľke je uvedené súčasné rozdelenie sektorových odborných zručností, 

ktoré boli priradené pod jednotlivé sektorové rady. V druhom stĺpci je zaznačený počet úprav, ktoré 

boli v rámci jednotlivých sektorov vykonané pri zmene kódu odbornej zručnosti.  

V súčasnom období prebieha integrácia databázy odborných vedomostí do IS NSP/SRI, prekódovanie 

vybraných odborných zručností v databáze, spájanie a preformulovanie podobných odborných 

zručností a ich nové priradenie k vybraným NŠZ, ktoré obsahovali pôvodné formulácie odborných 

zručností.  

V nasledujúcom období budú v databáze odlíšené tzv. prierezové odborné zručnosti, ktorých využitie 

bolo pozorované prierezovo, viacerými sektorovými radami a v rámci nich, medzi viacerými NŠZ.  
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Tabuľka č. 39 Sumarizácia súčasného stavu databázy odborných zručností v nadväznosti na 
priradenie rôznych príznakov 

P. č. sektorovej 
rady 

Počet priradených príznakov „s“ 
k odborným zručnostiam 

Z toho počet zmien v rámci kódu odborných 
zručností 

1. 601 19 

2. 274 3 

3. 320 22 

4. 394 14 

5. 473 24 

6. 267 10 

7. 200 4 

8. 300 9 

9. 361 12 

10. 564 11 

11. 181 9 

12. 603 27 

13. 378 11 

14. 410 8 

15. 423 11 

16. 617 10 

17. 373 3 

18. 549 5 

19. 623 15 

20. 515 14 

21. 1783 82 

22. 978 16 

23. 1132 180 

24. 703 9 

Spolu odborných 
zručností 

13 022 528 

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 

Celkovo teda databáza odborných zručností, okrem prierezových odborných zručností, obsahuje 

13 022 sektorových odborných zručností. Vzhľadom na to, že ešte neprebiehajú revízie, resp. tvorba 

NŠZ v rámci súčasného stavu trhu práce, nie je žiadúce za daného stavu identifikovať „špecifické“ 

odborné zručnosti, nakoľko tie, ktoré by vyhovovali súčasným kritériám na zaradenie do tejto oblasti, 

budú pravdepodobne v nasledujúcom období irelevantné, vzhľadom na zmenu požiadaviek na trhu 

práce.  
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3.7 Tvorba sústavy povolaní 

3.7.1 Analýza vzdelávacieho systému so zameraním na mapovanie existujúcich 

akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania k jednotlivým sektorovým 

radám/NSŽ 

V predchádzajúcej správe boli zanalyzované informácie o existujúcich skupinách všetkých študijných 

a učebných odboroch, resp. študijných programoch, z ktorých prichádzali absolventi na trh práce, 

v triedení podľa 24-och sektorov (sektorových rád). Nadväzne na to sa Realizačný tím SRI podujal 

spracovať analýzu o existujúcich akreditovaných programoch ďaľšieho vzdelávania, v triedení podľa 

24-och sektorov, a to s cieľom poskytnúť doplňujúce informácie o ďalšom vzdelávaní v SR (v rámci 

celoživotného vzdelávania) v súvislosti s nastávajúcim kvalifikovaným výkonom zamestnaní 

v jednotlivých sektoroch.  

Dňa 25. 11. 2019 bola zaslaná žiadosť o poskytnutie údajov z Informačného systému ďalšieho 

vzdelávania zo strany prezidenta aliancie Mgr. Branislava Ondruša, ktorý bol smerovaný na Mgr. 

Moniku Korkošovú – riaditeľku Odboru celoživotného vzdelávania (MŠVVŠ SR), členku aliancie. Žiadosť 

bola odôvodnená potrebou stanovenia relácií medzi NŠZ, resp. sektorovými radami a programami 

ďalšieho vzdelávania. Na optimálne zabezpečenie úspešného riešenia uvedenej úlohy bol určený 

nasledovný rozsah potrebných informácií o akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania:  

▪ názov vzdelávacieho programu, 

▪ názov modulu, resp. modulov, 

▪ celkový rozsah, 

▪ cieľová skupina, 

▪ profil absolventa. 

Žiadosť o poskytnutie údajov z Informačného systému ďalšieho vzdelávania je uvedená v prílohe č. 32.  

Databáza vzdelávacích programov v požadovanej štruktúre bola doručená Realizačnému tímu SRI dňa 

16. 12. 2019. Momentálne prebieha metodicko-expertné posudzovanie programov ďalšieho 

vzdelávania a ich priraďovanie k jednotlivým NŠZ, resp. sektorovým radám. 

Položky dodanej databázy sú nasledovné: 

▪ ID inštitúcie – interné ID vzdelávacej inštitúcie, 

▪ ID programu – interné ID programu ďalšieho vzdelávania, 
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▪ ID modulu - interné ID modulu v prípade, ak sa daný program ďalšieho vzdelávania člení na 

niekoľko modulov, 

▪ typ inštitúcie – rozlišuje sa stredná škola, vysoká škola a akreditovaná vzdelávacia inštitúcia, 

▪ inštitúcia – názov vzdelávacej inštitúcie, celkovo databáza obsahuje 451 rôznych názvov 

inštitúcií, 

▪ program – celkovo bolo v databáze 1 535 rozličných programov ďalšieho vzdelávania, ktoré 

zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní vzájomných vzťahov s NŠZ, resp. so sektorovými radami, 

▪ modul – databáza obsahuje celkovo 3 738 modulov, ktoré detailizujú vybrané programy ďalšieho 

vzdelávania,  

▪ číslo potvrdenia – číslo potvrdenia o akreditácii, 

▪ dátum akreditácie, 

▪ typ kurzu – členie podľa toho, či ide o program, ktorý sa ďalej člení na moduly alebo nie – celkovo 

1 016 programov ďalšieho vzdelávania sa ďalej nečlení na moduly,  

▪ rozsah – uvádza sa časový rozsah programu (rozsah sa pohybuje od 10 do 800 hodín), 

▪ cieľová skupina  - uvádza sa pre koho je vzdelávací program určený, 

▪ profil absolventa - vedomosti a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovnej 

činnosti v určitom povolaní, ktoré účastník vzdelávania získa úspešným absolvovaním 

vzdelávacieho programu, 

▪ link – link na program ďalšieho vzdelávania. 

Výsledok prepájania programov ďalšieho vzdelávania - kvantifikácia vzájomných vzťahov medzi 

programami ďalšeho vzdelávania  a NŠZ/sektorvými radami bude uvedený v Priebežnej správe č. 5.  

Kľúčovým dôvodom realizácie predmentej analýzy bol fakt, že celoživotné vzdelávanie ako  „základný 

princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky“79 zahŕňa 

nielen školské vzdelávanie (podrobne rozanalyzované v priebežnej správe č. 3), ale aj ďalšie 

vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Ďalšie vzdelávanie 

sa realizuje vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, a jeho úspešným absolvovaním si môže 

jednotlivec: 

c. získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, 

d. doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu, ktorú nadobudol v školskom 

vzdelávaní, resp. 

 
79 podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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e. uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti80. 

I keď úspešným absolvovaním jednotlivec nezíska stupeň vzdelania, i tak je táto oblasť mimoriadne 

dôležitá pre jeho celoživotný rozvoj a napredovanie. Pod ďalším vzdelávaním budú, v rámci tejto 

analýzy, sledované v súčasnosti existujúce akreditované programy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú 

uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia. Register 

akreditovaných vzdelávacích programov81 sa nachádza v „Informačnom systéme ďalšieho 

vzdelávania“, ktorého správcom je MŠVVaŠ SR a absolvovať ich môžu osoby staršie ako 15 rokov. 

 

 

 

  

 
80 podľa §2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
81 vrátane registra vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich akreditované vzdelávacie programy, registra účastníkov 

ďalšieho vzdelávania, informácií o skúškach na overovanie odbornej spôsobilosti a zoznamu kvalifikácií 
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4. AKTIVITA Č. 4 TVORBA KOMPLEXNÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV PRE SEKTOROVÉ 

PARTNERSTVÁ, ROZŠIROVANIE A AKTUALIZÁCIA 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO 

KOMPATIBILITU KLASIFIKÁCIÍ A ČÍSELNÍKOV 

A RELEVANTNÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ PRE 

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU 

TRHU PRÁCE 

V rámci aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti 

štatistických klasifikácií a v oblasti budovania informačného systému. Nie náhodou sú tieto dve oblasti 

zlúčené v rámci jednej aktivity. Práve optimálne nasadenie týchto systémových nástrojov je 

významným predpokladom na optimálne fungovanie informačného systému nielen vo vzťahu k tvorbe 

a revízii NŠZ, ale aj v iných sférach, v ktorých môžu klasifikácie a číselníky zjednodušiť a skvalitniť 

ľudskú prácu. Ide najmä o oblasti administrácie expertov, tvorby stratégií či budovanie partnerstiev. 

V predchádzajúcich etapách boli v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1 až č.3 popísané tieto 

zabezpečené odborné úlohy:  

▪ analýza východiskového a súčasného stavu, 

▪ návrh riešenia nového informačného systému, 

▪ vytvorenie pracovného prostredia pre vývoj, testovanie a produkciu,  

▪ analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:  

- modul Registrácia používateľov, 

- modul Výkazníctvo – expert,  

- modul Správa používateľov,  

- modul Správa výkazov, 

- modul Správa sektorových rád, 

- modul Export, import, 

- modul Nahrávanie strategických dokumentov, 
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- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie, 

- modul Manuály, 

- modul Tvorba sektorových stratégií (I. a II. cyklus), 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu pre pripravované moduly, 

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.  

V sledovanom období, do predkladania Priebežnej správy č. 4, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované 

nasledovné činnosti:  

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI,  

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Tvorba sektorových stratégií (III., IV. a V. cyklus), 

- modul Tvorba a revízia NŠZ, 

- modul Prepojenie na kompetenčný modul. 

▪ implementácia a testovanie modulov v testovacom prostredí: 

- modul Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus), 

- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán a zobrazenie). 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu. 

Uvedené návrhy nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese vývoja 

projektu. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú z optimalizácie a spätných väzieb od 

projektového tímu počas testovania. Zmeny budú zapracované do návrhov, zmenené a doplnené 

návrhy budú zapracované do nasledujúcich správ, resp. ako menšie zmeny budú popísané v manuáloch 

k nasadeným verziám do produkčného prostredia.  

Integrálnou súčasťou Aktivity č. 4 sú úlohy súvisiace s klasifikáciami, číselníkmi a databázami, ktorých 

je v rámci informačného systému monitorovania potrieb trhu práce využívaných niekoľko desiatok. 

Nesúvisia len s tvorbou a revíziou NŠZ, ale aj so všetkými ostatnými, vecnými aj podpornými, úlohami 

národného projektu. V rámci odborných úloh popísaných v Úvodnej správe a v Priebežnej správe č. 1 

až č. 3 sa zrealizovala detailná analýza klasifikácií, číselníkov a databáz, ktoré sa implementovali počas 

predchádzajúcich projektových fáz a analýza potrieb z pohľadu nových systémových nástrojov, ktoré 

by bolo žiadúce doplniť do IS NSP/SRI. Bolo odporučené doplniť do IS NSP/SRI Štatistickú klasifikáciu 
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produktov podľa činností CPA a Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní 

ESCO. K uvedeným klasifikáciám bol spracovaný aj postup implementácie. Jednou z najvýznamnejších 

splnených úloh pre budúcu prácu expertov participujúcich na aktualizácii SK ISCO-08 bolo vytvorenie 

komplexného a detailného metodického postupu aktualizácie Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK 

ISCO-08, na základe ktorého aj v súčasnosti prebieha proces aktualizácie vyhlášky zo strany ŠÚ SR 

s predpokladanou účinnosťou od začiatku roka 2021. Prvým z krokov, ktorý sa v súvislosti s SK ISCO-08 

zabezpečil, bola implementácia SK ISCO-08 (verzia 2015) do IS NSP/SRI a zmena priradení kódov SK 

ISCO-08 ku NŠZ, ak nastala zmena v systematickej časti SK ISCO-08 medzi týmito verziami SK ISCO-08. 

V rámci aktualizácie SK ISCO-08 sa ďalej zabezpečila hĺbková analýza prvkov dobrej praxe klasifikovania 

zamestnaní v zahraniční z viac ako 10 krajín v rámci Európy a zachytili sa úvodné práce na analýze 

potrieb používateľov SK ISCO-08, v rámci ktorej sa odštartovalo zisťovanie požiadaviek a potrieb zo 

strany používateľov SK ISCO-08. Nemožno opomenúť ani vytvorenie prevodníkov medzi NŠZ a 

Európskou klasifikáciou kompetencií/zručností, kvalifikácií a povolaní ESCO. 

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 4, sa úspešne vykonalo niekoľko 

významných aktivít, a to: 

▪ finalizácia analýzy potrieb používateľov SK ISCO-08, 

▪ analýza informačných zdrojov – ISTP, HISCO a ISCP, 

▪ príprava metodického postupu revízie zoznamu NŠZ.   

Všetky vyššie uvedené aktivity sú uvádzané v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy 

č.4.  

4.1 Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI 

V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas piateho 

zmluvného obdobia. Jednotlivé  zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na jednotlivých 

úlohách projektu a aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. prepísaný názov z NSP na SRI, 

odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb) sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne 

sú práce vykonávané ako administrácia verejnej časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie. 
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4.1.1 Zmena názvu sektorovej rady 

Vzhľadom na zmenu názvu a pôsobenia sektorovej rady pre Vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, 

šport, ktorá bola schválená alianciou dňa 21.10.2019 na nový názov Sektorová rada pre vzdelávanie, 

výchovu a šport, bolo potrebné túto zmenu zapracovať do IS NSP/SRI, a to do verejnej aj privátnej časti.  

4.1.2 Sekcia SRI Novinky 

V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o druhých rokovaniach sektorových rád a 

rokovaniach aliancie a Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“). Zoznam pridaných článkov: 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu, 

▪ Sektor stavebníctva, geodézie a kartografie sa vplyvom inovácií a technológií zmení, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ Finančná gramotnosť ako vízia budúcnosti na 2. rokovaní Sektorovej rady, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ 2. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní, 

▪ Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia – piliere, na ktorých 

sektor obchodu a cestovného ruchu bude v budúcnosti stáť, 

▪ V sektore dopravy, logistiky a poštových službách budeme cítiť v najbližších rokoch výrazný vplyv 

automatizácie, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, 

▪ Lesnícko-drevársky sektor pokračuje v práci!, 

▪ 2. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ UVP Technicom hostil druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 
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▪ Textilný, odevný a obuvnícky priemysel pracuje na stratégii rozvoja ľudských zdrojov pre svoj 

sektor, 

▪ Aliancia sektorových rád je schopná a pripravená napĺňať nové náročné úlohy, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

▪ Dynamický progres práce Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo na sektorovej stratégii 

rozvoja ľudských zdrojov, 

▪ Druhé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. 

Jednotlivé články sú zobrazené v prílohe č. 33 ako kompletný text článku aj s obrázkami. Ďalšie články 

budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu projektu. 

4.1.3 Sekcia Sektorové rady 

Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia 

jednotlivých úloh v danej sektorovej rade. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných 

stránkach sektorových rád v aktuálnom období. Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady: 

Tabuľka č. 40 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

P.č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky -
článok 

Dokumenty na stiahnutie Informačná 
stránka 

pozvánka prezentácia záver zoznam členov 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 1 1 1   

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 1 1 1   

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1   

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 1 1 1 úpravy 

5 
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

1 1 1 1   

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 1 1 1 1   

7 pre chémiu a farmáciu 1 1 1 1   

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 1 1 1   

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 

1 1 1 1 úpravy 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 1 1 1 1   

11 pre elektrotechniku 1 1 1 1 úpravy 

12 pre energetiku, plyn, elektrinu 1 1 1 1 úpravy 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie 1 1 1 1   

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 1 1 1 1   

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch 

1 1 1 1 úpravy 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1 úpravy 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie 1 1 1 1   
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P.č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky -
článok 

Dokumenty na stiahnutie Informačná 
stránka 

pozvánka prezentácia záver zoznam členov 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1 1 1 1 úpravy 

19 pre kultúru a vydavateľstvo 1 1 1 1   

20 pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport 1 1 1 1 úpravy 

21 pre verejné služby a správu 1 1 1 1   

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment 1 1 1 1   

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 1 1 1 1   

24 pre remeslá a osobné služby 1 1 1 1   

98 RV SRI 1 1 1 1   

99 Aliancia sektorových rád 1 2 1 2   

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení 

danej sektorovej rady. V ďalších obdobiach po ukončení úloh a rokovaniach ďalších sektorových rád, 

budú postupne dopĺňané nové informácie na portáli IS NSP/SRI.  

4.1.3.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Zmeny a aktualizácie 

členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných správach. Celkovo bolo 

zverejnených 717 pozícií v zoznamoch členov sektorových rád, ktoré sú obsadené 610 fyzickými 

osobami.  

4.1.3.2 Dokumenty na stiahnutie 

V sledovanom období prebiehali druhé rokovania sektorových rád, po rokovaniach boli aktualizované 

dokumenty v záložke Dokumenty na stiahnutie: 

▪ pozvánka na 2. rokovanie sektorovej rady, 

▪ prezentácia z 2. rokovania sektorovej rady pre daný sektor, 

▪ závery z 2. rokovania sektorovej rady. 

Dokumenty sú vo formáte PDF a sú dostupné na nahliadnutie alebo stiahnutie z portálu  

www.sustavapovolani.sk v časti Informácie o sektorovej rade. Zároveň sú publikované v priebežných 

správach. Prehľad už zverejnených dokumentov je zobrazený v tabuľke č. 40 Prehľad zverejnených 

informácii za sektorové rady.  

http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
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4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia 

V tejto kapitole sú popísané moduly a časti, ktoré boli v sledovanom období implementované do 

produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých modulov a harmonogram 

projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality vyvinuté v neskorších 

obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie v tejto kapitole je 

priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.  

V sledovanom období neboli do produkčného prostredia nasadené žiadne nové ucelené moduly. 

Vzhľadom na rozsah pripravovaných modulov neboli ukončené všetky testy a úpravy na úspešné 

nasadenie do produkcie a na moduloch sa ďalej pracuje. Momentálne rozpracované moduly sú: 

▪ modul Tvorba sektorových stratégií (III. a IV. cyklus), 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ, 

▪ modul Prepojenie na kompetenčný modul. 

Jednotlivé moduly sú v rôznych fázach procesu testovania, zapracovávania pripomienok 

a optimalizácie výsledkov testovania. Po ukončení testovania budú jednotlivé moduly nasadené do 

produkčného prostredia. V sledovanom období boli do produkcie nasadzované len Hot-fix, ktoré 

rozširovali alebo upravovali súčasnú funkcionalitu o drobné vylepšenia alebo odstraňovali nedostatky 

zistené v systéme. 

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

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 685 používateľských účtov, z toho 586 

zaregistrovaných používateľov a 99 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému.   

Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

▪ október – 66 934 zobrazení, 

▪ november – 59 557 zobrazení, 

▪ december – 58 540 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 185 031 zobrazení stránok v privátnej zóne.  
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Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ október – 18 599 zobrazení, 

▪ november – 14 707 zobrazení, 

▪ december – 10 151 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 43 457 zobrazení stránok vo verejnej zóne.  

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI pre privátnu 

a verejnú časť. 

Tabuľka č. 41 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie október - 
december 2019 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. Stratégie 76867 41,54% 

2. NSP/SRI 9711 5,25% 

3. Strategické dokumenty 9229 4,99% 

4. Správa výkazov 7849 4,24% 

5. Domov 6728 3,64% 

6. Vykázané záznamy 6436 3,48% 

7. Správa používateľov 5046 2,73% 

8. Záznamy za mesiac 10.2019 3108 1,68% 

9. Záznamy za mesiac 11.2019 2908 1,57% 

10. 
Zoznam inovácií ovplyvňujúcich stratégiu 
sektora 

2633 1,42% 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tabuľka č. 42 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI v období október - december 
2019 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Október November December 

Stratégie 24172 26162 26533 76867 

NSP/SRI 3569 3163 2979 9711 

Strategické dokumenty 5053 2707 1469 9229 

Správa výkazov 3174 2440 2235 7849 

Domov 2634 2157 1937 6728 

Vykázané záznamy 2575 1929 1932 6436 

Správa používateľov 2360 1342 1344 5046 

Záznamy za mesiac 10.2019 1168 1880   3048 

Záznamy za mesiac 11.2019   1097 1811 2908 
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Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Október November December 

Zoznam inovácií ovplyvňujúcich 
stratégiu sektora 

911 971   1882 

Záznamy za mesiac 9.2019 1710     1710 

Záznamy za mesiac 12.2019     963 963 

Pripomienka     801 801 

Celkový súčet 47326 43848 42004 133178 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Porovnaním prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI v priebehu mesiacov 

október až december 2019 možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. V auguste 

a septembri dominovala príprava strategických dokumentov pre prípravu stratégie, v októbri už 

prevzali prvenstvo činnosti na tvorbe stratégií. Činnosti na tvorbe stratégií si prvenstvo udržali počas 

celého sledovaného obdobia. Zároveň možno postrehnúť presun činností z tvorby aj na 

pripomienkovanie, ktoré sa v decembri dostalo do prvých desať najnavštevovanejších stránok. V je 

významné aj postavenie časti modulu výkazníctvo. Tento trend súvisí s tým, že pre jednotlivé činnosti 

sa používa viac druhov stránok, kým výkazníctvo pre všetky činnosti používa tie isté. 

Tabuľka č. 43 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie október - 
december 2019 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. SRI - Karta zamestnania 12321 28,35% 

2. SRI - Register zamestnaní 9676 22,27% 

3. SRI - Index 6609 15,21% 

4. SRI - Výsledky vyhľadávania 4025 9,26% 

5. SRI - Sektorová rada 3119 7,18% 

6. SRI - Sektorové rady 2998 6,90% 

7. SRI - Novinky 860 1,98% 

8. SRI - Register kompetencií 844 1,94% 

9. SRI - Informácie o projekte 737 1,70% 

10. SRI - NSP Novinky 734 1,69% 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

 

 



   
 

325 
 

Tabuľka č. 44 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI v období október - december 
2019 

Zobrazenia stránky  Mesiac Celkový 
súčet Názov stránky  Október November December 

SRI - Karta zamestnania 4847 4394 3080 12321 

SRI - Register zamestnaní 4386 3292 1998 9676 

SRI - Index 2737 2203 1669 6609 

SRI - Výsledky vyhľadávania 1933 1195 897 4025 

SRI - Sektorová rada 1407 1000 712 3119 

SRI - Sektorové rady 1317 980 701 2998 

SRI - Novinky 330 267 263 860 

SRI - Register kompetencií 360 323 161 844 

SRI - Informácie o projekte 341 256 140 737 

SRI - NSP Novinky 249 264 221 734 

Celkový súčet 17907 14174 9842 41923 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V mesiacoch október a november 2019 bola úroveň návštevnosti pomerne vyrovnaná. Pokles 

návštevnosti v decembri je spôsobený pravdepodobne dovolenkovým obdobím. Za zmienku stojí 

zvyšujúci sa trend záujmu o informácie na stránkach novinky, nielen z úvodnej stránky, ale aj v archíve 

noviniek. Záujem bol v sledovanom období aj o stránku kontakty (č.14) a dokumenty na stiahnutie 

(č.16).  

4.2.2 Manuál pre používateľov 

Po ukončení a nasadení modulu Tvorba sektorových stratégií (I. a II. cyklus), bol aktualizovaný 

používateľský manuál pre používateľov IS NSP/SRI popisujúci jednotlivé kroky, údaje a časti modulu. 

Manuál pre používateľov bol rozšírený o časť Tvorba sektorových stratégií (I. a II. cyklus), ktorá sa 

nachádza v časti funkcionality systému a bude pridaný na stránku manuály dostupnú v privátnej časti 

systému. Na použitie na webe bude manuál pridaný ako samostatný ucelený celok na jednoduchšie 

vyhľadávanie v privátnej zóne. Tieto celky by mali odrážať jednotlivé položky v menu privátnej zóny. 

Nový manuál je súčasťou tejto správy ako Príloha č. 34.  

Manuály sú taktiež dostupné na odkaze  https://sri.sk/manuals. Tento odkaz je súčasťou registračného 

e-mailu a používatelia majú v privátnej časti dostupný odkaz v menu na stránku manuálov.  

https://sri.sk/manuals
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4.3 Analýza a návrh riešenia Tvorby stratégií – III., IV. a V. cyklus 

Cieľom časti riešenia Tvorby stratégií – III., IV. a V. cyklus je zabezpečiť nástroje, spresniť funkcionalitu 

a vytvoriť možnosti na efektívne využitie IS NSP/SRI v tvorbe sektorových stratégií, ktorá bude slúžiť 

registrovaným používateľom, tajomníkom a projektovým manažérom na: 

▪ tvorbu jednotlivých častí stratégií, 

▪ prehľad a pripomienkovanie jednotlivých častí stratégií, 

▪ optimalizáciu zadaných častí stratégií do ucelených celkov, 

▪ možnosť študovať a pridávať jednotlivé časti do vzájomne prepojených sektorových rád, 

▪ manažment a správu procesu tvorby, 

▪ revízie vytvorených stratégií, 

▪ exporty jednotlivých častí na schvaľovanie na rokovaniach sektorových rád, 

▪ exporty jednotlivých častí na dokumentovanie prác v priebežných správach – výstupoch NP SRI, 

▪ exporty na prípravu finálnych verzií stratégií sektorových rád, 

▪ zverejnenie finálnych verzií stratégií sektorových rád. 

Uvedené činnosti majú spolu vytvoriť komplex nástrojov na kolaboráciu používateľov IS NSP/SRI na 

tvorbu, pripomienkovanie a revíziu prípravy sektorových stratégií prierezovo za všetky sektory.  

4.3.1 Ciele modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: tvorba, štúdium, pripomienkovanie jednotlivých častí stratégie 

a prístup k jednotlivým častiam stratégií za sektorových rád, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri správe, 

manažmente, úpravách, exportoch a schvaľovaní častí aj celkov stratégií, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole a postupoch pri tvorbe stratégií na dodržiavanie procesov a pravidiel počas 

procesu tvorby stratégií. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  
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4.3.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa 

zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a e-

mailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami 

potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ má plnú dostupnosť podkladov, článkov, jednotlivých častí stratégií 

a pripomienok pri tvorbe stratégií sektorových rád. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

Tajomník bude mať možnosť exportovať jednotlivé dokumenty, aj celky za sektorovú radu. Bude mať 

ďalšie nástroje na správu, manažment, kontrolu, úpravu, pripomienkovanie a schvaľovanie v procese 

tvorby úpravy a schvaľovania jednotlivých častí stratégií v jeho pôsobnosti.  

Administrátor 

Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy v spolupráci s pracovníkom 

ekonomického oddelenia. Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 
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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 Štruktúra tvorby stratégie 

Funkcionalita modulu bude dostupná všetkým používateľom. Niektoré funkcionality budú dostupné 

len autorovi článku alebo pripomienky, resp. niektoré funkcionality len tajomníkovi pre jemu pridelenú 

sektorovú radu.  

Tento modul bude rozdelený do šiestich častí: 

▪ I. cyklus, 

▪ II. cyklus, 

▪ III. cyklus, 

▪ IV. cyklus, 

▪ V. cyklus monitorovanie aktivít, stratégie a odporúčania a korekcie stratégie, 

▪ exporty a prehľady. 

Prvé dva cykly sú už nasadené v produkcii, v tomto dokumente ide o zameranie sa na zostávajúce štyri 

časti. Každý cyklus je samostatný celok a každá sektorová rada bude vytvárať jednu vlastnú stratégiu. 

V priebehu projektu budú vznikať ďalšie verzie stratégie podľa nastaveného prehodnotenia 

premenných pre jednotlivé sektorové rady. Predpokladá sa, že bude potrebné zabezpečiť minimálne 3 

verzie stratégie pre každú sektorovú radu. Jednotlivé časti stratégie bude schvaľovať sektorová rada 

na rokovaniach. Tajomník bude zabezpečovať podklady pre jemu pridelenú sektorovú radu pomocou 

exportu a uzamykať a zaznamenávať schválené príspevky, vo výslednom dokumente. Zároveň bude 

mať dostupný export dokumentu všetkých článkov za sektorovú radu aj s pripomienkami. 

Domovská stránka Tvorby stratégií 

Domovská stránka na tvorbu stratégií bola popísaná v Priebežnej správe č. 3, a na účely optimalizácie 

boli vykonané niektoré zmeny návrhu domovskej stránky. Z menu Stratégie sa používateľ dostane na 

stránku zoznamu sektorových rád, kde si vyberie pomocou tlačidla Tvorba sektorovú stratégiu o ktorú 

má záujem.  V menu bude dostupná v položke Stratégie aj možnosť správa stratégií dostupná len pre 
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tajomníka a administrátora, kde sa budú nachádzať nástroje pre exporty a prehľady ako šiesta časť 

tohto modulu. Návrh stránky výberu sektorovej rady je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh výberu sektorovej rady na tvorbu stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Vzhľadom na presunutie nástrojov a prehľadov pre tajomníkov a administrátorov do samostatnej časti 

stratégií bol upravený aj návrh domovskej stránky štruktúry tvorby sektorových stratégií. Nový návrh 

je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh štruktúry Tvorby stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V nasledujúcom texte sa uvádza návrh riešenia pre III. cyklus a následne ďalšie časti.  Pre používateľov 

IS NSP/SRI (expertov) budú dostupné len nevyfarbené funkcie, pre tajomníkov sektorových rád budú 
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dostupné aj funkcie vyfarbené zelenou farbou, ale len pre im pridelené sektorové rady. Po výbere 

sektorovej rady sa na stránke zobrazí názov a logo sektorovej rady. Používateľ má v každej časti tohto 

modulu informáciu o tom, s akou stratégiou pracuje.  

4.3.4 III. cyklus – určenie stratégie 

III. cyklus – určenie stratégie pozostáva len z časti strategické zámery. 

Základná stránka časti III. cyklus bude zobrazovať v hlavičke názov cyklu, vybranú sektorovú radu a jej 

logo, tlačidlá pre jednotlivé časti cyklu a popis k týmto častiam. Návrh riešenia je na nasledujúcom 

obrázku. 

 Návrh domovskej stránky III. cyklu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tlačidlo častí III. cyklu bude odkazovať na samostatnú časť – strategické zámery. Text na tlačidle bude 

nasledujúci: 

Strategické zámery. 

Pomocný text pod tlačidlom bude nasledujúci: 
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Pri formulovaní a tvorbe stratégie je potrebné si stále uvedomovať, že ide o činnosti spadajúce pod 

vytváranie súboru povolaní za účelom zabezpečenia konkurenčne schopných ľudských zdrojov. 

Horizont stratégie je určený do roku 2030. Na základe I. a II. cyklu je potrebné naformulovať strategický 

zámer ako žiadúci stav, ktorý sa má dosiahnuť v strategickom horizonte do roku 2030. Je žiadúce, aby 

strategický zámer bol formulovaný vecne, kvantitatívne, z hľadiska prínosov a konkurenčnej schopnosti 

sektora. 

4.3.4.1 Strategické zámery 

Všetky stránky sekcie strategické zámery budú mať rovnakú hlavičku stránky, bude sa zobrazovať názov 

sekcie strategické zámery, názov sektorovej rady a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený 

ako štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam strategických zámerov, 

▪ sumár strategických zámerov, 

▪ tvorba strategických zámerov, 

▪ detail strategického zámeru. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad názvov všetkých vytvorených príspevkov, ich stavu, počtu 

pripomienok, prepojenia na akcie na realizáciu zámerov stratégie a zároveň možnosť použiť 

ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených príspevkov 

s kompletným textom príspevkov pre jednoduchý prehľad čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na 

zoznam alebo ísť na detail konkrétneho príspevku. Detail je prehľad konkrétneho príspevku a všetkých 

pripomienok, ktoré boli ku príspevku napísané. V tejto časti je možnosť pridávať pripomienky ku 

príspevku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor príspevku má možnosť prejsť 

na úpravu príspevku a revidovať pripomienky. Stránka tvorba je určená na písanie a úpravu príspevkov 

a tajomník na tejto stránke má možnosť príspevok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť, 

a schváliť pre výstupný dokument. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných 

kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.  

4.3.4.2 Zoznam strategických zámerov 

Zoznam strategických zámerov primárne slúži na prehľad o stave príspevkov a zároveň ako navigačná 

stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky zoznam je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh zoznamu strategických zámerov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie tri tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár strategických zámerov, 

▪ pridať strategický zámer – prepojenie na stránku tvorba strategického zámeru, 

▪ filtrovať  – zapnutie filtra oblasti na zobrazenie v zozname. 

Na filtrovanie bude dostupný výber z desiatich oblastí: 

▪ námety na opatrenia v predškolskom veku, 

▪ námety na opatrenia v období plnenia povinnej školskej dochádzky, 

▪ námety na opatrenia v oblasti výchovného a kariérového poradenstva, 

▪ námety na opatrenia v rámci prípravy na povolanie - stredné školy, 

▪ námety na opatrenia v rámci prípravy na povolanie - nadstavbové štúdium, 

▪ námety na opatrenia v rámci prípravy na povolanie - vysoké školy, 

▪ námety na opatrenia v rámci ďalšieho vzdelávania, 

▪ námety na opatrenia v rámci rekvalifikácií, 

▪ námety na opatrenia v rámci kompetencií pedagogického personálu pripravujúceho pracovnú 

silu pre sektor, 

▪ námety na procesné a systémové zmeny. 
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Následne bude zobrazený zoznam názvov príspevkov strategických zámerov, jednotlivé položky 

zobrazované v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov strategického zámeru, 

▪ prepojenie na aktivity (počet spárovaných aktivít k strategickému zámeru), 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav príspevku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený) 

▪ dátum úpravy príspevku (vytvorenie, následne dátum úpravy príspevku). 

Zoznam strategických zámerov bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu 

vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok), čo znamená nové a zmenené príspevky na 

začiatku zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail, tlačidlo Upraviť sa bude 

zobrazovať iba autorovi daného príspevku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je 

prepojenie na stránku tvorba strategického zámeru a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku detail 

strategického záznamu. Zoznam bude delený na stránky po 15. záznamoch.  

Stav príspevku bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch, čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

V zozname strategických zámerov bude prepojenie na aktivity, ktoré bude zároveň aj odkaz na stránku 

sumárny prehľad priradených aktivít ku danému opatreniu. Návrh riešenia stránky sumárny prehľad 

prepojení je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh zobrazenia priradených aktivít k strategickému zámeru - opatreniu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pozmenenú štandardnú hlavičku sekcie na Aktivity opatrení a názov sektorovej rady, 

tlačidlo Opatrenie, pomocou ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na detail opatrenia. Ďalej 

bude zobrazený názov opatrenia a oblasti strategického zámeru, pre ktorý sa zobrazujú aktivity 

akčného plánu. Nasledovať budú priradené aktivity akčného plánu zoradené podľa dátumu relevantnej 

zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok) jednotlivé príspevky budú 

pozostávať z názvu aktivity, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail príspevku. Nasleduje počet 

pripomienok k danému príspevku, zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať 

informáciu o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. Nakoniec samotný text 

príspevku, takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  

4.3.4.3 Sumár strategických zámerov 

Sumár strategických zámerov primárne slúži na prehľad, štúdium príspevkov aké témy boli popísané. 

Návrh riešenia stránky sumár je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh sumáru strategických zámerov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie, pomocou bread crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) 

používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam strategických zámerov. Nasledovať budú príspevky 

zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo 

pripomienok) jednotlivé príspevky budú pozostávať z názvu poslania sektoru, ktorý bude zároveň aj 

odkaz na detail príspevku. Počtu pripomienok k danému príspevku, zobrazenému menu autora, ktoré 

bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude 

príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. 

Nakoniec samotný text príspevku, takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  

4.3.4.4 Tvorba strategického zámeru 

Tvorba strategického zámeru primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich príspevkov. 

Návrh riešenia stránky tvorba premís je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh tvorby strategického zámeru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav príspevku, výber bude z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní príspevku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora príspevku, táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora bude urobený rovnako ako je v module správa výkazov. Ako prvá položka pre 
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experta bude zobrazené pole na výber dopadu na ľudské zdroje, kde expert musí vybrať zo zoznamu 

minimálne jeden dopad.  

Ako ďalší krok pri tvorbe nového príspevku musí byť vybraná oblasť pre ktorú je určený strategický 

zámer. Výber oblasti bude pomocou poľa s výberom zo zadefinovaných možností. Ďalej na stránke 

bude textové pole na napísanie názvu strategického zámeru, ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť 

o ktorej bude príspevok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text príspevku. 

Nakoniec pod textom príspevku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy 

a systém zobrazí stránku, z ktorej sa vychádzalo na stránku tvorby príspevkov.  

Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, pre túto stránku sú to: 

▪ dopad, 

▪ oblasť, 

▪ nadpis, 

▪ text príspevku. 

 

4.3.4.5 Detail strategického zámeru 

Detail strategického zámeru primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie 

pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh detailu strategického zámeru 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie a názov strategického zámeru, pomocou bread crumbs 

(štruktúra cesty k danej stránke) používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam strategických zámerov. 

Stránka bude pozostávať z dvoch tematických častí, časť s informáciami o príspevku a časť 

s pripomienkami. Rozloženie stránky - v hornej časti bude umiestnená časť s informáciami o príspevku 

a v spodnej časti bude časť s pripomienkami.  

Časť príspevku bude pozostávať z názvu oblasti, ku ktorej je strategický zámer priradený, názvu 

strategického zámeru. Ďalej bude zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 
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daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor príspevku a tajomník danej sektorovej rady editovať príspevok 

na stránke tvorba strategického zámeru. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného príspevku a 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Vedľa tlačidla Upraviť bude tlačidlo Vymazať, ktoré bude dostupné 

len role administrátor, a bude možné odstrániť daný príspevok aj s pripomienkami a väzbami na ďalšie 

príspevky. Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny 

textu príspevku a nakoniec samotný text príspevku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku, otvorí sa stránka pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky 

pridať pripomienku. 

 Návrh Pridania pripomienky pre strategický zámer 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým poľom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku detail premisy.  
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Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky, jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor príspevku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora príspevku (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 príspevku dostupné dve 

tlačidlá znak začiarknutia-súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na akceptovaná a znak krížika-

zamietnutia (X) zapracovania pripomienky zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé 

pripomienky budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná v prípade, ak na rokovaní sektorovej 

rady odhlasujú súhlas s pripomienkou a autor má zapracovať pripomienku do príspevku.  

4.3.5 IV. cyklus – určenie postupov, akcií na realizáciu zámerov stratégie 

Základná stránka časti IV. cyklus bude zobrazovať v hlavičke názov cyklu, vybranú sektorovú radu a jej 

logo, tlačidlá pre jednotlivé časti cyklu a popis k týmto častiam. Návrh riešenia je na nasledujúcom 

obrázku. 
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 Návrh domovskej stránky IV. cyklu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tlačidlo časti IV. cyklu bude odkazovať na samostatnú časť – akčný plán. Text na tlačidle bude 

nasledujúci: 

Akčný plán 

V tejto časti stratégie je potrebné popísať spôsob, ktorým sa zabezpečí realizácia zámerov stratégie, 

tzv. akčný plán stratégie. Je potrebné jednoznačne určiť, čo je potrebné realizovať, v akom časovom 

horizonte a zodpovedné osoby/subjekty za realizáciu. Uvedené postupy majú zabezpečiť realizáciu 

zámerov stratégie tak, aby bolo možné pristúpiť k príprave sektorových dohôd a partnerstiev v rámci 

jednotlivých regiónov SR.   

Sektorové dohody a sektorové partnerstvá sa považujú za nástroje, ktoré umožňujú prostredníctvom 

koordinačných opatrení prijatých jednotlivými aktérmi (samosprávne kraje, zamestnávatelia, 

vzdelávací systém, úrady PSVR, zamestnávateľské a odborové zväzy) riešiť výzvy a kritické situácie na 

trhu práce v príslušnom regióne. T. j. IV. cyklus stratégie je východiskom na sformulovanie 

jednoznačnej objednávky konkrétnych krokov, opatrení a úloh pre konkrétnych aktérov vo forme 

sektorovej dohody v rámci sektorového partnerstva.  
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4.3.5.1 Akčný plán 

Všetky stránky sekcie akčného plánu budú mať rovnakú hlavičku stránky, bude sa zobrazovať názov 

sekcie akčný plán, názov sektorovej rady a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam aktivít akčného plánu, 

▪ sumár aktivít akčného plánu, 

▪ tvorba aktivít akčného plánu, 

▪ detail aktivít akčného plánu. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad názvov všetkých vytvorených príspevkov - aktivít, ich stave, 

počte pripomienok, prepojenia na navrhnuté spôsoby monitorovania jednotlivých opatrení akčného 

plánu stratégie a zároveň možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár 

je prehľad vytvorených príspevkov – aktivít s kompletným textom príspevkov – aktivít pre jednoduchý 

prehľad čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho príspevku 

- aktivity. Detail je prehľad konkrétneho príspevku - aktivity a všetkých pripomienok, ktoré boli ku 

príspevku napísané. V tejto časti je možnosť pridávať pripomienky ku príspevku - aktivite, upravovať 

pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor príspevku má možnosť prejsť na úpravu príspevku a 

revidovať pripomienky. Stránka tvorba je určená na písanie a úpravu príspevkov - aktivít a tajomník na 

tejto stránke má možnosť príspevok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť pre výstupný 

dokument. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným 

obrázkom návrhu stránky.  

4.3.5.2 Zoznam aktivít akčného plánu 

Zoznam aktivít akčného plánu primárne slúži na prehľad o stave príspevkov - aktivít a zároveň ako 

navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky zoznam je na nasledujúcom 

obrázku. 
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 Návrh zoznamu aktivít akčného plánu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dve tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár aktivít akčného plánu, 

▪ pridať aktivitu – prepojenie na stránku tvorba aktivít akčného plánu. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov príspevkov - aktivít akčného plánu, jednotlivé položky 

zobrazované v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov aktivít akčného plánu, 

▪ prepojenie na definované spôsoby monitorovania (počet spárovaných aktivít monitorovania 

plnenia stratégie s danou aktivitou akčného plánu), 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav príspevku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy príspevku (vytvorenie, následne dátum úpravy príspevku). 

Zoznam aktivít akčného plánu bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu 

vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok), čo znamená nové a zmenené príspevky na 

začiatku zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail, tlačidlo Upraviť sa bude 

zobrazovať iba autorovi daného príspevku – aktivity a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo 
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Upraviť je prepojenie na stránku tvorba aktivity akčného plánu a tlačidlo Detail je prepojenie na 

stránku detail aktivity akčného plánu. Zoznam bude delený na stránky po 15. záznamoch.  

Stav príspevku - aktivity bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

V zozname aktivít akčného plánu bude prepojenie na monitorovanie, ktoré bude zároveň aj odkaz na 

stránku sumárny prehľad priradených aktivít monitorovania ku danej aktivite akčného plánu. Návrh 

riešenia stránky sumárny prehľad prepojení je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh zobrazenia priradených spôsobov monitorovania k aktivite 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pozmenenú štandardnú hlavičku sekcie na Monitorovanie aktivity a názov 

sektorovej rady, tlačidlo Aktivita pomocou ktorého sa bude môcť používateľ vrátiť späť na detail 
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aktivity. Ďalej bude zobrazený názov aktivity akčného plánu, pre ktorý sa zobrazujú aktivity 

monitorovania. Nasledovať budú priradené aktivity monitorovania zoradené podľa dátumu 

relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok) jednotlivé 

príspevky budú pozostávať z názvu aktivity monitorovania, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail 

príspevku. Pokračovať bude zobrazením počtu pripomienok k danému príspevku, zobrazenému menu 

autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných 

údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny 

textu príspevku. Nakoniec samotný text príspevku, takto formátované jednotlivé príspevky budú 

zoradené pod sebou.  

4.3.5.3 Sumár aktivít akčného plánu 

Sumár aktivít akčného plánu primárne slúži na prehľad, štúdium príspevkov – aktivít, ktoré témy boli 

už popísané. Návrh riešenia stránky sumár je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh sumáru akčného plánu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie, pomocou bread crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) 

používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam aktivít akčného plánu. Nasledovať budú príspevky 

zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo 

pripomienok) jednotlivé príspevky budú pozostávať z názvu strategického zámeru a názvu aktivity, 

ktorý bude zároveň aj odkaz na detail príspevku. Pokračovať bude zobrazením počtu pripomienok 

k danému príspevku - aktivite, zobrazenému menu autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať 

informáciu o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. Nasledovať bude 

samotný text príspevku - aktivity, pod textom príspevku - aktivity budú zobrazené informácie 

k opatreniu: 
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▪ zodpovedný/zodpovední, 

▪ termín, 

▪ forma monitoringu aktivity. 

Takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  

4.3.5.4 Tvorba aktivít akčného plánu 

Tvorba aktivít akčného plánu primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich príspevkov - 

aktivít. Návrh riešenia stránky tvorba aktivít akčného plánu je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh tvorby aktivít akčného plánu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav príspevku, výber bude z možností: 
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▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní príspevku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora príspevku, táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora sa uskutoční rovnako, ako je v module Správa výkazov.  

Ako ďalší krok pri tvorbe nového príspevku - aktivity musí byť vybraný strategický zámer, pre ktorú je 

určená aktivita akčného plánu. Výber strategického zámeru bude pomocou poľa s výberom zo 

zadefinovaných možností. Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu aktivity akčného 

plánu, ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť o ktorej bude príspevok - aktivita. Hneď pod názvom bude 

ďalšie textové pole pre samotný text príspevku - aktivity. Pod textom aktivity bude pole na zadanie 

zodpovednej osoby, organizácie alebo ministerstva, ako návrh kto bude zastrešovať zabezpečenie 

vykonania aktivity. Ako ďalšie bude textové pole na zadanie termínu do kedy má byť aktivita vykonaná 

a návrh na formu monitorovania aktivity. Nakoniec pod všetkými poľami bude tlačidlo Uložiť, pomocou 

ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku, z ktorej sa vychádzalo na stránku tvorby 

príspevkov - aktivít.  

Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, pre túto stránku sú povinné polia nasledujúce: 

▪ strategický zámer, 

▪ nadpis, 

▪ text príspevku. 

 

4.3.5.5 Detail aktivity akčného plánu 

Detail aktivity akčného plánu primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie 

pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh detailu akčného plánu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie a názov strategického zámeru, pomocou bread crumbs 

(štruktúra cesty k danej stránke) používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam aktivít akčného plánu. 

Stránka bude pozostávať z dvoch tematických časti, časť s informáciami o príspevku a časť 

s pripomienkami. Rozloženie stránky - v hornej časti bude umiestnená časť s informáciami o príspevku 

– aktivít a v spodnej časti bude časť s pripomienkami.  

Časť príspevok bude pozostávať z názvu strategického zámeru, pre ktorý je dané opatrenie priradené 

a názvu opatrenia akčného plánu. Ďalej bude zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na 
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profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo 

Upraviť, pomocou ktorého môže autor príspevku a tajomník danej sektorovej rady editovať príspevok 

na stránke tvorba opatrení akčného plánu. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného príspevku 

a tajomníkovi danej sektorovej rady. Vedľa tlačidla upraviť bude tlačidlo Vymazať, ktoré bude dostupné 

len pre rolu administrátor, a bude možné odstrániť daný príspevok aj s pripomienkami a väzbami na 

ďalšie príspevky. Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej 

zmeny textu príspevku a nakoniec samotný text príspevku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku, otvorí sa stránka pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky 

pridať pripomienku. 

 Návrh pridania pripomienky pre aktivitu akčného plánu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým poľom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku  detail premisy.  
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Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky, jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor príspevku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora príspevku (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 príspevku dostupné dve 

tlačidlá akceptovať so znakom začiarknutia-súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na 

akceptovaná a zamietnuť znak krížika-zamietnutia (X) zapracovania pripomienky zmení stav na 

zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná v prípade, ak na rokovaní sektorovej 

rady odhlasujú súhlas s pripomienkou a autor má zapracovať pripomienku do príspevku.  

4.3.6 V. cyklus - určenie techniky monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových 

cieľov a odporúčania prípadnej korekcie stratégie 

Základná stránka časti V. cyklus bude zobrazovať v hlavičke názov cyklu, vybranú sektorovú radu a jej 

logo, tlačidlá pre jednotlivé časti cyklu a popis k týmto častiam. Návrh riešenia je na nasledujúcom 

obrázku. 
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 Návrh domovskej stránky V. cyklu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tlačidlá častí V. cyklu budú odkazovať na samostatné časti – monitorovanie. Texty na tlačidlách budú 

nasledujúce: 

1. Určenie techniky monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Sektorová rada vyberie metódu monitorovania stavu a plnenia strategických cieľov, zámerov a aktivít 

tak, aby: 

▪ monitoring aktivít na plnenie cieľov bol priebežný a dôsledný, 

▪ bola sledovaná úroveň plnenia u príslušných zodpovedných osôb, 

▪ bolo monitorované dodržiavanie stanovených termínov plnenia úloh, 

▪ o výsledkoch monitoringu boli informovaní všetci členovia sektorových rád, aliancia, RV SRI 

a Realizačný tím SRI. 
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2. Určenie monitorovania aktuálnosti stratégie 

Sektorová rada priebežne vyhodnocuje efektivitu opatrení, ktoré sa realizujú v rámci stratégie a do 

sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov implementuje návrhy potrebných, sektorovou radou 

odsúhlasených korekčných mechanizmov. 

3. Tvorba odporúčaní prípadnej korekcie stratégie 

Sektorová rada na základe zistení z monitorovania aktuálnosti stratégie vytvorí odporúčania na 

korekcie stratégie. Tieto korekcie budú odzrkadľovať potrebu zmeny či už konkrétnej časti stratégie 

alebo celej stratégie. 

4.3.6.1 Monitorovanie strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Všetky stránky sekcie monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov budú mať rovnakú 

hlavičku stránky, bude sa zobrazovať názov sekcie monitorovanie strategických odporúčaní a 

čiastkových cieľov, názov sektorovej rady a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri 

samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, 

▪ sumár monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, 

▪ tvorba monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, 

▪ detail monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad názvov všetkých vytvorených spôsobov monitorovania 

strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, ich stavu, počtu pripomienok a zároveň možnosť použiť 

ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených spôsobov 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov s kompletným textom spôsobov 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov pre jednoduchý prehľad, čo bolo 

vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho príspevku. Detail je 

prehľad konkrétneho spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov a všetkých 

pripomienok, ktoré boli ku príspevku napísané. V tejto časti je možnosť pridávať pripomienky k obsahu 

príspevku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor príspevku má možnosť prejsť 

na úpravu príspevku a revidovať pripomienky. Stránka tvorba je určená na písanie a úpravu spôsobov 
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monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, tajomník na tejto stránke má možnosť 

príspevok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť pre výstupný dokument. Detailný popis 

jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.  

4.3.6.2 Zoznam spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Zoznam spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov primárne slúži na 

prehľad o stave príspevkov a zároveň ako navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh 

riešenia stránky zoznam je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh zoznamu spôsobov monitorovania strategických odporúčaní 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dve tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár spôsobov monitorovania strategických 

odporúčaní a čiastkových cieľov, 

▪ pridať monitorovanie – prepojenie na stránku tvorba spôsobu monitorovania strategických 

odporúčaní a čiastkových cieľov. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a 

čiastkových cieľov, jednotlivé položky zobrazované v zozname budú: 
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▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav príspevku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený) 

▪ dátum úpravy príspevku (vytvorenie, následne dátum úpravy príspevku). 

Zoznam spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov bude zoraďovaný 

podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok), čo 

znamená nové a zmenené príspevky na začiatku zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá 

Upraviť a Detail, tlačidlo Upraviť sa bude zobrazovať iba autorovi daného príspevku a tajomníkovi 

danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je prepojenie na stránku tvorba spôsobov monitorovania 

strategických odporúčaní a čiastkových cieľov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku detail spôsobu 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. Zoznam bude delený na stránky po 15. 

záznamoch.  

Stav príspevku bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

 

4.3.6.3 Sumár spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Sumár spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov primárne slúži na 

prehľad, štúdium príspevkov, ktoré témy boli už popísané. Návrh riešenia stránky sumár je na 

nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh sumáru spôsobov monitorovania strategických odporúčaní 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie, pomocou bread crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) 

používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam spôsobov monitorovania strategických odporúčaní a 

čiastkových cieľov. Nasledovať budú príspevky zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu 

vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok) jednotlivé príspevky budú pozostávať z názvu 

opatrenia a názvu spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, ktorý bude 

zároveň aj odkaz na detail príspevku. Pokračovať bude zobrazením počtu pripomienok k danému 

príspevku, zobrazenému menu autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume 

vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. Nasledovať bude samotný text spôsobu 
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monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, pod  textom príspevku budú zobrazené 

informácie k spôsobu monitorovania: 

▪ monitorujúci subjekt, 

▪ frekvencia opakovania. 

Takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  

4.3.6.4 Tvorba spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Tvorba spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov primárne slúži na 

pridávanie nových a úpravu existujúcich príspevkov. Návrh riešenia stránky, tvorba spôsobu 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh tvorby spôsobu monitorovania strategických odporúčaní 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav príspevku, výber bude z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní príspevku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora príspevku, táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora bude urobený rovnako, ako je v module správa výkazov.  

Ako ďalší krok pri tvorbe nového spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

musí byť vybrané opatrenie akčného plánu, pre ktoré je určený spôsob monitorovania strategických 

odporúčaní a čiastkových cieľov. Výber opatrenia akčného plánu bude pomocou poľa s výberom zo 

zadefinovaných možností. Ďalej na stránke bude textové pole na napísanie názvu spôsobu 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov, ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť, 

o ktorej bude príspevok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text spôsobu 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. Pod textom príspevku bude pole na 

zadanie monitorujúcej organizácie, ktorá bude mať na starosti vykonanie kontrolných činností 

definovaných v obsahu spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. Ako 

ďalšie bude pole s výberom zo zadefinovaných možností pre zadanie frekvencie opakovania, ako často 

sa majú tieto kontrolné činnosti vykonávať. Výber frekvencie opakovania bude z nasledujúcich 

možností: 

▪ ročne, 

▪ polročne, 

▪ štvrťročne, 

▪ mesačne. 

Nakoniec pod všetkými poľami bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy 

a systém zobrazí stránku, z ktorej sa vychádzalo na stránku tvorby spôsobu monitorovania 

strategických odporúčaní a čiastkových cieľov.  

Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou. Pre túto stránku sú povinné polia nasledujúce: 
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▪ opatrenie akčného plánu, 

▪ nadpis spôsobu monitorovania, 

▪ text príspevku. 

 

4.3.6.5 Detail spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov 

Detail spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov primárne slúži na 

pridávanie a editáciu pripomienok a revidovanie pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky - detail 

je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh detailu spôsobu monitorovania strategických odporúčaní 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie a názov opatrenia akčného plánu, pomocou bread 

crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam spôsobov 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. Stránka bude pozostávať z dvoch 

tematických častí, časť s informáciami o príspevku a časť s pripomienkami. Rozloženie stránky - v 

hornej časti bude umiestnená časť s informáciami o príspevku – opatrení a v spodnej časti bude časť 

s pripomienkami.  

Časť príspevok bude pozostávať z názvu opatrenia akčného plánu, pre ktorý je daný spôsob 

monitorovania priradený a názvu spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových 

cieľov. Ďalej bude zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa 

(s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor príspevku a tajomník danej sektorovej rady editovať príspevok na stránke tvorba spôsobu 

monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových cieľov. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi 

daného príspevku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Vedľa tlačidla Upraviť bude tlačidlo Vymazať, 

ktoré bude dostupné len pre rolu administrátor, a bude možné odstrániť daný príspevok aj 

s pripomienkami a väzbami na ďalšie príspevky. Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume 

vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu príspevku a nakoniec samotný text príspevku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku, otvorí sa stránka pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky 

pridať pripomienku. 
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 Návrh pridania pripomienky pre monitorovanie strategických odporúčaní 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým poľom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku detail premisy.  

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky, jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor príspevku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora príspevku (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 príspevku dostupné dve 

tlačidlá akceptovať so znakom začiarknutia-súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na 

akceptovaná a zamietnuť znak krížika-zamietnutia (X) zapracovania pripomienky zmení stav na 

zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené pod sebou. 
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Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná v prípade, ak na rokovaní sektorovej 

rady odhlasujú súhlas s pripomienkou a autor má zapracovať pripomienku do príspevku. 

4.3.6.6 Určenie monitorovania aktuálnosti stratégie 

Všetky stránky sekcie monitorovania aktuálnosti stratégie budú mať rovnakú hlavičku stránky, bude sa 

zobrazovať názov sekcie monitorovania aktuálnosti stratégie, názov sektorovej rady a logo sektorovej 

rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre: 

▪ zoznam monitorovania aktuálnosti stratégie, 

▪ sumár monitorovania aktuálnosti stratégie, 

▪ tvorba monitorovania aktuálnosti stratégie, 

▪ detail monitorovania aktuálnosti stratégie. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorý dáva prehľad názvov všetkých vytvorených spôsobov monitorovania 

aktuálnosti stratégie, ich stavu, počtu pripomienok a zároveň možnosť použiť ktorúkoľvek 

funkcionalitu alebo stránku tejto sekcie. Sumár je prehľad vytvorených spôsobov monitorovania 

aktuálnosti stratégie s kompletným textom spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie pre 

jednoduchý prehľad čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail 

konkrétneho príspevku. Detail je prehľad konkrétneho spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie 

a všetkých pripomienok, ktoré boli ku príspevku napísané. V tejto časti je možnosť pridávať 

pripomienky k obsahu príspevku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor 

príspevku má možnosť prejsť na úpravu príspevku a revidovať pripomienky. Stránka tvorba je určená 

na písanie a úpravu spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie, tajomník na tejto stránke má 

možnosť príspevok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť pre výstupný dokument. 

Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.  
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4.3.6.7 Zoznam spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie 

Zoznam spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie primárne slúži na prehľad o stave príspevkov 

a zároveň ako navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky zoznam je na 

nasledujúcom obrázku. 

 Návrh zoznamu spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dve tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie, 

▪ pridať monitorovanie – prepojenie na stránku tvorba spôsobu monitorovania aktuálnosti 

stratégie. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie, jednotlivé 

položky zobrazované v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav príspevku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený) 

▪ dátum úpravy príspevku (vytvorenie, následne dátum úpravy príspevku). 
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Zoznam spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej 

zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok), čo znamená nové a zmenené 

príspevky na začiatku zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail, tlačidlo Upraviť 

sa bude zobrazovať iba autorovi daného príspevku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo 

Upraviť je prepojenie na stránku tvorba spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie a tlačidlo Detail 

je prepojenie na stránku detail spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie. Zoznam bude delený na 

stránky po 15. záznamoch.  

Stav príspevku bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

 

4.3.6.8 Sumár spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie 

Sumár spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie primárne slúži na prehľad, štúdium príspevkov, 

ktoré témy už boli popísané. Návrh riešenia stránky sumár je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh sumáru spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie, pomocou bread crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) 

používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam spôsobov monitorovania aktuálnosti stratégie. 

Nasledovať budú príspevky zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy 

názvu, príspevku alebo pripomienok) jednotlivé príspevky budú pozostávať z názvu spôsobu 

monitorovania aktuálnosti stratégie, ktorý bude zároveň aj odkaz na detail príspevku. Počtu 

pripomienok k danému príspevku, zobrazenému menu autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil 

daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať 

informáciu o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. Nasledovať bude 



   
 

366 
 

samotný text spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie, pod textom príspevku budú zobrazené 

informácie k spôsobu monitorovania: 

▪ zodpovedný za sektorovú radu, 

▪ frekvencia opakovania. 

Takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  

4.3.6.9 Tvorba spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie 

Tvorba spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie primárne slúži na pridávanie nových a úpravu 

existujúcich príspevkov. Návrh riešenia stránky tvorba spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie je 

na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh tvorby spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav príspevku, výber bude z možností: 
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▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní príspevku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora príspevku, táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora sa uskutoční rovnako, ako je v module správa výkazov.  

Ako ďalší krok pri tvorbe nového spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie na stránke bude textové 

pole na napísanie názvu spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie, ktorý jednoznačne špecifikuje 

oblasť, o ktorej bude príspevok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text spôsobu 

monitorovania aktuálnosti stratégie. Pod textom príspevku bude pole na zadanie zodpovedného člena 

za sektorovú radu, ktorý bude mať na starosti vykonanie kontrolných činností definovaných v obsahu 

spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie. Ako ďalšie bude pole s výberom zo zadefinovaných 

možností pre zadanie frekvencie opakovania, ako často sa majú tieto kontrolné činnosti vykonávať. 

Výber frekvencie opakovania bude z nasledujúcich možností: 

▪ ročne, 

▪ polročne, 

▪ kvartálne, 

▪ mesačne. 

Nakoniec pod všetkými poľami bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy 

a systém zobrazí stránku, z ktorej sa vychádzalo na stránku tvorby spôsobu monitorovania aktuálnosti 

stratégie.  

Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou. Pre túto stránku sú povinné polia nasledujúce: 

▪ nadpis spôsobu monitorovania, 

▪ text príspevku. 
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4.3.6.10 Detail spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie 

Detail spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie primárne slúži na pridávanie a editáciu 

pripomienok a revidovanie pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky detail je na nasledujúcom 

obrázku. 

 Návrh detailu spôsobu monitorovania aktuálnosti stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie a názov opatrenia akčného plánu, pomocou bread 

crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam spôsobov 
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monitorovania aktuálnosti stratégie. Stránka bude pozostávať z dvoch tematických časti, časť 

s informáciami o príspevku a časť s pripomienkami. Rozloženie stránky - v hornej časti bude 

umiestnená časť s informáciami o príspevku – opatrení a v spodnej časti bude časť s pripomienkami.  

Časť príspevok bude pozostávať z názvu opatrenia akčného plánu, pre ktorý je daný spôsob 

monitorovania priradený a názvu spôsobu monitorovania strategických odporúčaní a čiastkových 

cieľov. Ďalej bude zobrazené meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa 

(s obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor príspevku a tajomník danej sektorovej rady editovať príspevok na stránke tvorba spôsobu 

monitorovania aktuálnosti stratégie. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného príspevku a 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Vedľa tlačidla Upraviť bude tlačidlo Vymazať, ktoré bude dostupné 

len pre rolu administrátor, a bude možné odstrániť daný príspevok aj s pripomienkami a väzbami na 

ďalšie príspevky. Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej 

zmeny textu príspevku a nakoniec samotný text príspevku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku, otvorí sa stránka pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky 

pridať pripomienku. 

 Návrh Pridania pripomienky pre spôsob monitorovania aktuálnosti stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým poľom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku  detail premisy.  

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky, jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor príspevku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora príspevku (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 príspevku dostupné dve 

tlačidlá akceptovať so znakom začiarknutia-súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na 

akceptovaná a zamietnuť znak krížika-zamietnutia (X) zapracovania pripomienky zmení stav na 

zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná v prípade, ak na rokovaní sektorovej 

rady odhlasujú súhlas s pripomienkou a autor má zapracovať pripomienku do príspevku. 

4.3.6.11 Tvorba odporúčaní na korekcie stratégie 

Všetky stránky sekcie tvorba odporúčaní na korekcie stratégie budú mať rovnakú hlavičku stránky, 

bude sa zobrazovať názov sekcie tvorba odporúčaní na korekcie stratégie, názov sektorovej rady a logo 

sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený ako štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto 

štruktúre: 

▪ zoznam odporúčaní na korekcie stratégie, 

▪ sumár odporúčaní na korekcie stratégie, 

▪ tvorba odporúčaní na korekcie stratégie, 
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▪ detail odporúčaní na korekcie stratégie. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá 

stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad názvov všetkých vytvorených odporúčaní na korekcie stratégie, 

ich stavu, počtu pripomienok a zároveň možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto 

sekcie. Sumár je prehľad vytvorených odporúčaní na korekcie stratégie s kompletným textom 

odporúčaní na korekcie stratégie, na jednoduchý prehľad čo bolo vytvorené, s možnosťou vrátiť sa na 

zoznam alebo ísť na detail konkrétneho príspevku. Detail je prehľad konkrétneho odporúčania na 

korekcie stratégie a všetkých pripomienok, ktoré boli ku príspevku napísané. V tejto časti máte 

možnosť pridávať pripomienky k obsahu príspevku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte 

nerevidoval. Autor príspevku má možnosť prejsť na úpravu príspevku a revidovať pripomienky. Stránka 

tvorba je určená na písanie a úpravu odporúčaní na korekcie stratégie, tajomník na tejto stránke má 

možnosť príspevok jemu pridelenej sektorovej rade uzamknúť a schváliť pre výstupný dokument. 

Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom 

návrhu stránky.  

4.3.6.12 Zoznam odporúčaní na korekcie stratégie 

Zoznam odporúčaní na korekcie stratégie primárne slúži na prehľad o stave príspevkov a zároveň ako 

navigačná stránka na všetky funkcionality sekcie. Návrh riešenia stránky zoznam je na nasledujúcom 

obrázku. 

 Návrh zoznamu odporúčaní na korekcie stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  



   
 

372 
 

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dve tlačidlá s voľbami: 

▪ sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumár odporúčaní na korekcie stratégie, 

▪ pridať monitorovanie – prepojenie na stránku tvorba odporúčaní na korekcie stratégie. 

Následne bude zobrazený zoznam názvov odporúčaní na korekcie stratégie, jednotlivé položky 

zobrazované v zozname budú: 

▪ autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát), 

▪ názov odporúčaní na korekcie stratégie, 

▪ pripomienky (počet), 

▪ stav príspevku (rozpracovaný, uzamknutý a schválený), 

▪ dátum úpravy príspevku (vytvorenie, následne dátum úpravy príspevku). 

Zoznam odporúčaní na korekcie stratégie bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu 

vytvorenia/úpravy názvu, príspevku alebo pripomienok), čo znamená nové a zmenené príspevky na 

začiatku zoznamu. Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail, tlačidlo Upraviť sa bude 

zobrazovať iba autorovi daného príspevku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť je 

prepojenie na stránku tvorba odporúčaní na korekcie stratégie a tlačidlo Detail je prepojenie na 

stránku detail odporúčaní na korekcie stratégie. Zoznam bude delený na stránky po 15. záznamoch.  

Stav príspevku bude mať nasledujúce stavy: 

▪ rozpracovaný (šedá farba rovnaká ako pri výkazoch), 

▪ uzamknutý (modrá farba rovnaká ako pri výkazoch čaká na schválenie), 

▪ schválený (zelená farba rovnaká ako pri výkazoch). 

 

 Sumár odporúčaní na korekcie stratégie 

Sumár odporúčaní na korekcie stratégie primárne slúži na prehľad, štúdium príspevkov, ktoré témy 

boli už popísané. Návrh riešenia stránky sumár je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh sumáru odporúčaní na korekcie stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie, pomocou bread crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) 

používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam odporúčaní na korekcie stratégie. Nasledovať budú 

príspevky zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, príspevku 

alebo pripomienok) jednotlivé príspevky budú pozostávať z názvu odporúčaní na korekcie stratégie, 

ktorý bude zároveň aj odkaz na detail príspevku. Pokračovať bude zobrazením počtu pripomienok 

k danému príspevku, zobrazenému menu autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného 

používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude príspevok obsahovať informáciu 

o dátume vytvorenia a dátume poslednej zmeny textu príspevku. Nasledovať bude samotný text 

odporúčaní na korekcie stratégie, takto formátované jednotlivé príspevky budú zoradené pod sebou.  
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4.3.6.13 Tvorba odporúčania na korekcie stratégie 

Tvorba odporúčania na korekcie stratégie primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich 

príspevkov. Návrh riešenia stránky tvorba odporúčaní na korekcie stratégie je na nasledujúcom 

obrázku. 

 Návrh tvorby odporúčania na korekcie stratégie 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou sekcie dva combo-boxy, ktoré budú dostupné iba 

tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav príspevku, výber bude z možností: 

▪ rozpracovaný, 

▪ uzamknutý, 

▪ schválený. 

Systém pri vytváraní/pridávaní príspevku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné dva stavy 

nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb fázy riešenia stratégie. Druhý combo-box je 

možnosť priradiť autora príspevku, táto voľba bude dostupná tajomníkovi danej sektorovej rady. Výber 

používateľa ako autora bude urobený rovnako ako je v module správa výkazov. Ako ďalší krok pri 

tvorbe nového odporúčania na korekcie stratégie na stránke bude textové pole na zadanie názvu 

odporúčania na korekcie stratégie, ktorý jednoznačne špecifikuje oblasť, o ktorej bude príspevok. 

Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole pre samotný text odporúčania na korekcie stratégie. 
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Nakoniec pod všetkými poľami bude tlačidlo uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy 

a systém zobrazí stránku, z ktorej sa vychádzalo na stránku tvorby odporúčania na korekcie stratégie.  

Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou. Pre túto stránku sú povinné polia nasledujúce: 

▪ nadpis odporúčania na korekcie stratégie, 

▪ text príspevku. 

 

4.3.6.14 Detail odporúčania na korekcie stratégie 

Detail odporúčania na korekcie stratégie primárne slúži na pridávanie a editáciu pripomienok 

a revidovanie pripomienok autorom. Návrh riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh detailu odporúčania na korekcie stratégie 

 



   
 

376 
 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude mať štandardnú hlavičku sekcie a názov opatrenia akčného plánu, pomocou bread 

crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) používateľ sa bude môcť vrátiť späť na zoznam odporúčania 

na korekcie stratégie. Stránka bude pozostávať z dvoch tematických časti, časť s informáciami 

o príspevku a časť s pripomienkami. Rozloženie stránky - v hornej časti bude umiestnená časť 

s informáciami o príspevku – opatrení a v spodnej časti bude časť s pripomienkami.  

Časť príspevok bude pozostávať z názvu odporúčania na korekcie stratégie. Ďalej bude zobrazené 

meno autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením – bez osobných 

údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého môže autor príspevku 

a tajomník danej sektorovej rady editovať príspevok na stránke tvorba odporúčania na korekcie 

stratégie. Toto tlačidlo bude viditeľné len autorovi daného príspevku a tajomníkovi danej sektorovej 

rady. Vedľa tlačidla Upraviť bude tlačidlo Vymazať, ktoré bude dostupné len pre rolu administrátor, 

a bude možné odstrániť daný príspevok aj s pripomienkami a väzbami na ďalšie príspevky. Ďalej bude 

príspevok obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu príspevku a 

nakoniec samotný text príspevku.  

Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ 

pridať pripomienku, otvorí sa stránka pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky 

pridať pripomienku. 

 Návrh Pridania pripomienky pre odporúčania na korekcie stratégie 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa pre text 

pripomienky. Pod textovým poľom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží 

pripomienka a systém vráti používateľa na stránku  detail premisy.  

Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú samotné pripomienky, jednotlivé pripomienky budú 

pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s 

obmedzením – bez osobných údajov). V tejto časti stránky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého 

môže autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, 

kým autor príspevku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len 

autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora príspevku (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 príspevku dostupné dve 

tlačidlá akceptovať so znakom začiarknutia-súhlasu („fajka“ ✔) zmení stav pripomienky na 

akceptovaná a zamietnuť znak krížika-zamietnutia (X) zapracovania pripomienky zmení stav na 

zamietnutá. Takto formátované jednotlivé pripomienky budú zoradené pod sebou. 

Pripomienky budú mať nasledujúce stavy: 

▪ zadaná, 

▪ akceptovaná, 

▪ zamietnutá. 

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na zadaná v prípade, ak na rokovaní sektorovej 

rady odhlasujú súhlas s pripomienkou a autor má zapracovať pripomienku do príspevku. 

4.3.7 Správa sektorových stratégií 

Správa stratégií bude samostatná časť, rovnako ako tvorba stratégií a strategické dokumenty. 

Dostupná bude pre role tajomník a administrátor, bude poskytovať nasledovné funkcionality: 

▪ prehľad vytvorených, spárovaných a schválených príspevkov jednotlivých častí stratégie, 

▪ prístup k finálnym verziám stratégií, 

▪ prístup k nástrojom na export častí stratégií, 

▪ prístup k administrácii stratégií. 
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Jednotlivé funkcionality a návrh riešenia pre tieto časti budú popísané v samostatných podkapitolách 

tejto kapitoly.  

4.3.7.1 Domovská stránka správy sektorových stratégií 

Domovská stránka bude primárne slúžiť ako rázcestie na výber potrebnej funkcionality. Na 

nasledujúcom obrázku je návrh domovskej stránky správa sektorových stratégií. 

 Návrh domovskej stránky správy sektorových stratégií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Domovská stránka bude pozostávať z nadpisu správa sektorových stratégií, navigácie pomocou bread 

crumbs (štruktúra cesty k danej stránke) na návrat k predchádzajúcim stránkam. Nasleduje pole na 

výber sektorovej rady, ktorá bude použitá na zobrazenie výstupov jednotlivých funkcionalít. Po výbere 

sektorovej rady bude zobrazený názov sektorovej rady. Pod názvom sektorovej rady budú štyri tlačidlá: 

▪ prehľad prác na stratégii, 

▪ výsledné verzie stratégií, 

▪ export, 

▪ administrácia stratégií. 
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Na použitie tlačidiel je potrebné vybrať sektorovú radu, pri prvom otvorení stránky bude 

prednastavená sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (neskôr bude 

dopracovaná funkčnosť na zapamätanie si poslednej voľby - cookies).  

4.3.7.2 Monitoring stavu prác tvorby stratégií 

Stránka monitoring plnenia stratégie bude slúžiť pre tajomníkov sektorových rád ako prehľad tvorby 

jednotlivých častí stratégie. Zároveň bude možné sa pomocou nadpisov častí tvorby stratégií dostať na 

jednotlivé stránky zoznamov. Na nasledujúcom obrázku je návrh domovskej stránky správa 

sektorových stratégií. 

 Návrh monitorovania stavu prác tvorby stratégií  

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako vidno na návrhu riešenia stránka bude pozostávať z nadpisu Monitoring plnenia tvorby stratégie, 

výberu – zmeny sektorovej rady (prvú sektorovú radu zobrazuje podľa výberu na domovskej stránke, 

používateľ má možnosť zmeniť si aktívnu sektorovú radu), názvu sektorovej rady a jej loga. Nasleduje 

tabuľka v ktorej sú zobrazené jednotlivé časti tvorby sektorovej stratégie: 

▪ I. cyklus: 

- poslanie sektoru, 

- premisy, 

- dopady, 

▪ II. cyklus: 

- analýza, 
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- identifikácia, 

▪ III. cyklus: 

- strategický zámer, 

▪ IV. cyklus: 

- opatrenia, 

▪ V. cyklus: 

- monitoring opatrení, 

- monitoring stratégie, 

- odporúčania korekcií. 

Každá táto časť bude zároveň aj odkazom na danú stránku. Ku jednotlivým častiam budú zobrazené 

počty vytvorených príspevkov, spárovaných príspevkov a schválených príspevkov.  

4.3.7.3 Finálne verzie stratégií sektorových rád 

Stránka na zobrazenie výsledných verzií stratégií sektorových rád bude slúžiť pre tajomníkov 

sektorových rád ako prístup k aktuálnej, aj starším verziám finálnych stratégií. Na nasledujúcom 

obrázku je návrh stránky zobrazenia finálnych verzií sektorových stratégií. 

 Návrh zobrazenia výsledných verzií sektorových stratégií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Stránka bude pozostávať z nadpisu sekcie Finálne verzie stratégií sektorových rád, výberu – zmeny 

sektorovej rady (prvú sektorovú radu zobrazuje podľa výberu na domovskej stránke, používateľ má 

možnosť zmeniť si aktívnu sektorovú radu), názvu sektorovej rady, jej loga a odkazov na jednotlivé 

výsledné verzie sektorových stratégií. 

4.3.7.4  Export stratégií 

Stránka exportov príspevkov tvorby stratégií primárne slúži ako nástroj pre tajomníkov sektorových 

rád na prácu s prípravou schvaľovania na rokovania sektorových rád. Na nasledujúcom obrázku je 

návrh stránky správa sektorových stratégií. 

 Návrh exportu sektorových stratégií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Stránka export sektorových stratégií bude zložený z nadpisu export sektorových stratégií, výberu – 

zmeny sektorovej rady (prvú sektorovú radu zobrazuje podľa výberu na domovskej stránke, používateľ 

má možnosť zmeniť si aktívnu sektorovú radu), názvu sektorovej rady a jej loga.  

4.3.7.5 Administrácia sektorových stratégií 

Táto časť bude dostupná len pre administrátora informačného systému, bude sa používať na 

administráciu stratégií. Vytváranie kópií pre novú verziu sektorových stratégií, upload výsledných verzií 
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sektorových stratégií a ďalších nástrojov. Konkrétny návrh funkcionalít a spôsobu riešenia bude 

dopracovaný v ďalšom období. 

4.4 Analýza a návrh riešenia Tvorba a revízia národných štandardov 

zamestnaní 

Cieľom časti riešenia Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) je 

optimalizovať a spresniť funkcionalitu a vytvoriť možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na tvorbu 

a revíziu NŠZ, ktorá bude slúžiť registrovaným používateľom, tajomníkom a projektovým manažérom 

na: 

▪ tvorbu nových NŠZ, 

▪ tvorbu garantovaných nepublikovaných NŠZ, 

▪ revíziu publikovaných NŠZ, 

▪ doplnenie nových častí NŠZ, 

▪ prepojenie NŠZ s národnou sústavou kvalifikácií, 

▪ kontrolu párovania odborných vedomostí a odborných zručností, 

▪ možnosť pripomienkovať jednotlivé NŠZ v rámci pripomienkových konaní, 

▪ manažment a správu procesu tvorby a revízie NŠZ, 

▪ revízie vytvorených stratégií, 

▪ exporty jednotlivých NŠZ na schvaľovanie na rokovaniach, 

▪ zverejnenie finálnych verzií stratégií sektorových rád. 

Výsledným produktom tohto modulu bude riešenie poskytujúce používateľom nástroje na tvorbu, 

revíziu a pripomienkovanie NŠZ v prostredí IS NSP/SRI. Budú pridávané nové nástroje, informácie, 

klasifikácie, optimalizácie a rozšírenia pre jednoduchšie používanie.  

4.4.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: tvorba, revízia, štúdium, pripomienkovanie jednotlivých NŠZ 

a prístup ku nástrojom pre porovnávanie, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri správe, 

manažmente, úpravách, exportoch a schvaľovaní NŠZ, 
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▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole a postupoch pri tvorbe a revízii NŠZ na dodržiavanie procesov a pravidiel počas 

procesu tvorby a revízie NŠZ. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

4.4.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa 

zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a e-

mailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami 

potrebnými k registrácii a prihláseniu sa do IS NSP/SRI. 

Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta 

Prihlásený používateľ má plnú dostupnosť nástrojov pre tvorbu, revíziu, porovnávanie NŠZ 

a pripomienok pri tvorbe a revízii NŠZ podľa nastaveného procesu riadenia a oprávnení podľa 

pridelených rolí k jednotlivým NŠZ. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

Tajomník bude mať možnosť exportovať jednotlivé NŠZ, bude mať dostupné ďalšie nástroje na správu, 

manažment, kontrolu, úpravu, pripomienkovanie a schvaľovanie v procese tvorby a revízie NŠZ v jeho 

pôsobnosti.  

Administrátor 

Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy, a ďalšie úkony potrebné na 

dosiahnutie cieľov projektu. Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 
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Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, vývojom, 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. 

4.4.3 Procesy tvorby a revízie NŠZ 

Na účely tvorby a revízie NŠZ boli analyzované a optimalizované procesy pre jednotlivé etapy a bol 

pripravený nový procesný diagram. V prvom rade sú to jednotlivé kroky procesného diagramu na 

tvorbu a revízie NŠZ, s popisom funkčnosti a oprávnení k jednotlivým stavom. Procesný diagram je 

zobrazený na nasledujúcej schéme. 

Schéma č. 8 Procesný diagram na tvorbu a revíziu NŠZ 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Jednotlivé NŠZ budú môcť byť v nasledujúcich stavoch, zároveň sa uvádza popis činností v jednotlivých 

stavoch: 

▪ plán NŠZ 

- tento stav bude slúžiť ako zoznam garantovaných a nových návrhov NŠZ, 

- prístup k NŠZ budú mať tajomníci a autori daného NŠZ, 

- v prvom kroku bude zoznam naplnený garantovanými NŠZ z predchádzajúcich projektov, 

ktoré neboli realizované, 

- zoznam pre jednotlivé sektorové rady budú tajomníci rozširovať o návrhy budúcich nových 

NŠZ, ktoré vzniknú ako dopady inovácií v sektoroch,  

- priradenie autorov a členov pracovných skupín pre dané NŠZ, 

▪ rozpracované 

- tento stav bude slúžiť pre autora na tvorbu a revíziu prideleného NŠZ, 

- kontrolu, porovnávanie a doplnenie nových častí NŠZ, 

▪ pripomienkovanie pracovnej skupiny (ďalej len PS) 

- tento stav bude slúžiť ako priestor na pripomienkovanie autorovho návrhu NŠZ pracovnou 

skupinou vytvorenou pre daný NŠZ, 

- ak nebude pracovná skupina vytvorená, tento stav sa preskočí priamo na stav 

pripomienkovanie, 

- pripomienkové konanie bude mať štandardnú dĺžku 7 dní, ktorú bude môcť tajomník upraviť 

podľa potreby, 

- PS bude mať možnosť vyjadriť súhlas s návrhom NŠZ, 

▪ zapracovanie pripomienok PS 

- tento stav bude slúžiť autorovi na zapracovanie pripomienok z pripomienkovania PS, 

- tajomník bude mať možnosť po zapracovaní vrátiť stav na pripomienkovanie PS, 

▪ pripomienkovanie 

- tento stav bude slúžiť ako priestor na pripomienkovanie autorovho návrhu NŠZ všetkými 

registrovanými používateľmi IS NSP/SRI, 

- pripomienkové konanie bude mať štandardnú dĺžku 7 dní, ktorú bude môcť tajomník upraviť 

podľa potreby, 
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- používatelia budú mať možnosť vyjadriť súhlas s návrhom NŠZ, 

▪ zapracovanie pripomienok 

- tento stav bude slúžiť autorovi na zapracovanie pripomienok z pripomienkovania, 

- tajomník bude mať možnosť po zapracovaní vrátiť stav na pripomienkovanie, 

▪ dokončené 

- tento stav bude slúžiť ako informácia autora pre tajomníka o ukončení zapracovávania 

pripomienok, 

- ako priestor pre tajomníka na sumarizáciu a prípravu NŠZ na schvaľovanie sektorovou radou, 

▪ schvaľovanie sektorovou radou 

- tento stav bude slúžiť ako priestor na schvaľovanie NŠZ danou sektorovou radou, 

- na rokovaní sektorovej rady alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia tajomníka sektorovej 

rady, 

- v prípade pripomienok alebo požiadaviek na zmeny NŠZ sektorovou radou bude mať 

tajomník možnosť prepnúť stav NŠZ do stavu zapracovanie pripomienok, 

▪ schválené sektorovou radou 

- tento stav bude slúžiť ako informácia pre tajomníka ktoré NŠZ čakajú na schválenie alianciou, 

- ako priestor pre tajomníka na sumarizáciu a prípravu NŠZ na schvaľovanie alianciou, 

▪ schvaľovanie alianciou 

- tento stav bude slúžiť ako priestor na schvaľovanie NŠZ alianciou, 

- na rokovaní aliancie alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia tajomníka aliancie, 

- v prípade pripomienok alebo požiadaviek na zmeny NŠZ alianciou bude mať tajomník 

možnosť prepnúť stav NŠZ do stavu zapracovanie pripomienok, 

▪ zverejnené 

- tento stav bude slúžiť na zverejnenie schváleného NŠZ vo verejnej časti IS NSP/SRI, 

- pri zverejnení revízie NŠZ sa pôvodná verzia NŠZ prepne do stavu neplatné, 

- do tohto stavu sa NŠZ dostane až po revízii alebo vytvorení NŠZ v novom systéme so všetkými 

rozšírenými údajmi, 
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▪ neplatné 

- tento stav bude slúžiť na neplatné NŠZ, staršie verzie NŠZ, zlúčené NŠZ a zaniknuté NŠZ, 

▪ zverejnené v IS NSP 

- tento stav bude slúžiť ako zoznam garantovaných zverejnených NŠZ z predchádzajúceho 

projektu, 

- v prvom kroku bude zoznam naplnený zverejnenými garantovanými NŠZ z predchádzajúceho 

projektu, 

- do tohto stavu sa NŠZ v novom IS NSP/SRI nemôže dostať, len importom do DB pri migrácii 

z pôvodnej DB. 

Zároveň budú mať jednotlivé stavy NŠZ rôzne oprávnenia pre danú pridelenú rolu – oprávnenie pre 

registrovaného používateľa. Role – oprávnenia prideľuje tajomník a administrátor systémovými rolami 

alebo pridaním oprávnenia k NŠZ, role pre NŠZ budú rozdelené nasledovne: 

▪ autor NŠZ,  

▪ člen sektorovej rady, ktorá je garantom NŠZ, 

▪ registrovaný používateľ, 

▪ člen PS NŠZ, 

▪ tajomník sektorovej rady, ktorá je garantom daného NŠZ, 

▪ tajomník inej sektorovej rady, 

▪ audítor NŠZ - člen RV SRI, 

▪ schvaľovateľ – člen aliancie. 

Jednotlivé oprávnenia rolí na čítanie – zobrazenie, možnosť pridávať pripomienky a editovanie NŠZ pre 

dané stavy NŠZ ako budú nastavené sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tabuľka č. 45 Oprávnenia k stavom NŠZ 1/4 

Stav NŠZ 

Autor Člen sektorovej rady 

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 
čítanie - 

zobrazenie 
pripomienky editácia 

Rozpracované 1   1       

Pripomienkovanie PS 1           

Zapracovanie pripomienok 
PS 

1   1       

Pripomienkovanie 1     1 1   

Zapracovanie pripomienok 1   1       

Dokončené 1           

Schvaľovanie sektorovou 
radou 

1     1     

Schválené sektorovou radou 1           

Schvaľovanie alianciou 1           

Zverejnené             

Neplatné             

Zverejnené v IS NSP             

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

Tabuľka č. 46 Oprávnenia k stavom NŠZ 2/4 

Stav NŠZ 

registrovaný používateľ Člen PS pre NŠZ 

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 
čítanie - 

zobrazenie 
pripomienky editácia 

Rozpracované       1     

Pripomienkovanie PS       1 1   

Zapracovanie pripomienok PS       1     

Pripomienkovanie 1 1   1 1   

Zapracovanie pripomienok       1     

Dokončené       1     

Schvaľovanie sektorovou 
radou 

      1     

Schválené sektorovou radou             

Schvaľovanie alianciou             

Zverejnené             

Neplatné             

Zverejnené v IS NSP             

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Tabuľka č. 47 Oprávnenia k stavom NŠZ 3/4 

Stav NŠZ 

Tajomník sektorovej rady Tajomník inej sektorovej rady 

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 
čítanie - 

zobrazenie 
pripomienky editácia 

Rozpracované 1 1 1 1     

Pripomienkovanie PS 1 1 1 1     

Zapracovanie pripomienok PS 1 1 1 1     

Pripomienkovanie 1 1 1 1 1   

Zapracovanie pripomienok 1 1 1 1     

Dokončené 1 1 1 1     

Schvaľovanie sektorovou 
radou 

1 1 1 1     

Schválené sektorovou radou 1 1 1 1     

Schvaľovanie alianciou 1 1 1 1     

Zverejnené 1     1     

Neplatné 1     1     

Zverejnené v IS NSP 1     1     

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 
Tabuľka č. 48 Oprávnenia k stavom NŠZ 4/4 

Stav NŠZ 

Audítor – RV SRI Schvaľovateľ - aliancia  

čítanie - 
zobrazenie 

pripomienky editácia 
čítanie - 

zobrazenie 
pripomienky editácia 

Rozpracované 1     1     

Pripomienkovanie PS 1 1   1 1   

Zapracovanie pripomienok PS 1     1     

Pripomienkovanie 1 1   1 1   

Zapracovanie pripomienok 1     1     

Dokončené 1     1     

Schvaľovanie sektorovou 
radou 

1     1     

Schválené sektorovou radou 1     1     

Schvaľovanie alianciou 1 1   1 1   

Zverejnené             

Neplatné             

Zverejnené v IS NSP             

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Zmeniť stav NŠZ bude môcť len administrátor, tajomník sektorovej rady, ktorá je garantom NŠZ a autor 

NŠZ. Obmedzenia na vykonanie zmeny stavu daného NŠZ budú zapracované podľa nasledujúcej 

tabuľky.  
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Tabuľka č. 49 Oprávnenia k zmenám stavu NŠZ 

Stav NŠZ Akcia 
Oprávnený na 
zmenu stavu Zmena stavu na 

Rozpracované 

Vyžiadať 
pripomienkovanie PS Autor, Tajomník Pripomienkovanie PS 

Vyžiadať 
pripomienkovanie Autor, Tajomník Pripomienkovanie 

Pripomienkovanie PS 
Ukončiť 
pripomienkovanie PS Tajomník, systém 

Zapracovanie 
pripomienok PS 

Zapracovanie pripomienok PS 
Vyžiadať 
pripomienkovanie Autor, Tajomník Pripomienkovanie 

Pripomienkovanie 
Ukončiť 
pripomienkovanie Tajomník, systém 

Zapracovanie 
pripomienok 

Zapracovanie pripomienok Dokončiť Autor, Tajomník Dokončené 

Dokončené Vyžiadať schválenie SR Tajomník Schvaľovanie SR 

Schvaľovanie sektorovou 
radou 

Schváliť Tajomník Schválené SR 

Zamietnuť Tajomník 
Zapracovanie 
pripomienok 

Schválené sektorovou radou 
Vyžiadať schválenie 
alianciou Tajomník Schvaľovanie alianciou 

Schvaľovanie alianciou 

Zamietnuť Tajomník 
Zapracovanie 
pripomienok 

Publikovať Tajomník Zverejnené 

Publikovať 
Systém - (Tajomník 
stav zverejnené) 

Neplatné - Súčasne so 
stavom Zverejnené 

Zverejnené Vytvoriť novú revíziu Tajomník Plán 

Neplatné       

Zverejnené v IS NSP Vytvoriť novú revíziu Tajomník Plán 

Plán Začiatok prác na NŠZ Tajomník Rozpracované 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tvorba a revízia NŠZ budú prepojené a používateľ si môže vybrať, ktorý spôsob mu vyhovuje. Základné 

rozdelenie nástrojov na tvorbu a revíziu je v tom, že pri tvorbe sú nástroje zamerané na vypĺňanie 

informácií. Pri revízii sú nástroje zamerané na porovnávanie a kontroly prepojení. Samozrejme, že 

používateľ môže kombinovať tieto nástroje podľa svojho uváženia.  

4.4.4 Tvorba a revízia NŠZ 

Funkcionalita modulu tvorba NŠZ bude dostupná len prideleným autorom NŠZ a tajomníkom 

sektorových rád. Ostatní používatelia budú mať dostupné len zobrazenie na prezeranie NŠZ 

a pripomienkovanie NŠZ v daných stavoch. Manažment plánovania vytvárania NŠZ bude dostupný len 
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tajomníkom sektorových rád, používateľ bude mať v tejto časti zobrazené len NŠZ jemu pridelené NŠZ 

ako autorovi. Tvorba NŠZ je rozdelená do ucelených celkov na jednoduchšiu orientáciu a vypĺňanie 

údajov o NŠZ. Niektoré klasifikácie budú k NŠZ pridané metodikmi realizačného tímu SRI a používateľ 

ich bude môcť iba pripomienkovať, aby bolo zaručené uplatnenie metodiky priradenia. V privátnej časti 

IS NSP/SRI bude menu NŠZ, ktoré bude mať dve možnosti: 

▪ plán, 

▪ tvorba a revízia. 

Jednotlivé časti budú popísané v samostatných kapitolách ďalej v dokumente. Tvorba a revízia NŠZ sa 

bude skladať z viacerých menších celkov a to: 

▪ zobrazenie NŠZ, 

▪ tvorba NŠZ, 

▪ revízia NŠZ. 

V nasledujúcich kapitolách bude popísaný návrh riešenia časti plán NŠZ a zobrazenie NŠZ, aj v týchto 

moduloch môže nastať zmena vzhľadom na prebiehajúce práce a zmeny týkajúce sa častí tvorby 

a revízie NŠZ. Návrhy na tvorbu a revíziu NŠZ budú popísané v nasledujúcej Priebežnej správe č. 5 za 

ďalšie sledované obdobie, kde už bude priestor  na popis rozpracovaných úloh pri ktorých sa očakáva 

ich uzavretie a finálny návrh riešenia. V súčasnom stave sa na návrhu riešenia na tvorbu a revíziu NŠZ 

stále pracuje a aktívne sa upravuje podľa nových požiadaviek a optimalizácie z testovania, úprav 

metodických návrhov a priebežných analýz po pridávaní nových častí. Časti tvorby a revízie NŠZ bolo 

nutné rozdeliť na niekoľko krokov implementácie z hľadiska stavu riešenia súvisiacich úloh a rozsahu 

dopadov zmien na už vytvorené riešenia a návrhy. V súčasnej dobe prebieha testovanie prvých krokov 

a pripravuje sa zapracovanie nových pripravovaných zmien v kompetenčnom modeli a revízie 

odborných vedomostí a zručností pre nový systém. Zároveň sa ďalej pracuje na návrhu a tvorbe ďalších 

nástrojov a funkcionalít pre tento modul.  

4.4.4.1 Domovská stránka plánu NŠZ 

Domovská stránka plánu NŠZ primárne slúži na prehľad o stave rozpracovania a pridávanie nových NŠZ. 

Návrh riešenia domovskej stránky plánov NŠZ ja na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh domovskej stránky plánu NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Domovská stránka bude pozostávať z nadpisu Plány NŠZ, zobrazenia počtu pripravených plánov NŠZ, 

filtra podľa sektorových rád, tlačidla Pridať plán na pridávanie nových NŠZ a zoznamu plánov NŠZ. 

Zoznam názvov plánovaných NŠZ bude obsahovať tieto položky: 

▪ ID, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ stav plánu, 

▪ stav procesu tvorby NŠZ, 

▪ akcie – vypracovať – dostupná len autorovi a tajomníkovi, 

▪ akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o pláne NŠZ. 

Filter na filtrovanie podľa sektorových rád bude dostupný len tajomníkom na jednoduchšiu orientáciu 

a vyhľadávanie v zozname. Rovnako aj tlačidlo na pridanie nového plánu NŠZ bude dostupné len pre 

tajomníka. Návrh riešenia stránky pridania nového plánu NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 
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 Návrh pridania nového plánu NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu Pridať plánované NŠZ, combo-box na výber sektorovej rady 

s obmedzením na tajomníkovi priradené sektorové rady. Ďalej na stránke bude textové pole na 

napísanie názvu NŠZ, výber autorov pre dané NŠZ a výber používateľov do pracovnej skupiny pre dané 

NŠZ. Nakoniec bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí 

domovskú stránku plánov NŠZ. Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou, ide o: 

▪ sektorová rada, 

▪ názov NŠZ. 

Na domovskej stránke plánu NŠZ v zozname plánov sú dostupné tlačidlá Zobraziť a Vypracovať, 

pomocou tlačidla Zobraziť sa bude môcť dostať na stránku súhrnných informácií o plánovanom NŠZ. 

Návrh riešenia informačnej stránky plánu NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh informačnej stránky plánu NŠZ 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu daného plánu NŠZ, informácií priradených k plánu NŠZ: 

▪ sektorová rada, 

▪ názov NŠZ, 

▪ pracovná skupina, 

▪ pridal, 

▪ dátum úpravy, 

▪ dátum pridania, 

▪ stav rozpracovania. 

Pre tajomníka priradenej sektorovej rady budú dostupné tlačidlá Upraviť a Odstrániť. Tlačidlo Upraviť 

presmeruje na stránku pridania plánu NŠZ, kde sa bude dať upraviť plán podľa potreby. Tlačidlo 

Odstrániť presmeruje na stránku potvrdenia odstránenia plánu NŠZ. Návrh riešenia stránky potvrdenia 

odstránenia plánu NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh stránky potvrdenia odstránenia plánu NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu daného plánu NŠZ, informácií priradených k plánu NŠZ: 

▪ sektorová rada, 

▪ názov NŠZ, 

▪ pridal, 

▪ dátum úpravy, 
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▪ dátum pridania. 

Pod informáciami bude zobrazená výzva na potvrdenie vymazania „Naozaj si prajete odstrániť tento 

záznam?“ a tlačidlá Áno a Nie. Po stlačení tlačidla Nie systém presmeruje na domovskú stránku plánov 

NŠZ bez zásahu do databázy. Po stlačení tlačidla Áno systém presmeruje na domovskú stránku plánov 

NŠZ a zároveň vymaže záznam daného plánu NŠZ z databázy.  

Na domovskej stránke v zozname pomocou tlačidla Vypracovať má autor NŠZ a tajomník priradenej 

sektorovej rady možnosť spustiť proces tvorby NŠZ. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí stránka 

s formulárom povinných údajov na tvorbu NŠZ, bez vyplnenia týchto údajov nebude plán NŠZ 

pretransformovaný do procesu tvorby NŠZ v stave rozpracovaný. Jednotlivé údaje je možné upravovať 

neskôr v procese tvorby NŠZ. Návrh riešenia stránky s formulárom povinných základných údajov k NŠZ 

je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh stránky s formulárom povinných základných údajov k NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu daného plánu NŠZ, textového poľa na zadanie popisu – 

charakteristiky NŠZ a krátkeho popisu k NŠZ, ktorý môže mať maximálne 256 znakov. Ďalej budú tri 

combo-boxy na výber úrovne SKKR, klasifikáciu ISCED 2011 a úroveň vzdelania. Tieto tri položky budú 

prepojené tak, aby sa jednotlivé položky zhodovali (boli na rovnakej úrovni). Nakoniec bude tlačidlo 

Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí domovskú stránku tvorby 

daného NŠZ.  



   
 

396 
 

4.4.4.2 Domovská stránka tvorby a revízie NŠZ 

Domovská stránka tvorby a revízie NŠZ primárne slúži na prehľad o stave rozpracovania, tvorbe nových 

NŠZ, revízii existujúcich NŠZ a zobrazovaní štruktúry jednotlivých NŠZ. Návrh riešenia domovskej 

stránky tvorby a revízie NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

 Návrh domovskej stránky tvorby a revízie NŠZ 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Domovská stránka bude pozostávať z nadpisu Tvorba a revízia NŠZ, možnosti vyhľadávania podľa názvu 

NŠZ a filtra podľa sektorových rád. Ďalej zobrazenia počtu NŠZ, predvolený filter zobrazenia všetkých 

NŠZ, len NŠZ s rolou autor NŠZ prihláseného používateľa a NŠZ v stave pripomienkovanie dostupné pre 

prihláseného používateľa. Nasleduje tlačidlo Plán NŠZ, ktoré presmeruje na domovskú stránku plánov 

NŠZ a zoznam NŠZ, ktorý bude obsahovať tieto položky: 

▪ ID, 

▪ kód/číslo revízie NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav procesu tvorby NŠZ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ akcie – upraviť – dostupná len autorovi a tajomníkovi, 

▪ akcie – zobraziť – zobrazenie náhľadu na štruktúru NŠZ. 
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4.4.4.3 Zobrazenie NŠZ 

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť v zozname na domovskej stránke tvorby a revízie NŠZ systém 

presmeruje na stránku zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ. Jednotlivé informácie sú zoskupené do 

celkov: 

▪ základné informácie, 

▪ alternatívne názvy, 

▪ certifikáty, 

▪ regulácie, 

▪ prax, 

▪ klasifikácie, 

▪ kompetenčný model, 

▪ SZČO, 

▪ pracovné prostriedky, 

▪ profil práce. 

Uvedené celky budú pozostávať z nasledujúcich informácií: 

Základné informácie 

▪ stav NŠZ, kde sa bude zobrazovať stav NŠZ v procese tvorby, 

▪ kód NŠZ, kódové označenie NŠZ, 

▪ revízia, číslo revízie daného NŠZ (koľký krát je revidovaný), 

▪ názov NŠZ, názov zamestnania, 

▪ sektorová rada, ktorá sektorová rada garantuje tento NŠZ, 

▪ charakteristika, detailný popis NŠZ, 

▪ stručná charakteristika, krátky popis NŠZ na maximálne 254 znakov, 

▪ SKKR, (Slovenský kvalifikačný rámec), 

▪ EKR, (Európsky kvalifikačný rámec), 

▪ ISCED 2011, medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania, 

▪ úroveň vzdelania, podľa národnej klasifikácie vzdelania. 
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Alternatívne názvy 

V tejto časti budú zobrazené alternatívne názvy NŠZ a cudzojazyčné názvy NŠZ. 

Certifikáty 

V tejto časti budú zobrazené požiadavky na certifikáciu pre dané NŠZ v troch kategóriách: 

▪ odporúčaný certifikát, 

▪ certifikát vyžadovaný zákonom, 

▪ certifikát vyžadovaný zamestnávateľom. 

Pre každý pridaný certifikát môže byť zobrazená špecifikácia, poznámka na upresnenie informácie 

o certifikáte ak bola vytvorená. V prípade, že pre dané NŠZ nebude priradený žiadny certifikát, bude 

zobrazená veta: 

„Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.“ 

Regulácie 

V tejto časti budú zobrazené zákony, nariadenia a vyhlášky, ktoré sa týkajú daného NŠZ. V prípade že, 

pre dané NŠZ nebude priradená žiadna regulácia, bude zobrazená veta: 

„Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.“ 

Prax 

V tejto časti bude zobrazená informácia o dĺžke praxe pre dané NŠZ, v troch kategóriách: 

▪ odporúčaná prax, 

▪ zákonom vyžadovaná prax, 

▪ bez praxe. 

Zároveň môže byť uvedený zákon, ktorým sa prax vyžaduje alebo odporúča, respektíve určuje aká prax 

sa pre daný NŠZ uznáva. V prípade, že pre dané NŠZ nebude priradená žiadna prax, bude zobrazená 

veta: 
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„Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.“ 

Klasifikácie 

V tejto časti budú zobrazené priradené klasifikácie ku danému NŠZ. Jednotlivé klasifikácie budú: 

▪ SK ISCO-08, 

▪ ISCO-08, 

▪ SK NACE Rev.2, 

▪ CPA 2015, 

▪ ESCO 

▪ Interný číselník Trexima82. 

 

Klasifikácie SK NACE Rev. 2 a CPA 2015 budú zobrazené ako sekcia a divízia.  

Kompetenčný model 

V tejto časti budú zobrazené štyri časti kompetenčného modelu: 

▪ všeobecné kľúčové kompetencie, 

▪ špecifické kľúčové kompetencie, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti. 

Každá časť bude zobrazovať položky s rozdelením na: 

▪ úroveň, 

▪ kód, 

▪ názov kompetencie, 

▪ špecifikáciu (ak bude zadaná ku kompetencii). 

 
82 Interný číselník Trexima  bude napĺňať položku NŠZ - „Príslušnosť k povolaniu“. 
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SZČO 

Táto časť bude zobrazovať informáciu o existencii verzie NŠZ pre samostatne zárobkovo činných (ďalej 

len „SZČ“) a odkaz na dané NŠZ pre SZČ. V prípade, že pre dané NŠZ nebude existovať verzia pre SZČ, 

bude zobrazená veta: 

„Tento štandard zamestnania nemá vytvorenú verziu pre SZČO.“ 

Pracovné prostriedky 

Táto časť bude zobrazovať pracovné prostriedky (kategórie), ktoré sa používajú pri danom NŠZ. 

Profil práce 

V tejto časti budú zobrazené štyri časti kategórií profilu práce: 

▪ charakter činností, 

▪ postup práce, 

▪ vedenie podriadených pracovníkov, 

▪ zodpovednosť za výsledky a hodnoty. 

V niektorých stavoch a pre niektoré role bude v zobrazení NŠZ dostupná funkcionalita 

pripomienkovania. Niektoré celky budú mať umožnené pridať pripomienku ku danému celku, a to 

budú: 

▪ certifikáty, 

▪ regulácie, 

▪ prax, 

▪ klasifikácie, 

▪ špecifické kľúčové kompetencie, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti. 

Zároveň, pri týchto častiach zobrazenia bude aj možnosť zobraziť pridané pripomienky a počet 

pripomienok pre daný celok. Ostatné časti NŠZ sa budú dať pripomienkovať pomocou pripomienok 
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k NŠZ ako celku. Návrh riešenia základnej stránky zobrazenia štruktúry a informácií k  NŠZ je na 

nasledujúcich štyroch obrázkoch. 

 

 

 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 1/4 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 2/4 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 

 

 

 

 

 

 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 3/4 
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Zdroj: TREXIMA Bratislava  
 

 Návrh stránky zobrazenia štruktúry a informácií k NŠZ 4/4 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Stránka zobrazenia NŠZ bude pozostávať z nadpisu, názvu NŠZ, kódu a čísla revízie NŠZ, názvu celku 

Základné informácie a troch tlačidiel Denník, Pripomienky a Upraviť. Tlačidlo upraviť bude viditeľné iba 

autorovi daného NŠZ a tajomníkovi sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje. Nasledovať bude informácia 

o autoroch NŠZ (revízie NŠZ), dátum poslednej aktualizácie NŠZ a progresu v postupe tvorby a revízie 

NŠZ. Nasledovať budú tlačidlá na zmenu stavu NŠZ dostupné len autorovi daného NŠZ a tajomníkovi 

sektorovej rady, ktorá NŠZ garantuje podľa pravidiel a oprávnení k zmenám stavov NŠZ. Ďalej budú 

nasledovať informácie k celku Základné informácie popísané vyššie a následne budú zobrazené ďalšie 
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celky podľa popisu vyššie a zobrazené na návrhu. Na základe stavu NŠZ budú k vyššie definovaným 

celkom dostupné tlačidlá Zobraziť pripomienky a Pridať pripomienku. Tlačidlo Zobraziť pripomienky 

bude obsahovať aj počet nevyriešených pripomienok. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť pripomienky sa 

zobrazia pripomienky pre daný celok s nasledujúcimi informáciami: 

▪ autor, 

▪ dátum vytvorenia alebo dátum úpravy pripomienky, 

▪ text pripomienky, 

▪ tlačidlo Upraviť, 

▪ tlačidlá akceptovať a zamietnuť – dostupné len autorovi NŠZ. 

Tlačidlo Upraviť pripomienku bude dostupné iba autorovi pripomienky, a to iba do doby, kým sa autor 

NŠZ nevyjadrí k pripomienke.  

Na konci stránky za všetkými zobrazenými informáciami štruktúry NŠZ, budú zobrazené pripomienky 

k NŠZ ako celku. Štruktúra pripomienok bude rovnaká ako pri pripomienkach k jednotlivým celkom.  

4.5 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa vytvárali a upravovali časti dátového modelu pre moduly Tvorba sektorových 

stratégií (III. a IV. cyklus) a Tvorba a revízia NŠZ. Dátový model pre modul Tvorba sektorových stratégií 

je zobrazený v ďalšej časti dokumentu, kde sú zobrazené aj väzby na potrebné dátové tabuľky iných 

modulov. Pre moduly Udalosti a Miesta je dátový model spoločný vzhľadom na skutočnosť, že tieto 

dva moduly spolu súvisia a dátový model pre modul Miesta je prepojený a využívaný len s dátovým 

modelom pre Udalosti. Vzhľadom na ďalšie nasledujúce moduly bude navrhnutý dátový a relačný 

model po analýze jednotlivých nadväzujúcich modulov upravený, rozšírený podľa potrieb 

a požiadaviek nových modulov.  

4.5.1 Relačný model  

Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek pre potreby určitej časti 

systému. V IS NSP/SRI ide väčšinou o moduly, ktoré využívajú už pripravené dátové tabuľky a ich dáta.  
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4.5.1.1 Tvorba sektorových stratégií – I. až IV. cyklus 

Na tvorbu sektorových stratégií bol vytvorený a rozšírený relačný model, ktorý momentálne zastrešuje 

I. až IV. cyklus tvorby sektorových stratégií. V ďalších etapách projektu sa bude rozširovať o časti 

potrebné pre V. cyklus a ďalšie funkcionality potrebné pri tvorbe stratégií.  

Schéma č. 9 Relačný model stratégie I. až IV. cyklus tvorby sektorových stratégií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Ako vidno na schéme relačného modelu pre stratégie, dátový model je navrhnutý tak, aby bola pre 

každú samostatnú časť stratégie vytvorená samostatná dátová tabuľka, ktorá je prepojená 

s centrálnou základnou tabuľkou stratégií, ktorá má väzbu na modul sektorové rady. Rozšírenie pre III. 
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a IV. cyklus tvorby sektorových stratégií je o tabuľky activity a focus. Dátový model na tvorbu 

sektorových stratégií obsahuje aj samostatné tabuľky pripomienok ku každej časti stratégií prepojenej 

priamo na danú tabuľku. Po prvých testoch a spätnej väzbe bolo od metodikov stratégie požadované 

aj prepojenie medzi dopadmi na ľudské zdroje a strategickým zámerom (opatreniami), ktoré v modeli 

ešte nie je zobrazené.  

4.5.1.2 Tvorba a revízia NŠZ 

Na tvorbu a revíziu NŠZ bol vytvorený relačný model, ktorý momentálne zastrešuje jednotlivé časti NŠZ 

od charakteristiky až po klasifikácie. Jednotlivé tabuľky modulu na uchovávanie údajov o častiach 

štruktúry NŠZ sú nasledovné: 

▪ nsz – základné údaje,  

▪ nsz_plan – zoznam nových NŠZ, 

▪ nsz_suggestion – pripomienky, 

▪ nsz_work_profile – pracovný profil, 

▪ nsz_work_group_user – členovia pracovnej skupiny, 

▪ nsz_work_equipment – pracovné prostriedky, 

▪ nsz_practice – prax, 

▪ nsz_skill – odborné zručnosti, 

▪ nsz_nace – SK NACE Rev. 2, 

▪ nsz_log – záznamy o zmenách, 

▪ nsz_law – regulácie, 

▪ nsz_knowledge – odborné vedomosti, 

▪ nsz_isco – SK ISCO 08, 

▪ nsz_competence_specific – špecifické kľúčové kompetencie, 

▪ nsz_certificate – certifikáty, 

▪ nsz_autor – zoznam autorov NŠZ, 

▪ nsz_alternative_title – alternatívne názvy, 

▪ nsz_self_employment – SZČO, 

▪ competency_model_proposal – návrhy rozšírenia pre kompetenčný model. 
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Modul tvorba a revízia NŠZ používa aj ďalšie tabuľky a prepojenia, niektoré sú zobrazené na 

nasledujúcej schéme (worklog, sector_council), ďalšie tabuľky s číselníkmi a klasifikáciami sú 

samostatné a v schéme nie sú zobrazené. Na nasledujúcej schéme je zobrazený dátový model pre 

modul Tvorby a revízie NŠZ. 

Schéma č. 10 Relačný model pre modul Tvorba a revízia NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Modul tvorba a revízia NŠZ využíva aj ďalšie časti dátového modelu, ako napríklad časť pre plán NŠZ, 

ale pri celkovom zobrazení všetkých prepojení a tabuliek využívaných týmto modulom by výsledná 

schéma nebola prehľadná, preto sa rozhodlo pre čiastkové zobrazenie. Ako príklad sa uvádza dátový 

model časti plán NŠZ. Na tento účel sa využíva dátový model na nasledujúcej schéme. 

Schéma č. 11 Relačný model časti plán NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Rovnako by sme mohli pokračovať aj s ďalšími časťami štruktúry NŠZ, ktoré využívajú rôzne číselníky 

napríklad: 

▪ certifikáty,  

▪ zákony,  

▪ balíčky SZČO, 

▪ pracovný profil, 

▪ pracovné prostriedky, 

▪ a ďalšie klasifikácie. 

 

4.5.1.3 Prepojenie na kompetenčný model 

Okrem dátového modelu na Tvorbu a revíziu NŠZ sa pripravovali prevodníky dát z pôvodnej databázy 

(a dátového modelu) do novej databázy a nového dátového modelu. Prípravy dát zahrňovali revízie 

položiek v kompetenčnom modeli, čistenie databázy od testovacích, zrušených, zlúčených 

a revidovaných položiek v jednotlivých tabuľkách kompetenčného modelu.  Zároveň sa upravovali 
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pôvodné číselníky na novú štruktúru pridaním nových premenných na použitie novej štruktúry 

kľúčových kompetencií. Príklady nových premenných sú príznak (prierezová, sektorová a špecifická) a 

perspektíva (aktuálna a budúca). Tento proces ešte nie je ukončený vzhľadom na stále prebiehajúce 

práce na zmene všeobecných a špecifických kľúčových kompetencií. Po ukončení a schválení nového 

modelu kľúčových kompetencií sa bude pokračovať v príprave a prevode dát do novej štruktúry a na 

testovanie a následne import do produkčného prostredia. Zároveň sa na účely testovania urobili 

dočasné prevody a import do testovacích databáz na potreby testovania funkčnosti modulu tvorba 

a revízia NŠZ. Príprava prevodov a import dát do tabuliek pre modul Tvorba a revízia NŠZ na testovanie 

ešte prebieha a bude sa v prácach pokračovať aj nasledujúcom období. Rovnako aj v tomto prípade je 

potrebné dáta pred importom zrevidovať, vyčistiť ich od testovacích, zrušených, zlúčených 

a revidovaných položiek v jednotlivých tabuľkách tvorby a revízie NŠZ. Následne doplniť o štruktúru 

pre nové časti štruktúry NŠZ a pripraviť prevodník k pripravovaným dátovým aj metodickým zmenám.  

4.6 Analýza potrieb používateľov SK ISCO-08 

V rámci predchádzajúcej realizačnej etapy sa uskutočnili počiatočné práce na analýze potrieb 

používateľov SK ISCO-08, ktorej vyhodnotenie a sumarizácia sú uvedené v nasledujúcom texte. 

Respondenti dotazníka boli oslovení na základe metodických pokynov, ktoré určili najvýznamnejších 

používateľov klasifikácie SK ISCO-08. Dňa 8. októbra 2019 bol odoslaný všetkým respondentom e-mail 

so žiadosťou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka s termínom zaslania spätnej väzby do 24. októbra 

2019. Vzhľadom na absenciu odpovedí boli dňa 29. októbra 2019 vybraní používatelia opätovne 

oslovení s dodatočným termínom na odoslanie odpovede do 4. novembra 2019. Zber odpovedí bol 

ukončený 12. novembra 2019. Respondenti mali 35 dní na vyplnenie dotazníka.  

Tabuľka č. 50 Vyhodnotenie návratnosti dotazníkov 

Používateľ 
Počet oslovených 

subjektov 
Počet odpovedí % návratnosť 

Štatistický úrad SR  5 3 60% 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR  

4 1 25% 

Ústredie PSVR a úrady PSVR  55 46 84% 

inšpektoráty práce  9 3 33% 

MH SR 1 1 100% 

Úrad vlády SR  37 15 41% 

MZ SR  37 25 68% 

Zástupcovia zamestnávateľov 
a zamestnancov  

7 4 57% 
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Používateľ 
Počet oslovených 

subjektov 
Počet odpovedí % návratnosť 

Personalisti, riadiaci 
pracovníci  

172 58 34% 

Výchovní, profesijní a kariérni 
poradcovia  

92 6 7% 

Decízna sféra, vedeckí 
pracovníci  

dotazník zverejnený 
na sustavapovolani.sk 

- - 

Verejnosť  - - 

SPOLU  419 162 39% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Pri orgánoch štátnej správy, medzi ktoré patria: ŠÚ SR, MPSVR SR, Ústredie PSVR a úrady PSVR, 

inšpektoráty práce, MH SR, Úrad vlády SR – osobné úrady jednotlivých ústredných orgánov štátnej 

správy a MZ SR – všetky úrady verejného zdravotníctva, možno sledovať rôzny podiel na minimálnom 

počte odpovedí. V prípade inšpektorátov práce, Úradu vlády SR a MZ SR bola dokonca 

niekoľkonásobne prevýšená hodnota očakávaného minimálneho počtu odpovedí.  

Jedna z prvých otázok smerovala na účely používania klasifikácie SK ISCO-08. Respondenti si mohli 

vybrať viaceré odpovede. Z tabuľky je možné konštatovať, že najčastejším dôvodom používania 

klasifikácie SK ISCO-08, s podielom 42 %, je zber, porovnávanie a analýza štatistických údajov. 

Respondenti mohli označiť aj odpoveď iné a ďalšie účely použitia uviesť slovne. Medzi odpoveďami iné 

boli nasledovné účely použitia, ktoré sa aj opakovali: 

▪ kategorizovanie prác pri vyhlasovaní rizika (3), 

▪ automatizovaný systém triedenia rizík (program ASTR), ktorým sa registrujú rizikové práce 

zamestnávateľov v kategórii 3 a 4 (2),  

▪ prešetrovanie chorôb z povolania (1), 

▪ opisy štátnozamestnaneckých miest (1), 

▪ agenda zamestnávania cudzincov – informačná karta (2). 
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Tabuľka č. 51 Účel použitia klasifikácie SK ISCO-08 

Účel použitia SK ISCO-08 Počet odpovedí % podiel 
Zber, porovnávanie a analýza štatistických údajov 68 42 % 
Vyhodnotenie voľných pracovných miest vo vzťahu k 
záujemcom o prácu 64 40 % 
Vedenie agendy ľudských zdrojov – personálne 
systémy 62 38 % 
Tvorba a šírenie štatistických informácií 49 30 % 
Nábor nových zamestnancov 34 21 % 
Odmeňovanie zamestnancov – mzdové systémy 27 17 % 
Prognózovanie potrieb trhu práce 23 14 % 
Prepojenie na iné informačné systémy, vrátane 
medzinárodných 22 14 % 
Nahlasovanie pracovných úrazov 19 12 % 
Tvorba podnikových katalógov 16 10 % 
Kariérové poradenstvo 13 8 % 
Iné 10 6 % 
Plánovanie vzdelávania 8 5 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V nasledujúcom grafe je možné vidieť, že najpoužívanejšia úroveň SK ISCO-08 je s podielom 90 % 

úroveň jednotiek zamestnania (7-miestny kód). Nasledujú úrovne: podskupina (4-miestny kód) – 10 %, 

trieda (2-miestny kód) – 7 %, hlavná trieda (1-miestny kód) – 6 % a skupina (3-miestny kód) – 4 %. 

Graf č. 71 Používaná úroveň SK ISCO-08 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Na otázku, či je respondent spokojný s úrovňou podrobnosti rozpracovania SK ISCO-08 na jeho účely 

používania, odpovedalo 139 respondentov (86 %) – áno. Len 13 respondentov (8 %) odpovedalo 

negatívne. Desať respondentov (6 %) nevedelo na otázku odpovedať.  
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Graf č. 72 Spokojnosť s úrovňou podrobnosti SK ISCO-08 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Najčastejšou odpoveďou respondentov na otázku o miere spokojnosti s SK ISCO-08 bolo, že sú spokojní 

na 80 % - 84 odpovedí, t. j. podiel 52 %. Spokojnosť na úrovni 100 % označilo 42 respondentov, ktorí 

predstavovali podiel 26 %. Celkovo 22 respondentov označilo spokojnosť na 60 %, ich podiel tvorí 14 

%. Menej ako 50 % spokojnosť označilo 14 respondentov. Celkovo deväť respondentov označilo 40% 

spokojnosť a 20% spokojnosť označilo 5 respondentov. Ich podiel tvoril 6%, resp. 3%.  

Graf č. 73 Miera spokojnosti s SK ISCO-08 podľa potrieb respondenta 

 
 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
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V ďalšej otázke sa zisťovalo, čo by zjednodušilo prácu respondentov s SK ISCO-08. Až 70 respondentov 

(43 %) nenavrhuje žiadne zmeny, ktoré by zjednodušili prácu s SK ISCO-08. Ďalších 37 respondentov 

(23 %) označilo, že nevie na túto otázku zodpovedať. Viac ako jedna odpoveď respondenta bol pri 

nasledujúcich odpovediach: doplnenie zamestnaní (7), detailnejšie vysvetlivky (4), kratší kód - menej 

miest (2) a stretnutie užívateľov a školenia (2). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky odpovede 

respondentov na otázku, čo by im zjednodušilo prácu s SK ISCO-08. 

Tabuľka č. 52 Návrhy respondentov na zjednodušenie práce s SK ISCO-08 

Doplnenie popisu absolvovaného vzdelania  

Elektronická podoba 

Index zamestnaní s názvom a možnosťou vyhľadávania pracovnej pozície podľa textu a určením 
možných kódov ISCO 08  

Instantné vyhľadávanie 

Jednoduché videá, ktoré opíšu využitie SK ISCO a tiež s návodom na použitie SK ISCO-08 (videá by mali 
byt vytvorené user friendly) 

Jednoduchší systém triedenia zamestnancov, veľa profesií nie je v našich štatistických zoznamoch 
(hlavne u zahraničných zamestnávateľov) 

Jednoduchšie vyhľadávanie 

Jednoduchšie zaradenie profesií 

Jednoslovné pomenovanie profesií 

Jednoznačná definícia profesie 

Katalóg technicky upraviť do verzie, v ktorej sa dá jednoducho vyhľadávať a filtrovať 

Kompletný materiál so všetkými profesiami a tiež charakteristikou prác 

Konzultačné stretnutia 

Lepší popis pracovných pozícií 

Možnosť prepojenia na register zamestnaní NSP / SRI 

Na základe konzultácie so zástupcami SOŠ nastala potreba prepojenia kódov odborov škôl s SK ISCO-08 
(napr. kód hostinský obsahuje viac profesií - kuchár, čašník, cukrár a toto podľa riaditeľky školy 
nezohľadňuje ISCO) 

Na základe názvu pozície automatická premena na SK ISCO-08 bez vyhľadávania. 

Nemenný zoznam 

Pomôcka pre rýchle určenie správneho kódu SK ISCO-08 

Presne formulovanie profesie zamestnávateľmi  

Priame napojenie na personálny systém 

Príklady povolaní k niektorým názvom zamestnania hlavne technického zamerania 

Príručka v elektronickej podobe 

Rozšírená možnosť vytvárania reportov 

Rozšírenie klasifikácie zamestnaní 

Rozšírenie kódov 

Rozšírenie pozícií alebo doplnenie popisu, aby sa jednoduchšie identifikovala pozícia 

Ucelený materiál, ktorý by obsahoval podrobné vysvetlenia a princípy zatrieďovania 

Usmernenie na zaradenie zamestnancov do kategórií v štátnej správe 

Väčšia špecifikácia profesií 

Vhodnosť cieľových skupín pri jednotlivých NP 
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Vyhľadávanie podobných profesií 

Zakomponovanie zoznamu do mzdových programov s možnosťou výberu 

Zjednotenie a aktualizácia Štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 uvedených na webových adresách 
kvalifikacie.sk a hisco.sk. Viackrát sa nám stalo, že pri hľadaní kódu SK ISCO-08 sme kód našli na jednej 
stránke a na druhej nie. 

Zlepšenie prehľadnosti Prílohy k vyhláške č. 384/2015 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, 
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08, napr. grafickým oddelením jednotlivých 
kategórií/oblastí zamestnaní.  

Zlepšiť vyhľadávanie podľa názvu 

Zlúčenie niektorých podobných kvalifikácií do jednej 

Zníženie počtu profesií 

Zoradenie zamestnaní abecedne 

Zvýšenie frekvencie aktualizácie Metodickej príručky 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Z nasledovného grafu je možné vidieť, že polovica respondentov, t. j. 81, používa a polovica nepoužíva 

Metodickú príručku. 

Graf č. 74 Vyhodnotenie používania Metodickej príručky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Z nižšie uvedeného grafu je možné konštatovať, že veľká väčšina respondentov, 67 %, považuje 

Metodickú príručku a Vysvetlivky za jasné a zrozumiteľné. Ďalších 17 % považujú tieto dokumenty za 

nejasné a nezrozumiteľné a rovnaké percento respondentov sa vyjadrilo, že sa nevie vyjadriť, keďže 

dokumenty nepoužíva.  

 

8181

Áno Nie



   
 

415 
 

Graf č. 75 Vyhodnotenie otázky, či respondenti považujú Metodickú príručku a Vysvetlivky za 
jasné a zrozumiteľné 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Ďalšia otázka smerovala na frekvenciu aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 - v súčasnosti sa aktualizuje 

raz za štyri až päť rokov. Najväčší podiel, 36 %, mala odpoveď s frekvenciou na úrovni dvoch až troch 

rokov. Šesť respondentov, 4 %, by preferovalo frekvenciu podľa potreby a dvaja, 1%, podľa aktuálneho 

stavu, t. j. každých štyri až päť rokov. Traja respondenti nevedeli na túto otázku odpovedať.  

Graf č. 76 Preferovaná frekvencia aktualizácie SK ISCO-08 
 

 
 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
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V ďalšej otázke boli respondenti vyzvaní, aby identifikovali zamestnania, ktoré je potrebné z klasifikácie 

SK ISCO-08 vyradiť.  
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Tabuľka č. 53 Zoznam zamestnaní, ktoré respondenti požadujú z klasifikácie SK ISCO-08 vyradiť 

Kód Zamestnanie Dôvod Vyhodnotenie 

1111001 Prezident 

podľa respondenta zbytočné kódy (nie sú 
podľa neho pre štatistiku využiteľné - v 
podstate sa jedná podľa respondenta o 

najvyšších predstaviteľov vlády, politických 
strán a podobne 

Zamestnania figurujú na trhu práce a z tohto 
dôvodu je nevyhnutné, aby ich klasifikácia SK 
ISCO-08 obsahovala. 

1111002 Predseda a poslanec parlamentu 

1111003 Predseda a člen vlády 

1112001 
Najvyšší predstaviteľ orgánu štátnej 
správy (okrem ministra) 

1112002 Najvyšší predstaviteľ v súdnictve 

1112003 Najvyšší predstaviteľ v prokuratúre 

1112004 
Najvyšší predstaviteľ štátneho 
orgánu v oblasti bezpečnosti a 
ochrany 

1112005 Štátny tajomník 

1112011 Veľvyslanec, generálny konzul 

1114001 
Predseda a podpredseda politickej 
strany a hnutia 

2240000 Paramedik 
respondent neprišiel s daným povolaním 

do styku, synonymum záchranár 

Ide o samostatnú podskupinu (4-miestny kód) 
a keďže je SK ISCO-08 do úrovne 4-mietnych 
kódov zhodné s ISCO-08, nie je možné 
zamestnanie vyradiť. 

2413022 Špecialista platidiel respondent neprišiel s daným povolaním 
do styku 

Zamestnanie figuruje na trhu práce. 

2636010 Rabín Zamestnanie figuruje na trhu práce. 

4227003 
Tajný agent prieskumu (mystery 
shopper) 

respondent uvádza, že toto povolanie 
môže byť uvedené ako anketár, 

prieskumník trhu inde neuvedený 

Popis pracovných činností a náplň práce sa pri 
uvedených zamestnaniach odlišujú. Nie je 
možné považovať zamestnania za totožné. 

1212002 
Riadiaci pracovník (manažér) pre 
oblasť náboru a výberu pracovníkov 

daná činnosť je podľa respondenta 
pokrytá kódom 1212005 Riadiaci 
pracovník (manažér) personálnej 

administratívy a zamestnaneckých vzťahov 

Požiadavka bude prediskutovaná s členmi 
príslušnej sektorovej rady 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08
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Šesť respondentov uvádza, že je potrebné vykonať zmeny v štatistickej klasifikácii SK ISCO-08, ale 

uvádzajú len všeobecné zamestnania alebo oblasti, bez bližšej špecifikácie: 

▪ všetky profesie hospodárskej správy, 

▪ viaceré profesie treba prispôsobiť aktuálnemu trhu prace, 

▪ profesie, ktoré neexistujú, resp. ustupujú do úzadia, napr. osobný šofér, 

▪ zosúladenie názvov niektorých zdravotníckych povolaní s platnou právnou úpravou, 

▪ najnižšie manuálne zamestnania (dôvod: frekvencia výskytov), 

▪ kódy končiace 999 - inde neuvedený (dôvod: upraviť lebo nespĺňajú účel). 

Jeden respondent požaduje premenovať zamestnanie vedúci služobného úradu (kód 1112006), na 

generálny tajomník služobného úradu, vzhľadom na legislatívnu zmenu v zákone č. 55/2017 Z. z. o 

štátnej službe. 

Ministerstvo vnútra SR vo svojej odpovedi uvádza, že sú nesprávne uvádzané jednotky: 3355001 

Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície a 3355002 Príslušník Policajného zboru útvaru 

kriminalisticko-expertíznych činností do podskupiny 3355 Policajní vyšetrovatelia. V zmysle platných 

právnych predpisov by mala v tejto podskupine zostať iba jednotka  3355003 Vyšetrovateľ Policajného 

zboru. Policajti služby kriminálnej polície a útvaru kriminalisticko-expertíznych činností by mali byť 

zaradení do podskupiny 5412 Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov). 

Okrem návrhov na vyradenie boli respondenti vyzvaní, aby odporučili nové zamestnania na doplnenie. 

Vybraní respondenti aj odôvodnili doplnenie zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08. 

Tabuľka č. 54 Nové zamestnania podľa respondentov 

Zamestnanie Dôvod Vyhodnotenie 

Odborný pracovník vo verejnom 
zdravotníctve bez špecializácie 

 
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2263001 Verejný zdravotník bez 

špecializácie. 

Sestra na lôžkovom oddelení (bez 
špecializácie) 

 Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2221014 Sestra bez špecializácie. 

Riadiaci zdravotnícky pracovník - 
Nutričný terapeut 

 Predmetné zamestnanie v SK 
ISCO-08 absentuje. 

Zdravotnícki asistenti 
Nový názov- praktické sestry 
(podľa zákona č. 156/2018 Z. 

z. - čl. IV., ods. 1) 

Predmetné zamestnanie v SK 
ISCO-08 absentuje. 

Android developer  Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
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Zamestnanie Dôvod Vyhodnotenie 

2514000 Aplikačný programátor. 
Návrh posúdi sektorová rada.  

iOS developer  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2514000 Aplikačný programátor 

Návrh posúdi sektorová rada. 

Barista 
Pomenovanie profesie podľa 
zamestnávateľov prípravár 

kávy 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
5132001 Barista. 

Odborník pre značku 

V hlavnej triede 5, nakoľko 
sa vyskytuje len v triede 2 
špecialista pre značku a v 

napr. v Avon centre 
postačuje zamestnanec s 

nižším vzdelaním 

Predmetné zamestnanie v SK 
ISCO-08 absentuje. 

Asistent obchodu  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
5223001 Predavač v obchodnej 

prevádzke. 

Špecialista v oblasti systemizácie 
a plánovania miest 

Do podskupiny 2423 
Špecialisti v oblasti 

personalistiky 

Zamestnanie môžeme zaradiť 
v rámci SK ISCO-08: 2423001 
Špecialista ľudských zdrojov 

(generalista) 

Riadiaci pracovník pre rozvoj 

Do podskupiny 1213 a to 
buď rozšírením doterajšej 

podskupiny 1213001 
Riadiaci pracovník pre 

stratégiu alebo vytvoriť novú 
funkciu v rámci skupiny 

Zamestnanie možno zaradiť ku 
kódu 1213001 Riadiaci pracovník 

(manažér) pre stratégiu. 

Grooming, groomer 
Človek, ktorý zabezpečuje 

starostlivosť a úpravu psov, 
ale to je zrejme 5164999 

Návrh posúdi sektorová rada. 

Informatik - kybernetik  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2529001 Špecialista bezpečnosti 

IT. 

Konateľ spoločnosti  

Konateľ spoločnosti nie je 
zamestnanie. Konateľ býva často 

aj: 1120001 Generálny riaditeľ 
(prezident spoločnosti). 

Facility Management 
V zmysle ISO 41000 (ale aj 

platnej STN EN 15 221) 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
5151002 Supervízor 

prevádzkových a upratovacích 
služieb. 

Donaškár  

Zamestnanie môže byť zaradené 
medzi: 4412001 Doručovateľ 

zásielok, poštár alebo 9621001 
Kuriér. 

Pracovník v práčovni/čistiarni  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
8157000 Operátor zariadenia v 

práčovni a čistiarni 
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Zamestnanie Dôvod Vyhodnotenie 

Člen miestnej občianskej 
poriadkovej služby 

 Návrh posúdi sektorová rada. 

Asistent/asistentka riaditeľa  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 

3343000 Odborný 
administratívny asistent 

Oblastný manažér (area 
manager) 

 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
1221001 Riadiaci pracovník 
(manažér) v oblasti obchodu 

(obchodný riaditeľ) 

Operátor výroby  

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
8211000 Montážny pracovník 

(operátor) v strojárskej výrobe, 
resp. iné kódy podľa charakteru 

výroby.  

Rómska hliadka  Návrh posúdi sektorová rada. 

Riadiaci zamestnanci a špecialisti 
v oblasti potravinárstva 

 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
1321001 Riadiaci pracovník 
(manažér) v potravinárskej 

výrobe 

Riadiaci zamestnanci a špecialisti 
obchodného dozoru 

 Návrh posúdi sektorová rada. 

Riadiaci zamestnanci a špecialisti 
v lesníctve 

 
Klasifikácia SK ISCO-08 
zamestnania v oblasti lesníctva 
obsahuje. 

Ošetrovateľ hospodárskych 
zvierat 

 
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
6121001 Chovateľ hovädzieho 

dobytka, oviec a kôz 

Predavač v potravinách  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
5223001 Predavač v obchodnej 

prevádzke 

Zvárač 

Veľmi zovšeobecnená, často 
potrebujeme vo voľných 
miestach vyšpecifikovať 

konkrétne napr. zvárač CO2, 
zvárač TIG. 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
7212002 Zvárač kovov 

Psychológ v poradenskom 
zariadení 

 Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2634002 Poradenský psychológ 

Špeciálny pedagóg v 
poradenskom zariadení 

 Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2359003 Špeciálny pedagóg 

Sociálna pracovníčka v 
poradenskom zariadení 

 Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2635001 Sociálny pracovník 

Mzdová účtovníčka a 
personalistka 

 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08, 
závisí, ktorá činnosť je 

prevažujúca: 
3313001 Odborný pracovník 

mzdovej agendy (mzdový 
účtovník) alebo 2423001 

Špecialista ľudských zdrojov 
(generalista) 
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Zamestnanie Dôvod Vyhodnotenie 

Finančná účtovníčka  Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
2411002 Špecialista účtovník 

Sústružník  Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
7223003 Obrábač kovov 

Montážny pracovník v 
automobilovom priemysle 

 
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
8211000 Montážny pracovník 
(operátor) v strojárskej výrobe 

Grafik webových stránok  
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 

2166001 Grafický dizajnér 
(grafik) 

Vedúci úsekov výroby  

Zamestnanie je už v SK ISCO-08 
v podskupine: 1321 Riadiaci 

pracovníci (manažéri) v 
priemysle 

Špecialista (manažér) kontroly 
verejného obstarávania 

 
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 

2421014 Špecialista kontroly 
verejného obstarávania 

Špecialista procesu verejného 
obstarávania  

 
Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 

2421015 Špecialista procesu 
verejného obstarávania 

Špecifická obsluha 
jednoúčelových automatov CNC 

 Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
7223003 Obrábač kovov 

Výroba cukroviniek a trvanlivého 
pečiva - obsluha strojného 
zariadenia 

 

Zamestnanie je už v SK ISCO-08: 
8160008 Operátor zariadenia na 

výrobu kakaa, čokolády a 
cukroviniek 

Zdravotnícky záchranár so 
špecializáciou 

 Návrh posúdi sektorová rada. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Z nasledovného grafu vyplýva, že respondenti zväčša nevyužívajú pomocný webový portál hisco.sk. 

Z údajov vyplýva, že len 43 % respondentov využíva pri svojej práci hisco.sk. Respondenti, ktorí uviedli, 

že používajú webový portál, mali možnosť označiť, aké nástroje v rámci portálu využívajú. Pri odpovedi 

mohli označiť viaceré nástroje. Najväčší počet respondentov využíva fulltextové vyhľadávanie, 

nasleduje členenie podľa pracovných oblastí. Najnižší počet respondentov využíva stromovú štruktúru. 

Štrnásť respondentov označilo, že používa všetky menované nástroje.  
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Graf č. 77 Vyhodnotenie používania webového portálu hisco.sk  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Graf č. 78 Vyhodnotenie používania nástrojov webového portálu hisco.sk  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V jednej z posledných otázok boli respondenti opytovaní, či majú záujem ďalej participovať na 

aktualizácii štatistickej klasifikácii SK ISCO-08. Len 37 respondentov, t. j. 23 %, prejavilo záujem 

participovať na aktualizácii SK ISCO-08. 
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Graf č. 79 Záujem respondentov spolupracovať na aktualizácii SK ISCO-08 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V poslednej otázke boli respondenti vyzvaní na uvedenie ďalších pripomienok a návrhov súvisiacich 

s plánovanou revíziou SK ISCO-08. Až 145 respondentov uviedlo, že nemá ďalšie pripomienky alebo ich 

už v predchádzajúcich odpovediach napísali. Zvyšní respondenti odporúčali návrhy spracované 

s vyhodnotením v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka č. 55 Ďalšie návrhy a pripomienky respondentov súvisiace s aktualizáciou SK ISCO-08 

Návrh Vyhodnotenie 

Doplniť všetky kódy z klasifikácie SK ISCO-08 
do užívateľského programu úradov práce – 
ISSZ. 

Na základe tejto požiadavky sa uskutoční rokovanie 
s Ústredím PVSR o zabezpečení tohto prepojenia 
a uľahčení práce pracovníkov úradov PSVR. 

Školiť o profesiách v SK ISCO-08, najmä 
zamestnancov oddelení služieb pre občana 
na úradoch PSVR. 

Týmto návrhom sa bude potrebné zaoberať v snahe 
zabezpečiť v priebehu najbližšieho obdobia regionálne 
semináre, na ktoré by boli prizvaní používatelia SK 
ISCO-08.  

Lepšia prehľadnosť a propagácia hisco.sk. 

Webový portál HISCO bude inovovaný v snahe 
optimalizovať vzhľad a orientáciu na stránke. 
Propagácia webového portálu je najčastejším 
používateľom, t. j. respondentom štatistických 
zisťovaní, zabezpečená cez odkaz na webovom sídle 
spoločnosti TREXIMA Bratislava. Taktiež na portáli ISTP 
v manuáloch sa odkazuje na webový portál HISCO, ak 
užívateľ nevie nájsť správny kód. 

Častejšia aktualizácia vzhľadom na 
dynamiku vzniku nových pozícií nielen na 
základe novej legislatívnej úpravy. 

Na základe tohto dotazníka sa bude preferovať 
častejšia frekvencia aktualizácie klasifikácie SK ISCO-
08.  

Pri zadávaní nových pracovných ponúk 
zverejniť odporučenú výšku minimálnej 
mzdy podľa karty zamestnania a zverejniť 

Tento návrh sa postúpil odborným zamestnancom 
portálu ISTP, keďže nejde priamo o požiadavku v rámci 
problematiky aktualizácie SK ISCO-08. 
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Návrh Vyhodnotenie 

možnosť obsadenia miesta aj cudzincom, 
tak aby boli tieto údaje viditeľné 
používateľovi. 

Zverejniť príručku v elektronickej podobe. 

Metodická príručka je zverejnená v elektronickej 
podobe na webovom portáli HISCO 
(http://www.hisco.sk/downloads/MP%20SK%20ISCO-
08.pdf). 

Rozšíriť Metodickú príručku o ďalšie 
vysvetlivky a rozšíriť ju o vzory pre štátnu 
správu, napr. odporučiť, ktoré jednotky sa 
hodia na konkrétnu pozíciu (napr. mzdár – 
odporúčané jednotky a pod.). 

Pri najbližšej aktualizácii Metodickej príručky sa 
doplnia ďalšie príklady zaradenia zamestnaní do 
klasifikácie SK ISCO-08. 

Umožniť prepojenie na register zamestnaní 
NSP/SRI. 

Register zamestnaní NSP/SRI je prepojený 
s klasifikáciou SK ISCO-08 a v karte zamestnania sú 
informácie aj o SK ISCO-08. 

Zabezpečiť konzultačné stretnutia podľa 
jednotlivých povolaní (čísiel činností). 

Týmto návrhom sa bude potrebné zaoberať 
a zabezpečiť v priebehu najbližšieho obdobia 
regionálne semináre, na ktoré by boli pozvaní 
používatelia.  

Zadať na portál okienko - nahlásiť chýbajúcu 
jednotku zamestnania (7-miestny kód). 

Webový portál HISCO umožňuje nahlasovať chýbajúce 
zamestnania (https://www.hisco.sk/sk_isco alebo 
https://www.hisco.sk/revizia_skisco), ktoré sú 
následné odbornými zamestnancami spoločnosti 
TREXIMA Bratislava vyhodnocované. 

Zakomponovať a prepojiť zoznam SK ISCO-
08 s portálom ISTP aj s aktuálnymi opismi 
povolaní. 

Tento návrh sa postúpil odborným zamestnancom 
portálu ISTP, keďže nejde priamo o požiadavku v rámci 
problematiky aktualizácie SK ISCO-08. 

Zaviesť vyhľadávanie podľa slov 
obsahujúcich jednotlivé profesie. 

Webový portál HISCO obsahuje možnosť fulltextového 
vyhľadávania: 
https://www.hisco.sk/sk_isco?page=fulltext. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V nasledujúcom texte sú samostatne vyhodnotené dve základné kategórie používateľov, a to Ústredie 

PSVR spolu s úradmi PSVR a personalisti spolu s riadiacimi pracovníkmi, ktoré sú z pohľadu 

používateľov najdôležitejšie. Vyhodnotenie je zúžené len na uzatvorené otázky, vzhľadom na to, že 

odpovede na otvorené otázky by sa opakovali.  

 Ústredie PSVR a úrady PSVR 

Zo zozbieraných údajov vyplýva, že najpoužívanejšia úroveň SK ISCO-08 v prípade Ústredia PSVR 

a úradov PSVR sú jednotky zamestnania (7-miestny kód) s podielom 91 %. Nasledujúce sú úrovne: 

podskupina (4-miestny kód) – 11 %, hlavná trieda (1-miestny kód) – 4 % a trieda (2-miestny kód) – 2 

%. Na základe horeuvedeného je možné konštatovať, že Ústredie PSVR a úrady PSVR vo väčšej miere 

využívajú jednotky zamestnania v porovnaní so všetkými respondentami. 

https://www.hisco.sk/sk_isco
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Graf č. 80 Používaná úroveň SK ISCO-08 Ústredím PSVR a úradmi PSVR 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Až 96 % (z celkovej vzorky 86 %) respondentov z Ústredia PSVR a úradov PSVR je spokojných s úrovňou 

podrobnosti SK ISCO-08. Len 4 % (z celkovej vzorky 8 %) respondentov z Ústredia PSVR a úradov PSVR 

nebolo spokojných s úrovňou podrobnosti, ktorú potrebujú na účely používania SK ISCO-08. 

Graf č. 81 Spokojnosť s úrovňou podrobnosti SK ISCO-08 na účely je používania Ústredím PSVR 
a úradmi PSVR 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Celkovo 59 % respondentov Ústredia PSVR a úradov PSVR sa vyjadrilo, že sú spokojní s klasifikáciou SK 

ISCO-08 na 80 %. Spokojnosť na úrovni 100 % označilo druhý najvyšší podiel respondentov, a to 28 %. 
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Poslednou skupinou boli respondenti, ktorí označili spokojnosť na úrovni 60 %, s podielom 13 % 

respondentov.  

Graf č. 82 Miera spokojnosti s SK ISCO-08 podľa potrieb Ústredia PSVR a úradov PSVR 

 
 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V nasledujúcich dvoch grafoch je vyhodnotenie používania a zrozumiteľnosti Metodickej príručky 

respondentmi Ústredia PSVR a úradov PSVR. V grafoch je možné vidieť, že 48 % respondentov z týchto 

inštitúcií používa a 52 % nepoužíva Metodickú príručku. V prípade všetkých respondentov bol pomer 

50 % ku 50 %, ktorí používajú a nepoužívajú Metodickú príručku. 

Až 72 % respondentov z Ústredia PSVR a úradov PSVR považovalo Metodickú príručku za jasnú a 

zrozumiteľnú. Len 9 % ju naopak nepovažovalo za jasnú a zrozumiteľnú. Celkovo 20 % respondentov 

označilo, že Metodickú príručku nepoužívajú, a tak nevedia na túto otázku odpovedať. Na porovnanie, 

v prípade všetkých respondentov považovalo za jasnú a zrozumiteľnú Metodickú príručku len 67 % 

respondentov. Spolu 17 % z celkového počtu respondentov ju nepovažovalo za jasnú a zrozumiteľnú 

a rovnaké percento nevedelo na predmetnú otázku odpovedať. 
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Graf č. 83 Vyhodnotenie používania Metodickej príručky respondentmi Ústredia PSVR a 
úradov PSVR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

 

Graf č. 84 Vyhodnotenie otázky, či respondenti Ústredia PSVR a úradov PSVR považujú 
Metodickú príručku a Vysvetlivky za jasné a zrozumiteľné 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

 

V nasledujúcej otázke sa zisťovalo, akú frekvenciu aktualizácie SK ISCO-08 by preferovali respondenti 

z Ústredia PSVR a úradov PSVR. Až 43 % respondentov označilo, že by privítali, aby sa aktualizácia 

klasifikácie vykonávala každé 2 – 3 roky. Významný podiel zaznamenala možnosť, každý rok, ktorú 

označilo až 30 % respondentov. Ak sa porovnajú tieto výsledky so všetkými respondentmi, je možné 
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sledovať, že respondenti z Ústredia PSVR a úradov PSVR požadujú vo vyššej miere častejšiu 

aktualizáciu, napr. každé 2 – 3 roky je to o 7 % viac respondentov, či každý rok je to až o 13 % viac 

respondentov. Na druhej strane každých 5 rokov by preferovalo len 22 % respondentov z Ústredia 

PSVR a úradov PSVR oproti 35 % všetkých respondentov.  

Graf č. 85 Preferovaná frekvencia aktualizácie SK ISCO-08 podľa Ústredia PSVR a úradov PSVR 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V nasledovných dvoch grafoch je možné vidieť, že respondenti z Ústredia PSVR a úradov PSVR len v 43 

% používajú pomocný webový portál hisco.sk. V prípade, ak ho používajú, tak v najväčšej miere, 47 %, 

využívajú nástroj fulltextového vyhľadávania. V 29 % prípadov využívajú členenie podľa pracovných 

oblastí a v 24 % používajú stromovú štruktúru. Obdobné výsledky je možné sledovať aj v prípade 

výsledkov analýzy všetkých respondentov.   

 

 

 

 

 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

0

5

10

15

20

25

Každé 2 - 3 roky Každý rok Každých 5 rokov Podľa potreby

P
o

d
ie

l o
d

p
o

ve
d

í(
či

ar
o

vý
)

P
o

če
t 

o
d

p
o

ve
d

í(
st

ĺc
p

vý
)

Frekvencia



   
 

429 
 

Graf č. 86 Vyhodnotenie používania webového portálu hisco.sk Ústredím PSVR a úradmi PSVR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

 

Graf č. 87 Vyhodnotenie používania nástrojov webového portálu hisco.sk Ústredím PSVR 
a úradmi PSVR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V jednej z posledných uzavretých otázok boli respondenti dopytovaní, či by mali záujem participovať 

na aktualizácii SK ISCO-08. Medzi respondentmi z Ústredia PSVR a úradov PSVR prejavilo 28 % 

respondentov záujem o túto participáciu. Táto skupina respondentov predstavuje až 37 % z celkového 

počtu respondentov, ktorí majú záujem o participáciu na aktualizácii SK ISCO-08.  
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Graf č. 88 Záujem respondentov Ústredia PSVR a úradov PSVR participovať na aktualizácii SK 
ISCO-08 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

 

 Personalisti a riadiaci pracovníci 

Na nižšie uvedenom grafe je možné vidieť, že najpoužívanejšia úroveň SK ISCO-08 medzi personalistami 

a riadiacimi pracovníkmi sú jednotky zamestnania (7-miestny kód) – 91 %. Nasledujúcimi úrovňami 

s výrazne nižším podielom sú: podskupina (4-miestny kód) – 10 %, trieda (2-miestny kód) – 7 %, skupina 

(3-miestny kód) a taktiež hlavná trieda (1-miestny kód) – 3 %. Na základe vyššie uvedeného je možné 

konštatovať, že personalisti a riadiaci pracovníci vo väčšej miere využívajú jednotky zamestnania 

v porovnaní so všetkými respondentami. 
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Graf č. 89 Používaná úroveň SK ISCO-08 personalistami a riadiacimi pracovníkmi 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Až 81 % (z celkovej vzorky 86 %) respondentov z pomedzi personalistov a riadiacich pracovníkov sú 

spokojní s úrovňou podrobnosti SK ISCO-08. Len 9 % (z celkovej vzorky 8 %) nebolo spokojných 

s úrovňou podrobnosti klasifikácie SK ISCO-08.  Celkovo 10 % respondentov nevedelo na predmetnú 

otázku odpovedať. 

Graf č. 90 Spokojnosť s úrovňou podrobnosti SK ISCO-08 zo strany personalistov a riadiacich 
pracovníkov 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
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 Celkovo 48 % personalistov a riadiacich pracovníkov bolo spokojných s SK ISCO-08 na 80 %. Spokojnosť 

na úrovni 100 % bolo v prípade 19 % respondentov z tejto skupiny. Celkov 21 % respondentov bolo 

spokojných na 60 %, 7 % respondentov bolo spokojných na 20 % a 5 % respondentov bolo spokojných 

na 40 %. V porovnaní s celkovou spokojnosťou respondentov, je menší podiel respondentov 

spokojných na 80 % (52 % z celkového počtu respondentov) a spokojných na 100 % (26 % z celkového 

počtu respondentov). 

Graf č. 91 Miera spokojnosti s SK ISCO-08 podľa personalistov a riadiacich pracovníkov 

 
 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
 

V nasledujúcich dvoch grafoch je vidieť vyhodnotenie používania a zrozumiteľnosti Metodickej príručky 

personalistami a riadiacimi pracovníkmi. Z grafov vyplýva, že 52 % respondentov z tejto skupiny využíva 

a 48 % nepoužíva Metodickú príručku. V prípade všetkých respondentov bol pomer 50 % ku 50 %, ktorí 

používajú a nepoužívajú Metodickú príručku. 

Až 69 % respondentov z personalistov a riadiacich pracovníkov považovalo Metodickú príručku za 

jasnú a zrozumiteľnú. Spolu 26 % ju naopak nepovažovali za jasnú a zrozumiteľnú. Presne 5 % 

respondentov z tejto skupiny označilo, že Metodickú príručku nepoužívajú, a tak nevedia na túto 

otázku odpovedať. Na porovnanie, v prípade všetkých respondentov, považovalo za jasnú 

a zrozumiteľnú Metodickú príručku len 67 % respondentov. Celkovo 17 % z celkového počtu 

respondentov ju nepovažovalo za jasnú a zrozumiteľnú a rovnaké percento nevedelo na predmetnú 

otázku odpovedať. 
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Graf č. 92 Vyhodnotenie používania Metodickej príručky personalistami a riadiacimi 

pracovníkmi 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Graf č. 93 Vyhodnotenie otázky, či personalisti a riadiaci pracovníci považujú Metodickú 
príručku a Vysvetlivky za jasné a zrozumiteľné 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V ďalšej otázke sa zisťovala preferovaná frekvencia aktualizácie SK ISCO-08. Až 36 % respondentov 

označilo, že by privítalo, aby sa aktualizácia vykonávala každé 2 – 3 roky. V tejto skupine respondentov 

sa objavili vo významnej miere dlhšie časové intervaly na aktualizáciu SK ISCO-08, t. j. 28 % 

respondentov by privítalo aktualizáciu každých 5 rokov, či 14 % respondentov by ju preferovalo až 

každých 10 rokov. Kratšie aktualizácie boli zastúpené v menšej miere, napr. len 16 % respondentov by 

preferovalo aktualizáciu každý rok, či 2 % respondentov by ju privítalo každých 4 - 5 rokov. 
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Graf č. 94 Preferovaná frekvencia aktualizácie SK ISCO-08 podľa personalistov a riadiacich 
pracovníkov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

Väčšia časť respondentov, 52 %, používa pri práci webový portál hisco.sk. Títo respondenti pri práci s 

portálom vo veľkej miere používajú členenie podľa pracovných oblastí (40 %), fulltextové vyhľadávanie 

(38 %) a tiež stromovú štruktúru (23 %). 

Graf č. 95 Vyhodnotenie používania webového portálu hisco.sk personalistami a riadiacimi 
pracovníkmi 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
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Graf č. 96 Vyhodnotenie používania nástrojov webového portálu hisco.sk personalistami 
a riadiacimi pracovníkmi 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 

V poslednej uzavretej otázke sa zisťoval záujem respondentov participovať na aktualizácii SK ISCO-08. 

Len 9 % personalistov a riadiacich pracovníkov by malo záujem participovať na aktualizácii SK ISCO-08. 

Graf č. 97 Záujem personalistov a riadiacich pracovníkov na ďalšej participácii pri aktualizácii 
SK ISCO-08 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa odpovedí z dotazníka o aktualizácii SK ISCO-08 
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4.7 Analýza informačných zdrojov 

V rámci analýzy informačných zdrojov boli v zmysle metodiky aktualizácie SK ISCO-08 spracované tri 

informačné zdroje, a to HISCO, ISTP a ISCP.  

 HISCO 

HISCO je internetová aplikácia slúžiaca všetkým používateľom SK ISCO-08 na vyhľadávanie kódov 

a názvov jednotiek zamestnaní v procese zatrieďovania. Je umiestnená na webovom sídle 

www.hisco.sk. Pre používateľov je k dispozícii viacero nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu 

vyhľadávať kódy a názvy zamestnaní SK ISCO-08 individuálne: 

▪ členenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí, 

▪ fulltextové vyhľadávanie, 

▪ stromová štruktúra, 

▪ prevodník jednoznačných prevodov medzi SK ISCO-08 (verzia 2011) a SK ISCO-08 (verzia 2015). 

Prostredníctvom aplikácie HISCO používatelia SK ISCO-08 navrhli 43 návrhov na doplnenie alebo 

upravenie názvov v SK ISCO-08. Z toho bolo 39 návrhov na doplnenie a 4 návrhy na úpravu zamestnaní 

v SK ISCO-08. Realizačný tím SRI na základe odborného uváženia rozdelil návrhy používateľov na dve 

skupiny. V nasledujúcich tabuľkách sa vymedzilo 14 návrhov zamestnaní, ktoré sú pre aktualizáciu 

SK ISCO-08 relevantné a je ich potrebné posúdiť hodnotiacou komisiou a 29 návrhov, ktoré nie sú 

relevantné. Súčasne Realizačný tím SRI dal aj návrh na zaradenie návrhu zamestnania v SK ISCO-08.  

Tabuľka č. 56 Návrhy používateľov HISCO postúpené hodnotiacej komisii 

Typ 
návrhu  

Návrh zamestnania Návrh zaradenia v SK ISCO-08 

doplniť obsluha wellness 
5169999 Iný pracovník v osobných službách inde 

neuvedený 

doplniť 
riadiaci pracovník (manažér) v 

oblasti kvality 

1219999 Iný riadiaci pracovník (manažér) 

administratívnych a podporných činností inde 

neuvedený 

upraviť 
wellness pracovník - masérske 

služby 
5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) 
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Typ 
návrhu  

Návrh zamestnania Návrh zaradenia v SK ISCO-08 

doplniť 
špecialista pre cloudové riešenia 

(technológie) 
2512001 Systémový programátor 

doplniť dátový analytik 2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista 

doplniť špecialista vyraďovacích činností 
2149999 Iný technický špecialista inde neuvedený 

(okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií) 

doplniť rezač skla 7315001 Sklár 

doplniť 
operátor zariadenia na 

spracovanie (výrobu) sóje 

8160999 Operátor zariadenia na výrobu potravín a 

podobných výrobkov inde neuvedený 

doplniť módny a marketingový poradca 
2431999 Špecialista v oblasti reklamy a marketingu 

inde neuvedený 

upraviť príslušník finančnej správy 3351000 Colník 

doplniť učiteľ jógy 
3423999 Inštruktor, cvičiteľ športových 

rekreačných aktivít inde neuvedený 

upraviť učiteľ profesijného rozvoja 
pod 2341 Učitelia v základných školách alebo 2330 

Učitelia v stredných školách 

doplniť referent integrovanej dopravy 
4323999 Administratívny pracovník v doprave inde 

neuvedený 

doplniť vedúci obchodného oddelenia 
2433 Špecialisti v oblasti predaja (okrem 

informačných a komunikačných technológií) 

Zdroj: www.HISCO.sk 
 
Tabuľka č. 57 Nerelevantné návrhy používateľov HISCO 

Typ 
návrhu 

Návrh zamestnania Návrh zaradenia v SK ISCO-08 

doplniť 
zamestnanec drevárskej 

výroby 

1321005 Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a 

vo výrobe výrobkov z dreva, 8219004 Montážny pracovník vo 

výrobe nábytku, 3122005 Majster (supervízor) v 

drevospracujúcej výrobe, zamestnania medzi 8172 Operátori 

zariadení na spracovanie dreva 

doplniť hlavný stavbyvedúci 2142004 Stavbyvedúci 

doplniť zmenový zámočník 7222001 Strojný zámočník (okrem banského) 

doplniť asistent manažéra 3343000 Odborný administratívny asistent 
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Typ 
návrhu 

Návrh zamestnania Návrh zaradenia v SK ISCO-08 

doplniť majster v kameňolome 
3121001 Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem 

elektroúdržby a strojnej údržby) 

doplniť 
predavač potravinárskeho 

tovaru (okrem mäsa a rýb) 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač nábytku a 

bytových doplnkov 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač drogistického 

tovaru a kozmetiky 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač textilu, obuvi a 

koženej galantérie 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač elektrotechniky 

a elektroniky 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač stavebného 

materiálu 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť 
predavač športových 

potrieb 
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť vzorkovanie dielov 
podľa špecializácie spoločnosti 7543 Kvalitári a kontrolóri 

výrobkov (okrem potravín a nápojov) 

doplniť trainee zaradenie podľa oblasti špecializácie 

doplniť hlavná sestra 1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra 

doplniť predavač 5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 

doplniť pekár 7512001 Pekár 

doplniť administratívny pracovník 4110000 Všeobecný administratívny pracovník 

doplniť technický, výrobný riaditeľ 

1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a 

technického rozvoja vo výrobe alebo výrobný riaditeľ podľa 

špecializácie podniku 

doplniť plavčík 5419002 Vodný záchranár, plavčík 

doplniť 
práce vo výrobnom 

procese 

8183000 Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a 

etiketovanie 

doplniť umelecký krajčír 7531005 Umelecký krajčír 

doplniť údržbár 5153003 Údržbár 
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Typ 
návrhu 

Návrh zamestnania Návrh zaradenia v SK ISCO-08 

doplniť rozvozca jedál 8322001 Vodič osobného motorového vozidla 

doplniť predavač pod 5223 Predavači rôzne druhy predavačov 

doplniť manažér kvality 
pod 2141 Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby patria všetci 

špecialisti podľa oblastí 

doplniť obsluha motokár 5169999 Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený 

doplniť zástupca riaditeľa Popis: chýba táto pozícia v ktoromkoľvek odvetví, 

doplniť vodič motorového vozidla 8322001 Vodič osobného motorového vozidla 

Zdroj: www.HISCO.sk 

 

 Internetový sprievodca trhom práce ISTP 

ISTP je bezplatný internetový portál umiestnený na webovom sídle www.istp.sk. Z pohľadu revízie SK 

ISCO-08 budú rozhodujúce informácie o voľných pracovných miestach, ktoré môžu zamestnávatelia 

vkladať do systému a uchádzači o prácu vyhľadávať prostredníctvom mnohých filtrov.  

Kritériom ich selekcie bol kód SK ISCO-08. Zreteľ bol spočiatku braný najmä na tie voľné pracovné 

miesta, ku ktorým bol zo strany zamestnávateľa, resp. tímu ISTP priradený kód 999 – inde neuvedený. 

Práve pri týchto miestach sa na úvod predpokladala najvyššia miera opodstatneného použitia tohto 

kódu, keďže všetky voľné pracovné miesta sú zo strany tímu ISTP, resp. pracovníkov úradov PSVR 

posudzované.  

Zo systému boli vygenerované aktuálne voľné pracovné miesta, ku ktorým bol priradený kód 999 – 

inde neuvedený vo formáte .xlsx spolu s ďalšími informáciami, aby bolo možné zistiť opodstatnenosť 

použitia tohto kódu a v následnom kroku identifikovať zamestnanie. Realizačným tímom SRI 

spracované voľné pracovné miesta budú následne postúpené komisii, ktorá sa individuálne vyjadrí ku 

všetkým pripomienkam a návrhom z tohto informačného zdroju. 

Štruktúra  vytvorenej databázy: 

▪ kód a názov SK ISCO-08, 

▪ názov pracovného miesta, 

▪ zamestnávateľ, 

▪ charakteristika pracovného miesta.       

http://www.istp.sk/
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Celkovo súbor obsahuje 1 896 rôznych voľných pracovných miest. 

Realizačný tím SRI sa rozhodol spracovať údaje nielen v členení podľa kódu zamestnania, ale aj 

v členení podľa názvov pracovných pozícií. 

Tabuľka č. 58 Počet inzerovaných miest zatriedených v ISTP ku kódom 999 – inde neuvedený 

Názov SK ISCO-08 
Počet voľných pracovných 

miest 

Iný pomocný pracovník inde neuvedený 138 

Iný montážny pracovník inde neuvedený 101 

Zdravotná sestra inde neuvedená 89 

Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený 73 

Predavač inde neuvedený 72 

Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený 62 

Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a 
osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený 

61 

Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený 52 

Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený 48 

Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený 46 

Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený 45 

Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený 40 

Zvárač a rezač kovov inde neuvedený 33 

Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený 32 

Elektrotechnik a energetik inde neuvedený 31 

Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných 
činností inde neuvedený 

31 

Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde 
neuvedený 

27 

Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde 
neuvedený 

26 

Zubný lekár inde neuvedený 25 

Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený 24 

Manipulačný pracovník inde neuvedený 24 

Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde 
neuvedený 

23 

Psychológ inde neuvedený 23 

Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde 
neuvedený 

23 

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený 22 

Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený 22 

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, 
poisťovníctva inde neuvedený 

21 

Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a 
ostatných finančných služieb inde neuvedený 

21 
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Názov SK ISCO-08 
Počet voľných pracovných 

miest 

Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde 
neuvedený 

21 

Riadiaci pracovník (manažér) vo finančníctve a poisťovníctve inde 
neuvedený 

21 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde 
neuvedený 

18 

Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a 
priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený 

15 

Zdravotnícky asistent inde neuvedený 15 

Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený 14 

Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú 
úpravu kovov inde neuvedený 

14 

Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných a 
komunikačných technológií) inde neuvedený 

14 

Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení 
(okrem informačných a komunikačných technológií) inde 
neuvedený 

13 

Strojársky technik inde neuvedený 13 

Systémový analytik inde neuvedený 13 

Elektronik inde neuvedený 12 

Fyzioterapeut inde neuvedený 12 

Umývač inde neuvedený 12 

Inštalatér a potrubár inde neuvedený 11 

Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v 
kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach inde neuvedený 

11 

Farmaceut inde neuvedený 10 

Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny 
inde neuvedený 

10 

Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený 10 

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde 
neuvedený 

10 

Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde 
neuvedený 

10 

Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde 
neuvedený 

9 

Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený 9 

Stavebný špecialista inde neuvedený 9 

Strojársky špecialista inde neuvedený 9 

Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený 8 

Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený 8 

Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde 
neuvedený 

8 

Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený 8 

Lakovač a natierač inde neuvedený 8 



   
 

442 
 

Názov SK ISCO-08 
Počet voľných pracovných 

miest 

Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený 8 

Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený 8 

Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený 8 

Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený 7 

Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený 7 

Lekár špecialista inde neuvedený 7 

Opatrovateľ pre deti inde neuvedený 7 

Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený 7 

Správca objektov inde neuvedený 7 

Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený 7 

Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v 
oblasti elektrotechnológií) 

6 

Leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov inde neuvedený 6 

Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia 
inde neuvedený 

6 

Pracovník v lesníctve inde neuvedený 6 

Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde 
neuvedený 

6 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený 6 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a 
komunikačných technológií inde neuvedený 

6 

Stavebný technik inde neuvedený 6 

Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený 5 

Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený 5 

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený 5 

Spracovateľ dreva inde neuvedený 5 

Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený 5 

Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený 5 

Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený 5 

Farmaceutický laborant inde neuvedený 4 

Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde 
neuvedený 

4 

Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený 4 

Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený 4 

Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde 
neuvedený 

4 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde 
neuvedený 

4 

Riadiaci pracovník (manažér) v stavebníctve inde neuvedený 4 

Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený 4 

Zdravotnícky záchranár inde neuvedený 4 

Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený 3 
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Názov SK ISCO-08 
Počet voľných pracovných 

miest 

Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný 
pracovník inde neuvedený 

3 

Chemický technik inde neuvedený 3 

Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený 3 

Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde 
neuvedený 

3 

Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený 3 

Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený 3 

Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený 3 

Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený 3 

Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových 
produktov inde neuvedený 

3 

Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde 
neuvedený 

3 

Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde 
neuvedený 

3 

Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený 3 

Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený 3 

Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde 
neuvedený 

3 

Riadiaci pracovník (manažér) reštauračného zariadenia inde 
neuvedený 

3 

Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových 
službách inde neuvedený 

3 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde 
neuvedený 

3 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde 
neuvedený 

3 

Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený 3 

Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený 3 

Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený 3 

Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený 2 

Chovateľ zvierat inde neuvedený 2 

Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený 2 

Právnik inde neuvedený 2 

Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde 
neuvedený 

2 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí 
inde neuvedený 

2 

Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený 2 

Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený 1 

Fotograf inde neuvedený 1 

Hasič inde neuvedený 1 
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Názov SK ISCO-08 
Počet voľných pracovných 

miest 

Hudobník, spevák a skladateľ inde neuvedený 1 

Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva) 1 

Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde 
neuvedený 

1 

Lektor hudby inde neuvedený 1 

Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený 1 

Meteorológ inde neuvedený 1 

Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený 1 

Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený 1 

Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený 1 

Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený 1 

Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb 
inde neuvedený 

1 

Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený 1 

Pracovník turistického informačného centra, cestovnej kancelárie a 
agentúry inde neuvedený 

1 

Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde 
neuvedený 

1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde 
neuvedený 

1 

Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde 
neuvedený 

1 

Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a 
kultúrnych zariadeniach inde neuvedený 

1 

Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený 1 

Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník inde neuvedený 1 

Správca objekto+B7:B9v inde neuvedený 1 

Supervízor v administratíve inde neuvedený 1 

Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem 
priemyselnej ekológie) inde neuvedený 

1 

Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený 1 

Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený 1 

Tanečník a choreograf inde neuvedený 1 

Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde 
neuvedený 

1 

Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený 1 

Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde 
neuvedený 

1 

Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený 1 

Veterinárny technik a asistent inde neuvedený 1 

Výtvarný umelec inde neuvedený 1 

Celkový súčet 1 896 

Zdroj: ISTP 
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Tabuľka č. 59 Počet inzerovaných miest zatriedených v ISTP ku kódom 999 – inde neuvedený 
zoradených podľa názvu pracovného miesta 

Názov pracovného miesta 
Počet voľných pracovných 

miest 

Sestra 82 

Predavač 81 

Opatrovateľ 69 

Montážny pracovník 51 

Pomocný pracovník 47 

Administratívny pracovník 41 

Zámočník 37 

Iný pomocný administratívny pracovník 36 

Účtovník 31 

Operátor výroby 30 

psychológ 23 

Vodič 23 

Zvárač 23 

Operátor výroby 21 

Stolár 18 

Administratívny pracovník v účtovníctve 17 

Pracovník vo výrobe 17 

Zubný lekár 17 

Pomocný administratívny pracovník 16 

Stavebný robotník 16 

Nastavovač 14 

Fyzioterapeut 12 

Výskumný pracovník 12 

Elektrotechnik 11 

Manažér klientskeho centra 11 

Manažér obchodnej skupiny 11 

Servisný technik 11 

Operátor strojov 10 

Elektrikár 9 

farmaceut 9 

Manipulačný pracovník 9 

Lekár 8 

Systémový analytik 8 

Brusič 7 

Ekonóm 7 

Finančný konzultant 7 



   
 

446 
 

Názov pracovného miesta 
Počet voľných pracovných 

miest 

Kontrolór kvality 7 

Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený 7 

Pomocný robotník 7 

Skladník 7 

Umývač 7 

Zubný lekár 7 

Asistent obchodného vedúceho 6 

Automechanik 6 

Elektromechanik 6 

Manažér 6 

Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení 6 

Operátor CNC 6 

Strojník 6 

Technik 6 

Zdravotnícky asistent 6 

Asistent 5 

Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení 5 

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva 5 

Pomocný pracovník 5 

Pomocný pracovník na stavbe budov 5 

Robotník vo výrobe 5 

Zberač odpadu 5 

Celkový súčet 1 896 

Zdroj: ISTP 

Na základe analýzy inzerovaných pracovných miest s kódom 999 – inde neuvedený sa vyselektovalo 17 

návrhov na doplnenie zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Na lepšie posúdenie návrhov hodnotiacou komisiou sa k návrhu zamestnania doplnil aj popis. 

Tabuľka č. 60 Návrhy na revíziu SK ISCO-08 zo systému ISTP  

Názov pracovného 
miesta 

Popis zamestnania 

AI and ML Algorithms 
Architect / Researcher 

Senior (AlI a ML 
algoritmový architekt / 

vedecký pracovník 
senior) 

zodpovedný za výskum a vývoj veľmi vysokovýkonných algoritmov AI / ML, 
rozhranie s tímami pre vedu, softvér a hardvér s údajmi, analýza možností 
algoritmu a architektúry s cieľom nájsť optimálne konštrukčné body, 
spolupráca s konštrukčnými tímami pri tvorbe špecifikácií a implementácií, 
smerovanie vplyvu s technickými návrhmi, analýzami a odporúčaniami 

Asistent osvety zdravia 

zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v rómskej komunite, 
zabezpečovať komunikáciu medzi obyvateľmi rómskych osídlení a lekármi, 
zdravotnými sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými 
zdravotníkmi, podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti, 
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Názov pracovného 
miesta 

Popis zamestnania 

zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca, podieľať sa na 
aplikovaní programov podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií 
koordinátora, podporovať zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za 
vlastné zdravie, spolupracovať s koordinátorom pri identifikovaní rizikových 
faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, zber 
údajov (prieskumy zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia), 
spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa a mimovládnymi 
organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym 
komunitám 

DRG asistent 
klasifikácia DRG skupín na základe pravidiel v definičnej príručke, typovanie 
diagnóz a zdravotných výkonov do systému DRG, spolupráca s lekármi 
chirurgického oddelenia 

Mentor 

aktívna podpora a pomoc pri vykonávaní pracovných činností určených 
zamestnancov, pomoc pri adaptácii zamestnancov na pracovných miestach, 
asistencia pri naplňovaní odbornej stránky pracovných aktivít, dohľad nad 
odborným vykonávaním pracovných činností zamestnancov, podpora a 
motivácia zamestnancov pri vnútropodnikovej komunikácii, reporting 
konateľovi v oblasti odborného a osobnostného progresu jednotlivých 
zamestnancov, predkladanie návrhov konateľovi pri optimalizácii 
pracovných činností jednotlivých zamestnancov, prípadne iné odporúčanie 
na implementáciu zmien za účelom zvýšenia pracovnej efektívnosti 

Miestna občianska 
poriadková služba 

ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá spočíva 
najmä v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Nastoľovanie poriadku pri 
vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, 
zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich 
napádaniu, resp. ohrozeniu 

Operátor linky na 
sušenie a granulovanie 

bio zvyškov 

obsluha a riadenie sušiacej a granulačnej linky, naloženie a odvoz peliet na 
vysokozdvižnom vozíku do skladu 

Pomocný pracovník v 
salóne pre zvieratá 

pomocné práce v salóne pre domáce zvieratá 

Pracovník výroby 
ryžových rezancov 

obsluha strojov na výrobu ryžových rezancov, spracovanie ryžových 
rezancov a balenie 

Praktická sestra 
vykonáva práce spočívajúce v poskytovaní ošetrovateľských a 
opatrovateľských úkonov pre klientov zariadenia pre seniorov 

Digital Content 
Manager (správca 

digitálneho obsahu) 

dohľad nad všetkými činnosťami tvorby obsahu pre webovú stránku 
organizácií, úzka spolupráca s marketingovým tímom pri navrhovaní 
stratégie webového obsahu, ktorá je v súlade so širšími cieľmi spoločnosti, 
vytvorenie kalendára marketingu obsahu na zabezpečenie pravidelného 
obsahu na webovej stránke po celý rok, zacielenie na kľúčové slová 
stanovené manažérom online marketingu a zakladanie článkov okolo nich 

Prevádzkar systému 
zdieľaných 

elektromobilov 
(carsharingový systém ) 

prevádzka a logistika carsharingového dopravného systému osobných 
elektromobilov, presúvanie a nabíjanie  elektromobilov podľa potreby tak, 
aby boli v čo najväčšom počte rovnomerne rozmiestnené v rámci mesta, 
súčasťou je aj údržba, čistenie, umývanie elektromobilov a jednoduché 
servisné úkony. 
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Názov pracovného 
miesta 

Popis zamestnania 

Saunárka 
starostlivosť o návštevníkov wellness centra, obsluha mini baru,  
starostlivosť o poriadok v oddychových miestnostiach a v šatniach, 
asistencia wellness recepčnej podľa potreby 

Social media manager 
and copywriter 

(správca sociálnych 
médií a copywriter) 

kreatívna tvorba a zdieľanie príspevkov do sociálnych sietí 

Vedúci pracovník 
sociálno-zdravotného 

úseku 
samostatná sociálna práca v domove sociálnych služieb 

Veterinárna sestra 
starostlivosť o zvieratá, fixácia zvierat, laboratórne práce, komunikácia s 
klientom 

Zdravotník v 
medzinárodnom 

tábore 

poskytuje prvú pomoc a ošetruje chorých, informuje vedúceho tábora o 
všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti 

Zdroj: ISTP 
Pozn.: S uvedenými návrhmi na revíziu SK ISCO-08 zo systému ISTP sa bude zaoberať zodpovedajúca sektorová 

rada.  

Vzhľadom na potrebu komplexného zachytenia riešenej problematiky sa Realizačný tím SRI rozhodol 

zamerať aj na inzerované pracovné miesta, ktoré neboli priradené ku kódu 999 – inde neuvedený. Boli 

vybrané hlavné triedy 2 a 5 SK ISCO-08, ktoré by mali byť vzhľadom na ich charakter, Špecialisti 

a Pracovníci v službách a obchode, najviac zasiahnuté hospodársko-technologickými zmenami. Z 6 879 

inzerovaných pracovných miest, v týchto hlavných triedach SK ISCO-08, sa identifikovali ďalšie 

zamestnania, ktoré sú vhodné na posúdenie hodnotiacou komisiou vzhľadom na ich možné osobitné 

zatriedenie v rámci SK ISCO-08. Okrem názvu zamestnania sa doplňuje aj popis predmetného 

zamestnania na lepšie posúdenie zo strany hodnotiacej komisie.  

Tabuľka č. 61 Návrhy na revíziu SK ISCO-08 zo systému ISTP - Hlavná trieda 2 Špecialisti a Hlavná 
trieda 5 Pracovníci v službách a obchode 

názov pracovného 
miesta 

popis zamestnania 

Barber strihanie, holenie britvou, úprava brady britvou 

Billing Dispute Agent 
(Agent pre fakturačné 

spory) 

pomoc zákazníkom (B2B prostredie), ktorí kontaktujú toto oddelenie telefonicky, 
vyšetrovanie a riešenie fakturačných otázok a fakturačných sporov vyvolaných 
internými / externými zmluvami a službami na kontrolu recenzií, overovanie 
problémov vrátane validácie v interných fakturačných nástrojoch so 
zainteresovanými stranami 

Bowler starostlivosť o bowlingové dráhy, obsluha zákazníkov 

Business 
Development 

Manažér - Lobista 

nachádzanie nových obchodných a investičných príležitostí z externého a 
interného zdroja, vypracovávanie obchodno–rozvojových stratégií, následne 
taktických postupov na dosiahnutie investičnej príležitosti, vedenie rokovaní na 
všetkých úrovniach za účelom dosiahnutia investičnej príležitosti, aktívna 
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participácia na analýze a zadefinovaní potrieb spoločnosti, príprava obchodného 
a súvisiaceho finančného plánu a zodpovednosť za jeho naplnenie, aktívne 
obchodné aktivity a akvizície v každej fáze investičných príležitosti podľa 
požiadaviek správcovského tímu, poradenská a konzultačná činnosť spojená s 
predajom a kúpou aktív, tovarov a služieb z ponuky spoločnosti (správcovského 
tímu), monitorovanie trhu, organizovanie, vedenie stretnutí, udržiavanie 
pravidelnej komunikácie, vytváranie pozitívnych vzťahov s predstaviteľmi 
štátnych a neštátnych inštitúcií/organizácií v prospech investičnej príležitosti, 
reporting 

CAMO inžinier 

plánovanie, kontrola a spracovanie všetkých objednávok údržby podľa 
schváleného programu údržby, komunikácia s organizáciami údržby, dohliadanie 
na všetky záznamy o údržbe a letovej spôsobilosti lietadiel, preskúmanie a 
monitorovanie všetkých prevádzkových hodín lietadla a jeho komponentov, 
plánovanie a implementácia všetkých aktivít podľa CAME, koordinácia a 
monitorovanie všetkej nenaplánovanej údržby 

Ethical Hacker / 
Penetration tester 

základná znalosť nástrojov a postupov penetračného testovania informačných 
systémov 

Fundraiser 

identifikácia možných medzinárodných inštitucionálnych darcov, preskúmanie 
nadácií a inštitúcií a identifikácia možných fondov alebo grantových programov 
a vypracovanie návrhov grantov na financovanie rozvoja organizácie, udržiavať 
zoznam inštitúcií a zaznamenávať úspešnosť návrhov grantov pre budúce 
použitie, pomoc s ďalším potenciálnym úsilím o získavanie finančných 
prostriedkov zameraným na jednotlivých darcov, napr. vedie zoznam kontaktov, 
asistuje pri vybavovaní ciest a plánovaní udalostí atď. 

Localization Vendor 
Manager (manažér 

lokalizácie 
dodávateľov) 

riadenie náboru, výberu, orientácie, školenia a disciplíny dodávateľov, 
udržiavanie efektívneho vzťahu s dodávateľmi, riešenie problémov v mierke a 
predvídanie potrieb spojených so skúsenosťami s dodávateľmi, prispievať k 
projektom zlepšovania procesov, ktoré zvyšujú efektivitu a excelentnosť tímu, 
vyvíjať a udržovať presnú a rôznorodú databázu dodávateľov, ktorá sleduje a 
predvída obchodné potreby 

Zdroj: ISTP 

 

 Informačný systém o cene práce 

Informačný systém o cene práce (ISCP) je rezortným štatistickým zisťovaním MPSVR SR, ktoré 

zabezpečuje spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Účelom zisťovania je získavať informácie o 

aktuálnej výške miezd a platov v triedení podľa konkrétnych zamestnaní, čiže SK ISCO-08. Štatistické 

zisťovanie sa realizuje vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, vo všetkých regiónov SR a 

všetkých veľkostných kategóriách organizácií.  

Aj v tomto systéme majú spravodajské jednotky možnosť využívať kód 999 – inde neuvedený, a to 

v prípade, ak nenašli v SK ISCO-08 vhodnú jednotku zamestnania, ktorá by vystihovala charakter 
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pracovných činností príslušného zamestnanca, ktorý podlieha výkazníctvu. Objektom skúmania v rámci 

revízie boli zamestnania, ktorým bol tento kód priradený.  

V zmysle metodiky bol vygenerovaný súbor formátu .xlsx, ktorý obsahoval informácie 

o zamestnaniach, ktorým bol v súčasnosti priradený kód 999 – inde neuvedený v štruktúre:  

▪ názov spravodajskej jednotky, 

▪ sekcia ekonomickej činnosti, 

▪ kód SK ISCO-08,  

▪ názov SK ISCO-08,  

▪ interný názov pracovnej pozície,  

▪ počet pracovníkov. 

 
Tabuľka č. 62 Počet a štruktúra zamestnaní s priradeným kódom 999 – inde neuvedený z ISCP  

Názov SK ISCO-08 Počet  
Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený 8 360 

Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený 3 858 

Iný montážny pracovník inde neuvedený 3 722 

Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený 3 449 

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený 3 442 

Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený 3 282 

Iný pomocný pracovník inde neuvedený 3 262 

Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený 2 882 

Strojársky technik inde neuvedený 2 681 

Manipulačný pracovník inde neuvedený 2 501 

Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený 2 288 

Predavač inde neuvedený 2 239 
Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných a komunikačných 
technológií) inde neuvedený 

2 132 

Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde 
neuvedený 

2 077 

Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený 1 936 

Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený 1 654 

Zdravotná sestra inde neuvedená 1 579 

Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený 1 446 

Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený 1 272 
Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde 
neuvedený 

1 253 

Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený 1 217 

Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený 1 130 
Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a 
zariadení inde neuvedený 

1 124 



   
 

451 
 

Názov SK ISCO-08 Počet  
Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov 
inde neuvedený 

1 080 

Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem 
informačných a komunikačných 

1 062 

Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený 1 057 
Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti 
elektrotechnológií) 

1 034 

Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený 1 016 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený 992 

Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený 968 
Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so 
zdravotným postihnutím  

967 

Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený 953 
Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných 
finančných služieb 

945 

Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník inde neuvedený 935 

Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený 896 

Elektrotechnik a energetik inde neuvedený 781 

Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený 698 

Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený 695 

Systémový analytik inde neuvedený 648 

Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený 631 

Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený 628 

Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedený 620 

Stavebný technik inde neuvedený 618 

Umývač inde neuvedený 594 

Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený 585 

Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený 564 

Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený 563 

Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený 560 

Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený 553 

Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený 550 

Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený 535 

Strojársky špecialista inde neuvedený 524 

Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený 502 

Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený 470 

Právnik inde neuvedený 467 

Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený 465 

Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený 448 

Zdravotnícky asistent inde neuvedený 440 

Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený 433 

Stavebný špecialista inde neuvedený 410 

Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený 406 

Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený 386 

Chemický špecialista inde neuvedený 382 
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Názov SK ISCO-08 Počet  

Správca objektov inde neuvedený 373 
Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde 
neuvedený 

371 

Iný remeselník inde neuvedený 367 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený 364 

Fyzioterapeut inde neuvedený 350 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a komunikačných 
technológií inde neuvedený 

349 

Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený 330 

Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený 329 

Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený 322 

Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený 320 

Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený 310 

Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený 310 

Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde neuvedený 307 

Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený 306 

Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený 301 

Zvárač a rezač kovov inde neuvedený 295 

Riadiaci pracovník (manažér) vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený 292 

Psychológ inde neuvedený 287 

Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený 286 
Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi 
inde neuvedený 

284 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený 277 

Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený 273 

Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený 265 

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedený 262 
Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb inde 
neuvedený 

261 

Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený 251 
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde 
neuvedený 

248 

Príslušník polície inde neuvedený 245 
Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde 
neuvedený 

245 

Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený 242 

Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený 237 

Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený 226 

Lakovač a natierač inde neuvedený 225 

Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený 219 

Lekár špecialista inde neuvedený 218 

Rádiologický technik inde neuvedený 216 

Supervízor v administratíve inde neuvedený 215 

Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený 212 
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Názov SK ISCO-08 Počet  
Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných 
odboroch inde neuvedený 

207 

Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, 
hoteloch a podobných za 

203 

Elektroník inde neuvedený 201 
Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde 
neuvedený 

201 

Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený 201 

Leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov inde neuvedený 198 

Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený 198 

Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený 193 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený 192 

Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený 192 

Fyzik a astronóm inde neuvedený 185 

Inštalatér a potrubár inde neuvedený 183 

Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde neuvedený 174 

Zametač a podobný pomocník inde neuvedený 154 

Operátor zariadenia na spracovanie nerastov inde neuvedený 152 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde neuvedený 152 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený 152 
Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) 
inde neuvedený 

148 

Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde 
neuvedený 

145 

Chemický technik inde neuvedený 143 

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený 140 

Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený 135 

Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený 135 

Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený 133 

Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený 129 

Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený 121 

Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený 117 

Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený 113 

Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený 110 

Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený 103 

Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený 102 

Režisér, producent a dramaturg inde neuvedený 97 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený 97 

Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený 96 

Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený 94 

Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený 93 

Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený 90 

Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený 90 

Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený 90 

Predstaviteľ obce a vyššieho územného samosprávneho celku inde neuvedený 90 
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Názov SK ISCO-08 Počet  

Špecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený 90 

Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva) 89 

Špecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený 84 

Farmaceutický laborant inde neuvedený 83 

Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený 82 

Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený 76 

Zubný lekár inde neuvedený 75 

Riadiaci pracovník (manažér) reštauračného zariadenia inde neuvedený 74 

Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený 67 

Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený 66 

Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený 65 

Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený 65 

Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený 64 

Farmaceut inde neuvedený 63 

Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený 63 

Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený 62 
Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde 
neuvedený 

59 

Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde 
neuvedený 

54 

Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený 50 

Riadiaci pracovník (manažér) v stavebníctve inde neuvedený 50 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde 
neuvedený 

48 

Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený 46 

Chovateľ zvierat inde neuvedený 39 
Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde 
neuvedený 

39 

Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych 
zariadeniach inde neuvedený 

39 

Spracovateľ dreva inde neuvedený 35 

Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený 35 

Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený 35 

Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený 33 

Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacieho zariadenia inde neuvedený 29 

Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený 29 

Zlievač a jadrár inde neuvedený 29 

Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený 28 

Fotograf inde neuvedený 24 

Spracovateľ rastlinných produktov inde neuvedený 24 

Moderátor inde neuvedený 23 

Pracovník v lesníctve inde neuvedený 22 
Pracovník turistického informačného centra, cestovnej kancelárie a agentúry 
inde neuvedený 

20 

Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený 18 
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Názov SK ISCO-08 Počet  

Rušňovodič inde neuvedený 18 
Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde 
neuvedený 

18 

Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený 17 

Zdravotnícky záchranár inde neuvedený 17 

Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený 16 

Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený 16 

Iný umelecký remeselník inde neuvedený 16 

Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený 15 

Kódovač, korektor a podobný pracovník inde neuvedený 13 

Geológ a geofyzik inde neuvedený 12 

Kováč inde neuvedený 12 

Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpečenia inde neuvedený 12 

Hasič inde neuvedený 11 

Lektor hudby inde neuvedený 11 

Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený 11 

Opatrovateľ pre deti inde neuvedený 10 

Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený 10 

Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený 9 

Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle inde neuvedený 9 

Vysoký štátny úradník inde neuvedený 9 
Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde 
neuvedený 

8 

Výtvarný umelec inde neuvedený 7 

Metodik a inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený 5 

Pracovník v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený 5 

Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde neuvedený 5 

Špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený 4 

Špecialista v pôrodníctve inde neuvedený 4 

Meteorológ inde neuvedený 3 

Turistický sprievodca inde neuvedený 3 

Odhadca a likvidátor škôd inde neuvedený 2 
Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde 
neuvedený 

2 

Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený 1 

Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený 1 

Celkový súčet 104 674 

Zdroj: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Analyzované boli údaje, ktoré zaslali spravodajské jednotky za 4. štvrťrok 2019 v rámci plnenia si 

povinností vyplývajúcich z Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené návrhy na doplnenie klasifikácie SK ISCO-08. Okrem názvu a popisu 

zamestnania sa v treťom stĺpci uvádza aj sektorová rada, ktorá by mohla nové zamestnanie garantovať.  
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Tabuľka č. 63 Návrhy na revíziu SK ISCO-08 zo systému ISCP 

Názov zamestnania Popis zamestnania Sektorová rada 

Digitalizátor 
Preskúmava dokument na správne nastavenie 
farebnej kalibrácie kamery a správne osvetlenie. 

pre kultúru a 
vydavateľstvo 

Špecialista 
popredajných služieb 
(After Sale Specialist) 

Realizuje popredajné politiky voči domácim a 
medzinárodným zákazníkom. Vybavuje záručné, 
pozáručné nároky a technické poradenstvo. 
Zúčastňuje sa na procese analýzy dôvodov 
poškodenia a hľadania riešení s cieľom zlepšiť kvalitu 
produktu. Koordinátor záručných a servisných opráv. 
Vytvára databázy, správy a analýzy sťažností. 

pre obchod, 
marketing, 

gastronómiu a 
cestovný ruch 

Embryológ 
Skúma vývoj organizmov od oplodnenia vajíčka až po 
životaschopného jedinca. Podľa skúmaných objektov 
je embryológia rastlín, živočíchov a človeka. 

bude určená 

Asistent osvety zdravia 

Realizuje a rozvíja dočasné opatrenia v oblasti 
zdravia. Svoje aktivity zameriava na zlepšenie 
materiálnych podmienok, na psychosociálne faktory, 
odbúravanie bariér v prístupe k zdravotnej 
starostlivosti, na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti. 
Pochádza priamo z rómskej komunity. Hovorí 
jazykom komunity, pozná obyvateľov, ich rodinné 
väzby a vzťahy. 

pre 
zdravotníctvo, 
sociálne služby 

Člen miestnej 
občianskej 
poriadkovej služby 

Pomáha v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov 
a ich asistentov. Zabezpečuje poriadok a rieši 
konflikty. Dohliada na dodržiavanie verejného 
poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a 
iných akcií. Monitoruje okolie rodinných domov, 
obydlí a iného súkromného majetku v 
marginalizovaných rómskych komunitách. 
Monitoruje a vykonáva činnosti predchádzajúce 
vzniku verejného znečistenia odpadmi.  

pre verejné 
služby a správu 

Dátový kurátor 

Riadi a stará sa o údaje, ktoré mu však nepatria. Tvorí 
rozhranie medzi biznis a BI tímom. Dáva odporúčania 
týkajúce sa prístupu k dátam, distribúcií, vytvára 
definície údajov a ich klasifikáciu, usmerňuje aktivity 
na vytváranie metadát a zvyšovanie kvality dát, 
identifikuje, zbiera a pomáha pri stanovení priorít 
požiadaviek na dáta a informácie. Venuje sa 
organizácii a integrácii dát z rôznych zdrojov, anotácii 
dát predovšetkým pre ich archiváciu a sekundárne 
použitie a ich publikáciu a prezentáciu. 

pre informačné 
technológie a 

telekomunikácie 

Donor Care Assistant 
Komunikuje a stretáva sa so súčasnými 
a potencionálnymi poberateľmi donorskej pomoci.  

bude určená 

Manažér 
internetového 
obchodu 

Zodpovedá za riadenie prevádzky jedného alebo 
viacerých internetových obchodov. Zodpovedá za 
plnenie stanovených obchodných a marketingových 
cieľov. Riadi, vedie, motivuje a hodnotí podriadených 
pracovníkov. Navrhuje nové funkcionality 

pre obchod, 
marketing, 

gastronómiu a 
cestovný ruch 
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Názov zamestnania Popis zamestnania Sektorová rada 
internetových stránok. Navrhuje reklamné kampane 
zamerané na zvýšenie zisku. Vyhodnocuje úspešnosť 
reklamných kampaní. Vyhľadáva nových obchodných 
partnerov. Dohaduje zmluvné podmienky s 
dodávateľmi a obchodnými partnermi. 

Filatelik 

Zhotovuje a kompletizuje filatelistické produkty, 
napr. zhotovovanie ročníkových zostáv známok,  
leporel, známkových zošitkov, analogických 
pohľadníc, nálepných listov, pamätných listov, 
polepovanie obálok 1. dňa vydania. 

bude určená 

Koordinátor aktivačnej 
činnosti 

Koordinuje aktivačných pracovníkov pri prácach v 
teréne, organizuje a kontroluje pridelené úlohy. Rieši 
ďalšie administratívne zabezpečovanie aktivačnej 
činnosti. 

pre verejné 
služby a správu 

Sestra agentúry 
domácej 
ošetrovateľskej 
starostlivosti 

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosti klientovi v 
jeho domácom prostredí v zmysle platnej legislatívy. 
Ošetrovateľské výkony - aplikácia injekcií, 
ošetrovanie rán, odber krvi, zavádzanie PK. 
Vypracúva ošetrovateľský plán, vedie ošetrovateľskú 
dokumentáciu v súčinnosti s lekárom. Poskytuje 
základné poradenstvo pre príbuzných  klientov. 

pre 
zdravotníctvo, 
sociálne služby 

Špecialista 
medzinárodných 
štandardov 
finančného 
výkazníctva (IFRS) 

Organizuje práce súvisiace so zostavením účtovných 
závierok (mesačná, ročná, individuálna, 
konsolidovaná, podľa SAS, podľa medzinárodných 
štandardov IFRS). Zostavuje závierky, reporty, 
podklady podľa slovenských účtovných predpisov 
a IFRS. Zabezpečuje, organizuje, kontroluje včasný a 
správny obeh účtovných dokladov v zmysle interných 
predpisov. Definuje pravidlá, metodiku a kontrolné 
mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle 
slovenských a medzinárodných štandardov. 
Koordinuje, organizuje práce spojené s overením 
účtovnej závierky audítorom, pripravuje písomnosti a 
podklady. 

pre 
administratívu, 

ekonomiku, 
manažment 

Onboarding Specialist 

Vytvára jasné politiky a príručky pre proces prijímania 
nových zamestnancov, ktoré vysvetľujú fungovanie 
spoločnosti. 
Vytvára a posiela e-maily s informáciami o 
spoločnosti a pozíciách, vrátane pracovných plánov, 
obliekania sa či možností parkovania. Pripravuje 
základný zamestnanecký úvodný balíček (napr. 
počítač, stôl, tričká či hrnčeky) 

pre 
administratívu, 

ekonomiku, 
manažment 

Zdroj: vlastné spracovanie 
Pozn.: S uvedenými návrhmi na revíziu SK ISCO-08 zo systému ISTP sa bude zaoberať zodpovedajúca sektorová 

rada.  
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4.8 Metodický postup revízie názvov NŠZ 

Metodický postup slúži na štandardizáciu procesu revízie zoznamu garantovaných NŠZ jednotlivými 

sektorovými radami. Vzhľadom na neustály vývoj na trhu práce bude permanentne potrebné 

posudzovať a revidovať štruktúru NŠZ tak, aby Register zamestnaní vždy obsahoval aktuálne 

zamestnania a aktuálne požiadavky na vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné na ich 

kvalifikovaný výkon. 

Cieľom metodického postupu je nastaviť optimálny mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude 

možné zmeny implementovať do klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 v rámci jej pravidelnej 

aktualizácie. 

 Základné vymedzenie NŠZ 

1. NŠZ predstavuje opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta, ako 

základného prvku prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania. 

2. Každá z 24 sektorových rád schvaľuje zoznam garantovaných NŠZ. Ak nie je NŠZ garantovaný 

zo strany žiadnej sektorovej rady, je vedený ako nepriradený.  

3. Zoznam garantovaných NŠZ vychádza zo štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 

vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015 Z. z.  

4. Zoznam garantovaných NŠZ sa musí okrem iného vyznačovať nasledujúcimi charakteristikami: 

- musí byť flexibilný a pružne reagovať na požiadavky zamestnávateľov, 

- musí mať jasne stanovenú metodiku na jeho revíziu, aby sa predchádzalo 

neopodstatneným zásahom a nejednotnému postupu v rámci jednotlivých sektorových 

rád. 

5. Obsah NŠZ musí byť na rovnakej úrovni podrobnosti, t. j. jeden NŠZ nemôže byť podmnožinou 

iného NŠZ. 

Príklad: V prípade NŠZ „Inštalatér“ by prípadný NŠZ „Kurenár“ bol jeho podmnožinou. 

 Vzťah pracovná pozícia – zamestnanie - povolanie 

NŠZ predstavuje  zamestnanie, ktoré sa definuje ako výkon pracovnej činnosti na základe osvojených 

vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivcom na pracovnom mieste. Táto činnosť oprávňuje 
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vykonávateľa na príjem zo závislej činnosti alebo na dosahovanie príjmu z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti.  

NŠZ je súhrnom pracovných pozícií s vysokou mierou podobnosti vykonávaných úloh a povinností, 

úrovne a špecializácie zručností. Účelom NSP nie je popísať všetky pracovné pozície na trhu práce. 

Najmä v organizáciách s vyšším počtom zamestnancov by to bolo príliš detailné členenie. NSP je 

harmonizujúcim nástrojom na trhu práce, ktorý pomocou NŠZ stanovuje štandardizované, nie firemné 

požiadavky na zamestnania (a konkrétnych zamestnancov).  

Výkon zamestnaní so spoločnými kvalifikačnými požiadavkami umožňuje povolanie, ktoré možno 

definovať ako štandardizované zhrnutie kompetencií (vedomostí, zručností, kompetencií) uznaných 

formálnym systémom vzdelávania.  

Príklad:  

Povolanie: Automechanik 

NŠZ: Automechanik osobných motorových vozidiel; Automechanik nákladných automobilov 

a autobusov; Autoelektrikár; Mechanik motocyklov. 

Pracovné pozície: Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy; Automechanik 

osobných automobilov – prevody; Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty; 

Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie; Automechanik osobných automobilov - 

výbava a príslušenstvo. 

 Vzťah NŠZ a Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 

Zoznam garantovaných NŠZ vychádza z SK ISCO-08, avšak nie je s ňou v úplnej zhode. Základne dôvody 

sú: 

1. Zoznam garantovaných NŠZ sa vyznačuje vyššou flexibilitou ako Štatistická klasifikácia 

zamestnaní SK ISCO-08, resp. jej ďalšie formy v budúcnosti. Ak dôjde k zmene v zozname 

garantovaných NŠZ, časové obdobie, pokiaľ sa zmeny prenesú do klasifikácie zamestnaní, 

môže byť aj niekoľko rokov. Logickým dôsledkom je absencia relevantných štatistických 

údajov. Až do revízie je k novému, upravenému NŠZ doplnený kód podobného zamestnania, 
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resp. kód „999 - inde neuvedený“. Po revízii klasifikácie zamestnaní sa NŠZ doplní jedinečný, 

príslušný kód revidovanej klasifikácie zamestnaní.  

2. Metodika tvorby NŠZ a jednotiek zamestnaní v Štatistickej klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08 

je podobná, avšak nie je rovnaká. Rozhodujúcu právomoc tvorbe Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08 nemajú sektorové rady, ale Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov 

v problematike klasifikácií a číselníkov a aj zo Štatistického úradu SR.  

3. Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 obsahuje tzv. jednotky zamestnaní s prívlastkom 

inde neuvedený, ktoré sú výlučne štatistického charakteru a v klasifikácií slúžia na štatistický 

zber údajov o zamestnaniach, ktoré nie je v danom čase možné do klasifikácie zatriediť. Tieto 

jednotky zamestnaní nikdy nebudú zdrojom na tvorbu NŠZ. 

4. Jednotky zamestnaní Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 sa zlučujú do podskupín, 

ktoré sa vo väčšine prípadov vôbec nezhodujú s povolaním. Spôsob triedenia je teda v rámci 

NSP a SK ISCO-08 odlišný.  

Príklad: podskupina 3119 Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení 

obsahuje 38 zamestnaní, ktoré nemožno subsumovať  pod jedno povolanie. 

5. Úroveň 7-miestnych kódov, čiže jednotiek zamestnaní SK ISCO-08 taktiež nemožno ponímať 

ako úroveň zamestnaní, ktoré sa agregujú do povolaní. Existujú aj prípady, kedy aj na najnižšej 

úrovni klasifikácie (jednotke zamestnania) možno hovoriť o povolaní. 

Príklad: Jednotka zamestnania 2651003 Umelecký maliar patriaca do podskupiny 2651 Výtvarní umelci, 

kam sa zaraďujú i zamestnania Umelecký reštaurátor, resp. Umelecký sochár, možno považovať za 

povolanie. 

 Význam prepojenia Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a NŠZ na účely 

NSP 

Priradením kódu Štatistickej klasifikácie zamestnaní k NŠZ dochádza k prepojeniu kvalitatívnej stránky 

vo forme štandardných nárokov na vedomosti, zručnosti a kompetencie trhu práce s kvantitatívnou 

stránkou spočívajúcou v určení úrovne zamestnanosti a štruktúry pracovníkov vykonávajúcich 

pracovné úlohy daného zamestnania v rôznych členeniach. Prepojením sa získava komplexná 

informácia, ktorá sa ďalej zužitkováva v rámci prepájania ponuky a dopytu na trhu práce, v rámci 

monitorovania uplatnenia absolventov, prognózovaní potrieb trhu práce atď. 
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Informácie, ktoré majú členovia sektorových rád k dispozícii o jednotlivých zamestnaniach na základe 

prepojenia NŠZ a Štatistickej klasifikácie SK ISCO-08: 

▪ regionálne rozloženie zamestnanosti, 

▪ štruktúrne zmeny zamestnanosti, 

▪ veková a rodová skladba zamestnancov, 

▪ kvalifikačná skladba zamestnancov – väzba na najvyššie dosiahnuté vzdelanie, 

▪ výška priemernej hrubej mesačnej mzdy, 

▪ pracovná a priestorová migrácia, 

▪ pracovná neschopnosť, 

▪ počet UoZ, resp. ZoZ v evidencii úradov PSVR, 

▪ pracovné príležitosti – voľné pracovné miesta, 

▪ prognózy vývoja na trhu práce, 

▪ zhodnotenie uplatniteľnosti absolventov pripravujúcich sa na povolanie v danom sektore, 

▪ atď. 

Vyššie uvedené informácie sú nevyhnutné na plnenie aktuálnych a aj budúcich úloh a kompetencií 

sektorových rád súvisiacich s prijímaním rozhodnutí a formulácií v strategických dokumentoch 

vychádzajúcich z reálnych dát. 

 Terminologická stavba názvov NŠZ, resp. jednotiek zamestnaní v Štatistickej 

klasifikácií SK ISCO-08 

Názov NŠZ musí prednostne vychádzať z názvu jednotky zamestnania SK ISCO-08. Ak sa názov NŠZ 

nepreberá z SK ISCO-08, jeho názov musí byť v súlade s nasledujúcimi pravidlami: 

▪ čo najlepšie vystihovať charakter vykonávaných úloh a povinností, 

▪ nemôže byť obšírny a opisný, 

▪ prednostne napísaný v spisovnom slovenskom jazyku – cudzojazyčné pomenovania sa budú 

posudzovať individuálne a akceptovať v prípade, ak neexistuje zaužívaný slovenský ekvivalent 

pomenovania daného zamestnania,  

▪ uvedený v jednotnom čísle a prednostne v mužskom rode (ženský rod sa použije iba pri 

zamestnaniach prevažne vykonávaných ženami - sestra, sekretárka atď.). 
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Odporúčaná terminológia využívaná na tvorbu názvov NŠZ 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) - pracovník, ktorý riadi celú spoločnosť, resp. pracovníkov, ktorí 

riadia ešte ďalšiu úroveň podriadených pracovníkov. Používa sa pri NŠZ, pri ktorých pracovníci 

plánujú, organizujú, koordinujú, kontrolujú a riadia prácu iných pracovníkov a taktiež majú 

zodpovednosť a rozhodujú o celkovom strategickom a operatívnom riadení podniku alebo 

organizačnej jednotky, o alokácii finančných prostriedkov na konkrétne účely a o výbere a 

prepúšťaní zamestnancov.  

Príklad: Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ), Riadiaci pracovník 

(manažér) vo výrobe celulózy a papiera. 

▪ Špecialista - pracovník s najvyššou úrovňou zručností, vedomostí a kompetencií v danej 

oblasti, ktorý samostatne rieši najkomplexnejšie a najzložitejšie úlohy.  

Príklad: Špecialista elektronik, Ložiskový špecialista. 

▪ Technik a odborný pracovník - tvorí medzistupeň medzi špecialistami a administratívnymi 

pracovníkmi. Pracovník sa zväčša po získaní ďalších odborných vedomostí a zručností (čiže po 

zvýšení úrovne zručností) povýši na úroveň špecialistu.  

Príklad: Technik geodet, Banský technik, mechanik, Odborný pracovník pre zaistenie. 

▪ Majster (supervízor) - pracovník, ktorý priamo riadi výkonných pracovníkov. Početne je 

zastúpený v celej priemyselnej výrobe.  

Príklad: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe. 

▪ Operátor - Operátor strojov a zariadení obsluhuje a monitoruje priemyselné a 

poľnohospodárske stroje a zariadenia na mieste alebo pomocou diaľkového ovládania. 

Príklad: Operátor povrchových úprav, Operátor tkacieho stroja (tkáč). 

▪ Montážny pracovník - montuje prefabrikované diely alebo komponenty pri vytváraní výrobkov 

podľa presne stanovených postupov. Produkty, na ktorých pracuje, môžu byť premiestňované 

na montážnej linke. 
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Príklad: Montážny pracovník vo výrobe obuvi. 

▪ Pomocný pracovník - vykonáva jednoduché a bežné úlohy, ktoré si môžu vyžadovať použitie 

ručného náradia a fyzickú námahu. 

Príklad: Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe. 

Tabuľka č. 64 Pojmy, ktoré sa zámerne nevyužívajú a nebudú využívať na tvorbu názvov NŠZ, resp. 
názvov jednotiek zamestnaní v SK ISCO-08: 

Pojem Odôvodnenie 

Referent 
Pojem je vhodné nahradiť najmä označením „administratívny 
pracovník“, nakoľko väčšina zamestnaní má uvedený charakter. 

Inžinier 

Pojem označujúci akademický titul. Je vhodné ho nahradiť najmä 
označením „špecialista“ keďže to, že pracovník vykonávajúci 
zamestnanie má akademický titul inžinier, ešte nemusí 
korešpondovať s reálne vykonávanou prácou. 

Samostatný radca, generálny 
štátny radca atď.  

Funkcie v štátnej službe, ktoré však nemajú vypovedaciu hodnotu 
z pohľadu charakteru vykonávaného zamestnania. 

Predák 
Vedúci pracovnej skupiny - pojem je vhodné nahradiť najmä 
označením „majster“. 

Robotník 
Pracovník vykonávajúci manuálnu prácu. Pojem je vhodné nahradiť 
označením pomocný pracovník, montážny pracovník, operátor 
atď. 

Zamestnanec 
Pojem zamestnanie sa nevyužíva kvôli zužovaniu pôsobnosti NŠZ 
len na zamestnancov, keďže NŠZ sa nevzťahujú na konkrétnu 
pracovnoprávnu formu, v ktorej pracovník vykonáva prácu. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Základné členenie návrhov a pripomienok na zmenu názvu a štruktúry NŠZ 

Návrhy a pripomienky na zmenu zoznamu garantovaných NŠZ jednotlivými sektorovými radami možno 

členiť do nasledujúcich kategórií: 

A. doplnenie nového NŠZ, 

B. úprava názvu už existujúceho NŠZ, 

C. vyradenie NŠZ, resp. presun NŠZ medzi sektorovými radami. 
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4.8.6.1 Doplnenie nového NŠZ 

Členovia sektorových rád majú právo dopĺňať do zoznamu garantovaných NŠZ nové zamestnania.  

Základné predpoklady doplnenia nového NŠZ:  

▪ Zamestnanie nie je už uvedené ako NŠZ pod iným názvom, resp. pod garanciou inej sektorovej 

rady. 

Príklad: NŠZ Kamenár garantuje SR pre remeslá a osobné služby. Prípadný návrh inej SR na doplnenie 

tohto zamestnania do zoznamu vlastných garantovaných NŠZ, napríklad SR pre stavebníctvo, by 

nemohol byť akceptovaný. 

▪ Navrhované zamestnanie nie je podmnožinou už existujúceho NŠZ. 

Príklad: Zamestnanie Frézar nemôže byť NŠZ nakoľko je súčasťou všeobecnejšieho NŠZ, a to Obrábač 

kovov. 

▪ Charakter pracovných úloh a povinností pracovníka, ktorý vykonáva zamestnanie je natoľko 

rozdielny, že zamestnanie nemožno chápať ako súčasť iného zamestnania. 

Príklad: NŠZ Hotelový recepčný nemožno stotožňovať s NŠZ Recepčný (okrem hotelového), ktorý 

najmä zabezpečuje osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi 

spoločnosti a uskutočňuje čiastkové administratívne práce.  

▪ Pracovné úlohy a povinnosti, ktoré odlišujú zamestnanie od príbuzných zamestnaní majú 

prevahu. 

Príklad: Charakter práce NŠZ Špecialistu optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) je z časti 

rozdielny podľa zamerania organizácie, v ktorej pracovník pôsobí. Tento rozdiel však nie je podstatný, 

čiže daný NŠZ nie je nutné členiť na viacero druhov. 

Doplniť nový NŠZ možno len na základe vyplnenia formulára na doplnenie s nasledovnou sekvenciou 

krokov: 



   
 

465 
 

1. návrh na doplnenie nového NŠZ členom sektorovej rady, resp. pracovnej skupiny, príp. iným 

expertom, 

2. vyplnenie informácií do formulára, ako podkladu na rozhodovanie pre členov sektorovej rady 

o prijatí návrhu nového NŠZ, 

3. odoslanie formulára členom sektorovej rady spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie 

s dodržaním stanovených termínov, 

4. schválenie/neschválenie doplnenia zoznamu garantovaných NŠZ členmi sektorovej rady, 

5. v prípade schválenia NŠZ určenie autora, resp. pracovnej skupiny, termínu na jeho 

vypracovanie, 

6. vytvorenie karty zamestnania v IS NSP/SRI tajomníkom so statusom „aktivovaný“, 

7. nový NŠZ sa automaticky stáva návrhom na doplnenie zamestnania do Štatistickej klasifikácie 

zamestnania SK ISCO-08, ktorý bude posudzovať Revízny expertný tím.  

Tabuľka č. 65 Formulár na doplnenie nového NŠZ 

Formulár na doplnenie nového NŠZ 

Názov NŠZ  

Stručná charakteristika 
a popis pracovných úloh 

 

Pracovné úlohy a povinnosti 
odlišujúce toto zamestnanie 
od iných, príbuzných 
zamestnaní 

 

Požadované vzdelanie -   
kvalifikačná úroveň, odborné 
zameranie 

 

Kvalifikovaný odhad počtu 
pracovníkov vykonávajúcich 
dané zamestnanie v SR 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.8.6.2 Úprava názvu už existujúceho NŠZ 

Názov NŠZ možno meniť, je však potrebné rešpektovať stanovenú terminológiu. Úpravu názvu NŠZ 

schvaľuje len sektorová rada, ktorá garantuje NŠZ na návrh jej člena, resp. člena pracovnej skupiny. 

Základné predpoklady úpravy názvu existujúceho NŠZ: 

1. Úprava je v súlade s princípmi tvorby názvov NŠZ a stanovenou terminológiou. 



   
 

466 
 

2. Nemení sa charakter zamestnania. V prípade, ak sa mení charakter zamestnania, ide 

o doplnenie nového zamestnania, ktoré sa následne bude riadiť pravidlami uvedenými v časti 

„A“ s využitím príslušného formulára. 

Upraviť názov NŠZ možno podľa nasledovnej sekvencie krokov: 

1. návrh na zmenu názvu členom sektorovej rady, resp. pracovnej skupiny, príp. iným expertom, 

2. odôvodnenie návrhu na úpravu názvu NŠZ prostredníctvom IS NSP/SRI, resp. priamo na 

rokovaní sektorovej rady, 

3. schválenie/neschválenie úpravy názvu NŠZ členmi sektorovej rady, 

4. v prípade schválenia vykonanie potrebných zmien tajomníkom v IS NSP/SRI. 

 

4.8.6.3 Vyradenie NŠZ, resp. presunutie NŠZ medzi sektorovými radami 

Členovia sektorovej rady sa môžu dohodnúť na vyradení zamestnania zo zoznamu garantovaných NŠZ. 

Po vyradení zamestnania môžu nastať dve situácie: 

1. zamestnanie nebude garantované žiadnou sektorovou radou a bude zaradené do zoznamu 

„nepriradených“ zamestnaní, 

2. ak o garanciu vyradeného zamestnania prejaví záujem iná sektorová rada, zamestnanie sa po 

schválení presunie do jej garancie. 

Postup procesu vyradenia, resp. presunutia NŠZ: 

1. návrh na vyradenie NŠZ zo zoznamu garantovaných zamestnaní členom sektorovej rady, resp. 

pracovnej skupiny, prípadne iným expertom, 

2. vyplnenie informácií do formulára na vyradenie, resp. presunutie NŠZ, ako podkladu na 

rozhodovanie pre členov sektorovej rady v súčinnosti s tajomníkom, 

3. odoslanie formulára členom sektorovej rady spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie 

s dodržaním stanovených termínov, 

4. schválenie/neschválenie vyradenia NŠZ zo zoznamu garantovaných NŠZ členmi sektorovej 

rady, 
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5. vyjadrenie sektorovej rady k  presunu NŠZ do inej sektorovej rady, 

6. ak sektorová rada odporučí presun NŠZ, tajomníci dotknutých sektorových rád spracujú 

v súčinnosti základnú informáciu o vyradenom zamestnaní a predložia ju sektorovej rade, 

ktorá má garanciu prevziať, 

7. ak sektorová rada nenavrhne presun NŠZ, ale jeho úplne vyradenie/zrušenie, najmä z dôvodu 

zániku zamestnania na trhu práce, takéto zamestnanie bude vyradené zo zoznamu NŠZ a v IS 

NSP/SRI označené ako „zrušené“, 

8. ak sa sektorová rada vzdá garancie NŠZ ale nenavrhne žiadnu sektorovú radu, ktorá by mal 

garanciu prevziať, resp. žiadna zo sektorových rád o garanciu neprejaví záujem, zamestnanie 

bude zaradené do zoznamu „nepriradených“ zamestnaní.  

Tabuľka č. 66 Formulár na vyradenie, resp. presunutie NŠZ 

Formulár na vyradenie, resp. presunutie NŠZ 

Názov NŠZ  

Odôvodnenie  

Kvalifikovaný odhad počtu 
pracovníkov vykonávajúcich 
dané zamestnanie v SR 
(tajomník sektorovej rady) 

 

Výskyt zamestnania podľa SK 
NACE Rev.2 
(tajomník sektorovej rady) 

 

Je vhodné NŠZ presunúť do 
inej sektorovej rady? Ktorej? 

 

Navrhovaný harmonogram zberu námetov členov sektorových rád pre revíziu Štatistickej klasifikácie 

SK ISCO-08: 

1. Vyzvanie členov sektorových rád na revíziu zoznamu NŠZ a vyjadrenie sa k navrhovaným 

zmenám; Termín ukončenia: január 2020 

2. Prijímanie návrhov na revíziu; Termín ukončenia: február 2020 

3. Komplexné posúdenie návrhov na úrovni sektorových rád; Termín ukončenia: marec 2020 
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Nadväzujúce kroky: 

4. Postupné posúdenie návrhov na úrovni Hodnotiacej komisie a spracovanie pracovnej verzie 

revidovanej Štatistickej klasifikácie SK ISCO-08; Termín ukončenia: apríl 2020 

5. Pilotné overenie pracovnej verzie revidovanej Štatistickej klasifikácie SK ISCO-08;Termín 

ukončenia: máj 2020 

6. Zapracovanie zistení pilotného overenia a spracovanie finálnej verzie revidovanej Štatistickej 

klasifikácie SK ISCO-08; Termín ukončenia: máj 2020 

7.  Príprava legislatívneho procesu a Vyhlášky ŠÚ SR k implementácii revidovanej Štatistickej 

klasifikácie SK ISCO-08; Termín ukončenia: august 2020 

8. Predpokladaná účinnosť Vyhlášky ŠÚ SR k revidovanej Štatistickej klasifikácie SK ISCO-08 – 1. 

január 2021. 
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5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ 

5.1 Vzdelávanie ako hlavný nástroj posilňovania európskej identity 

„Vzdelávanie a kultúra sú kľúčom k budúcnosti – tak pre jednotlivcov, ako aj pre našu Úniu ako celok. 

Je to príležitosť, ako premeniť okolnosti na príležitosti, ako ľudí naučiť kriticky myslieť a ako sa 

dohodnúť, čo znamená prívlastok “európsky“ v celej jeho rozmanitosti. Vzdelávanie a kultúra sú  

hybnými silami vytvárania pracovných miest, hospodárskeho rastu, sociálnej spravodlivosti a v 

konečnom dôsledku jednoty.“83 

Dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy a ľudského kapitálu je na európskej úrovni všeobecne 

uznávaná. Právomoci v oblasti vzdelávania spočívanú na členských štátoch. Európska spoločnosť je 

najrovnoprávnejšia, so zabezpečeným inkluzívnym vzdelávaním. Ak je vzdelávanie kvalitné a inkluzívne 

už od raného detstva, kladie základ pre sociálnu súdržnosť, sociálnu mobilitu a spravodlivú spoločnosť. 

EÚ je jedinečný projekt, v rámci ktorého podľa hesla „zjednotení v rozmanitosti“ môžu členské štáty 

využívať vzácne prednosti, kultúrnu rozmanitosť a bohatstvo svojich národov na dosiahnutie 

bezprecedentného pokroku. Pochopenie a zachovanie kultúrneho dedičstva a rozmanitosti sú 

nevyhnutnými podmienkami zachovania každého kultúrneho spoločenstva, spoločných hodnôt a 

identity. „Zjednotenie v rozmanitosti“ je prienikom spoločných hodnôt, predstavujúcich osobitú črtu 

európskeho spôsobu života.  

Víziou európskeho vzdelávacieho priestoru je zabezpečiť dôstojné pracovné miesta, lepšie reagovať na 

potreby hospodárstva v oblasti zručností a posilňovať odolnosť Európy v kontexte rýchlych a hlbokých 

zmien v dôsledku technologického pokroku a globalizácie. Európa nemá veľmi dobré výsledky pri 

dosahovaní kvalitných zručností, keďže dokonca aj tie najúspešnejšie členské štáty zaostávajú za 

vyspelými ázijskými krajinami. Má však ambíciu využiť všetky možnosti, ktoré ponúka nový vývoj.84 Je 

 
83 Jean - Claude Juncker, zasadnutie lídrov Európskej komisie v Göteborgu [online databáza].14. novembra 2017 

[cit. 2020-01-07] 
Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN> 
 
84 COM (2017) 673 final 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN> 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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teda spoločným záujmom členských štátov využívať potenciál vzdelávania ako hybnej sily na tvorbu 

pracovných miest, aktívne občianstvo a príležitostí na posilňovanie spoločnej európskej identity v celej 

jej rozmanitosti, ktoré sú hybnými silami rozvoja členských štátov.   

Vzdelávanie je súčasťou odpovede na otázku, ako viacerým jedincom zabezpečiť dôstojné pracovné 

miesta, lepšie reagovať na potreby hospodárstva v oblasti zručností a posilňovať odolnosť Európy v 

kontexte rýchlych a hlbokých zmien v dôsledku technologického pokroku a globalizácie. Je preukázané 

prepojenie medzi prosperitou krajiny a kapacitou jej systému vzdelávania a odbornej prípravy. 

Silné vplyvy, ktoré majú potenciál meniť svetovú ekonomiku, povahu podnikateľského prostredia a 

ľudskú spoločnosť vo všeobecnosti majú vplyv na rozsiahle vývojové tendencie s prihliadnutím na 

riziká, ktoré na Slovensku spôsobujú svetové trendy. Slovenská republika čelí viacerým megatrednom,  

akými sú pokračujúca digitalizácia, automatizácia a rozvoj umelej inteligencie, ako aj potrebe držať 

krok s technologickým pokrokom. V kontexte technologických a spoločenských zmien potreba 

inteligentného investovania do ľudského kapitálu má strategickú dôležitosť. 

Spomedzi krajín OECD vykazuje Slovensko najvyšší podiel pracovných miest ohrozených dopadmi 

priemyselnej revolúcie 4.0. Industry 4.0 s vysokou mierou pravdepodobnosti bude znamenať úplnú 

zmenu alebo dokonca zánik mnohých profesií v súvislosti s robotizáciou, automatizáciou a 

digitalizáciou. Tieto skutočnosti umocňujú dôležitosť rozvoja relevantných zručností a ich efektívneho 

využívania na úspešné pôsobenie jedinca v spoločnosti, ako aj na úspech spoločnosti ako takej. 

Budúcnosť práce, jej vplyv na pracovné podmienky, požadované zručnosti a schopnosti budú tiež patriť 

ku kľúčovým výzvam, stojacimi pred vzdelávaním.  

5.1.1 Získavanie zručností pre pracovný trh v európskom priestore  

Vzdelávanie a odborná príprava sprostredkúvajú občanom zručnosti, ktoré potrebujú na trhu práce a 

umožňujú im reagovať na meniace sa okolnosti a štrukturálne zmeny alebo prekážky. Vzdelávanie, 

odborná príprava, rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie sú dôležitou súčasťou osobnostného rastu, 

uľahčujú zmenu pracovného miesta, sú kľúčovou doménou hospodárstva krajiny. Vzdelávanie a 

odborná príprava dávajú jedincom príležitosť, aby sami vytvárali pracovné miesta. Kvalifikovaná a 

pružná pracovná sila je základom odolného hospodárstva, ktoré zvláda nápor a zohráva aktívnu úlohu 

v globálnom ekonomickom prostredí.  
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Vzdelávanie a odborná príprava sú tiež najlepším spôsobom, ako zvýšiť zamestnateľnosť a pomôcť 

ľuďom získať dôstojné pracovné miesta. Ponúkajú najlepšiu ochranu proti nezamestnanosti, chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu. Ak je vzdelávanie kvalitné a inkluzívne už od ranného detstva, kladie základ 

pre sociálnu súdržnosť, sociálnu mobilitu a spravodlivú spoločnosť. 

Rozvoj relevantných zručností a ich efektívne využívanie na úspešné pôsobenie jedinca v spoločnosti, 

ako aj na úspech spoločnosti ako takej, je dôležitým prvkom osobnostného rastu. Na základe 

doterajších výskumov a prístupných dát (PISA, PIAAC) OECD definovala štyri kľúčové oblasti, ktorým  je 

nutné sa v budúcnosti zaoberať:85  

▪ Posilnenie zručností mladých ľudí 

Z výskumov vyplýva, že práve čítanie s porozumením je najproblematickejšou oblasťou mladých 

Slovákov. V súvislosti s nedostatočnou úrovňou získaných vedomostí sa očakáva zmena spôsobu 

vyučovania, ako i zmena prípravy pedagógov. Aj nejasnosť v očakávaných výstupoch v oblasti 

kompetencií je kľúčovou prekážkou pri ich dosahovaní.  

Nové trendy získavania požadovaných zručností, ovplyvňujúcich naše životy a pracoviská („impact our 

lives and workplaces“) sú v spojení teoretického vzdelávania a praktickej prípravy, kedy sa získavajú 

„professional skills“ (odborné zručnosti), ale i „transversal key competencies – TKC“ (prierezové 

kľúčové kompetencie).  

Rozvoj v oblasti vedomostí a zručností zabezpečuje rozvoj zložiek osobnosti, ktoré umožňujú úspešné 

uplatnenie sa v živote a na medzinárodnom trhu práce. Ak sa mladí ľudia majú plnohodnotne 

zúčastňovať na dianí v rôznorodých a rýchlo sa meniacich spoločnostiach, musia si navyše osvojiť aj 

sociálne a občianske zručnosti a „schopnosť naučiť sa učiť“. 

 

 

 

 
 

 
85 <https://epale.ec.europa.eu/sk/content/oecd-msvvas-pripravuju-narodnu-strategiu-zrucnosti-pre-sr> 

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/oecd-msvvas-pripravuju-narodnu-strategiu-zrucnosti-pre-sr
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 Očakávané zručnosti 

 
Zdroj: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
regiónov, Európska komisia, 2017  

 

▪ Zvýšenie miery dospelých participujúcich na procese učenia sa  

Súčasná participácia Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní dospelých sa pohybuje medzi 3-4% dospelej 

populácie, pričom Európska únia sa snaží dosiahnuť v roku 2020 mieru až 15%. Ďalšie vzdelávanie 

ponúka priestor na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie, ale na takýchto činnostiach sa zúčastňuje 

len málo dospelých, vrátane tých, ktorí zápasia so základnými zručnosťami alebo sú v neistej pracovnej 

situácii. V súčasnosti, pokiaľ ide o účasť na ďalšom vzdelávaní, existujú značné rozdiely medzi krajinami 

EÚ. Je veľmi dôležité snažiť sa o ich odstraňovanie a zvyšovanie podielu jedincov zapojených do 

vzdelávania počas celého života. Išlo by o sľubný proces zlepšenia zručností a zvýšenia znalostného 

kapitálu v Európe. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete úlohu zabezpečenia sociálnej bezpečnosti 

prevzalo celoživotné vzdelávanie.  

▪ Zníženie nerovností medzi nadobudnutými zručnosťami vo formálnom vzdelávaní a zručnosťami 

žiadanými na pracovnom trhu.  

Zručnosti, ktoré získa absolvent vo formálnom vzdelávaní často nereflektujú požiadavky, ktoré má na 

uchádzača o zamestnanie zamestnávateľ. Zároveň existujú dôkazy, že kvalitné vzdelávanie v ranom 

detstve je pevným základom pre vzdelávanie v škole a počas celého života. Je v záujme každej krajiny 

využívať potenciál, ktorý prináša formálne aj neformálne vzdelávanie. Vzdelávaniu a uznávaniu 

výsledkov vzdelávania by nemali brániť štátne hranice, ani štátna príslušnosť. Jedinci by mali 
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prostredníctvom vzdelávania získať jasnú predstavu o svojej európskej identite, o kultúrnom dedičstve 

a o jeho rozmanitosti.  

▪ Posilnenie využívania nadobudnutých zručností na pracovnom trhu  

Zručnosti, ktoré nie sú využívané, pričom ich populácia má, sú plytvaním potenciálu. Keďže potrebné 

zručnosti sa rýchlo menia, zásadný význam má učenie sa prácou u zamestnávateľov, ktorí môžu 

nadväzovať partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami, alebo učenie sa v širšom kontexte ďalšieho 

vzdelávania zameraného na dospelých jedincov. Aby sa dali využívať výhody technologického vývoja, 

je nutné riešiť existujúce nedostatky vo výučbe digitálnych zručností, akými sú napríklad 

programovanie alebo zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a 

podnikania. Pred zamestnávateľmi stojí splnenie úlohy – identifikovať, hodnotiť a rozvíjať požadované 

zručnosti. Do popredia sa dostávajú, okrem profesionálnych zručností, aj „mäkké zručnosti“, ktoré sa 

formujú v rodine a spoločnosti a sú ich odrazom.  Tieto zručnosti sú postojmi. Postoje formujú učitelia, 

ktorých rola je zmenená, už neodovzdávajú iba vedomosti. Z tohto pohľadu je mobilita učiteľov v rámci 

medzinárodného priestoru dôležitá, nakoľko zabezpečujú prenos informácií a príkladov dobrej praxe 

medzi školami, zamestnávateľmi a krajinami, zabezpečujú posilňovanie medzinárodnej perspektívy už 

v ranom štádiu života.  

5.2 Vzdelávanie v európskom priestore  

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v Európe sú vo všeobecnosti kvalitné, ale majú aj nedostatky: 

priveľa žiakov nadobúda len nízku úroveň kompetencií. V poslednom čase sa podiel žiakov so slabými 

výsledkami v oblasti vied zvýšil o 25 %. Podiel žiakov s nízkymi výsledkami v matematike niekoľko rokov 

stagnuje na úrovni približne 20 %. Títo mladí jedinci budú mať vážne problémy na trhu práce. 20 % 

obyvateľstva EÚ v produktívnom veku má nízku úroveň zručností v oblasti čítania, písania a počítania: 

44 % obyvateľov EÚ má nízku úroveň digitálnych zručností. Keďže dopyt po zručnostiach neustále 

rastie, tento problém nezmizne.86 

 
86 COM (2017) 673 final, str. 6,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN> 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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5.2.1 Slovensko v európskom priestore - výsledky vzdelávania 15-ročných žiakov 

Slovenskej republiky  v štúdii OECD PISA 2018 

5.2.1.1 Štúdia OECD PISA  

Štúdia OECD PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v 

oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 

2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, už ako 

členská krajina OECD. Hlavnou sledovanou oblasťou ostatného cyklu PISA 2018 bola čitateľská 

gramotnosť.  

V cykle štúdie PISA uskutočneného v roku 2018 bola krajinám poskytnutá možnosť testovania aj ďalších 

oblastí, a to finančnej gramotnosti a globálnych kompetencií, do ktorých sa zapojilo aj Slovensko. 

Testovanie sa vo väčšine zúčastnených krajín, vrátane Slovenska, realizovalo výhradne elektronickou 

formou, teda žiaci vypracovávali dvojhodinový test na počítači. Po ukončení testu žiaci ešte vyplnili 

žiacky dotazník a riaditelia zapojených škôl vypĺňali školský dotazník.  

Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 79 krajín (37 krajín OECD a 42 tzv. partnerských krajín a regiónov). 

Celkovo bolo do testovania zapojených približne 600 000 žiakov sveta. 

Hlavného merania štúdie PISA 2018, ktoré uskutočnil NÚCEM 16. až 27. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 

škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo  bolo na Slovensku otestovaných 6 770 15-ročných 

žiakov, z toho  3 423 dievčat a 3 347 chlapcov.87 

5.2.1.2 Významné zistenia PISA 2018 

Pri porovnávaní výsledkov vzdelávania 15-ročných žiakov v štúdii OECD PISA 2018 – čitateľská, 

matematická a prírodovedná gramotnosť zostal v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti výkon 

slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcom cykle PISA 2015, pod priemerom krajín OECD. V 

matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských 

žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom (2015). Výkon slovenských 15-ročných žiakov sa teda v 

matematickej gramotnosti v PISA 2018 dostal na úroveň priemeru krajín OECD. 

 
87 <https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018> 

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018
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Rovnako ako v predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2018 bol zaznamenaný výrazný percentuálny podiel 

slovenských 15-ročných žiakov v tzv. rizikovej skupine (teda žiakov s najnižšou úrovňou vedomostí). Vo 

všetkých troch sledovaných oblastiach je podiel žiakov v rizikovej skupine porovnateľný s 

predchádzajúcim cyklom štúdie PISA 2015. Percentuálny podiel žiakov, ktorí sa svojím výkonom zaradili 

do top skupiny, zostal v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na úrovni porovnateľnej s 

rokom 2015. V matematickej gramotnosti sa percentuálne zastúpenie žiakov s najlepším výkonom v 

porovnaní s rokom 2015 významne zvýšilo. 

5.2.1.3 Výsledky v čitateľskej gramotnosti 

Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 458 bodov, priemer krajín OECD 

bol 487 bodov. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2018 sa výkony slovenských 

žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. 

Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile, Grécko a Ukrajina. Z krajín OECD dosiahli 

významne nižšie priemerné výsledky v porovnaní so SR žiaci z Mexika a Kolumbie. 

V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný výkon našich žiakov v uvedenej oblasti zvýšil o 5 bodov, čo 

však nie je štatisticky významný rozdiel. Ak porovnávame priemerný výkon našich žiakov s rokom 2009, 

kedy bola čitateľská gramotnosť poslednýkrát hlavnou sledovanou oblasťou, skóre našich 15-ročných 

žiakov zaznamenané v roku 2018 je významne nižšie o 19 bodov. 

V rizikovej skupine sa v PISA 2018 nachádza porovnateľné množstvo našich žiakov (31,4 %), ako bolo 

zaznamenané v štúdii PISA realizovanej v roku 2015 (32,1 %). Oproti roku 2009 však percentuálne 

zastúpenie žiakov v rizikovej skupine v PISA 2018 narástlo (rozdiel predstavuje 9,1 percentuálneho 

bodu a je štatisticky významný). Títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, 

ktorých nadobudnutie je nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie.  

Najviac žiakov, ktorí boli na základe svojho výsledku zaradení do rizikovej skupiny, navštevuje 

nematuritné odbory stredných odborných škôl (65,4 %) a základné školy (44,4 %). Percentuálne 

zastúpenie žiakov v rizikovej skupine je vo všetkých typoch škôl porovnateľné s rokom 2015. 

Percentuálny podiel žiakov v top skupine (v dvoch najvyšších vedomostných úrovniach) sa oproti cyklu 

PISA 2015 zvýšil z 3,5 % na 4,6 %, teda o 1,2 percentuálneho bodu, pričom tento rozdiel nie je štatisticky 

významný. Ak však výsledok Slovenska porovnávame s priemerom OECD, môžeme skonštatovať, že 
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percentuálny podiel našich žiakov v top skupine je významne nižší ako v priemere krajín OECD (o 4,1 

percentuálneho bodu).88 

5.2.1.4 Výsledky v matematickej gramotnosti 

Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 486 bodov. Priemerný výkon 

krajín OECD bol 489 bodov. Výsledok SR v tejto oblasti je na úrovni priemeru krajín OECD.89  

Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny Portugalsko, Austrália, Rusko, Taliansko, 

Luxembursko, Španielsko, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké. Z krajín OECD dosiahlo významne 

nižší výkon ako SR šesť krajín – Izrael, Turecko, Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. 

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie realizovanom v roku 2015 bolo v tejto oblasti v PISA 

2018 zaznamenané významne vyššie priemerné skóre slovenských žiakov, a to až o 11 bodov. Pre 

porovnanie je možné uviesť, že priemerné skóre, ktoré dosiahli slovenskí žiaci v tejto oblasti v roku 

2018 je porovnateľné s priemerným skóre dosiahnutým v roku 2012, keď bola matematická 

gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou.   

V porovnaní s cyklami PISA v rokoch 2015 a aj 2012 sa percentuálny podiel žiakov, ktorí sa svojim 

výkonom zaradili do rizikovej skupiny, štatisticky významne nezmenil. V roku 2018 sa do rizikovej 

skupiny v matematickej gramotnosti zaradilo 25,1 % slovenských žiakov, čo je porovnateľné s 

priemerom krajín OECD. Podiel žiakov v rizikovej skupine zostal pre všetky typy škôl porovnateľný s 

cyklom PISA 2015. Najvyšší percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine bol zaznamenaný u žiakov 

navštevujúcich nematuritné odbory stredných odborných škôl (63,4 %) a u žiakov základných škôl (34,6 

%).   

Percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí sa dosiahnutým skóre v PISA 2018 zaradili do top skupiny, 

v porovnaní s rokom 2015 významne vzrástol, pričom je porovnateľný s cyklom PISA 2012. Z hľadiska 

jednotlivých typov škôl je štatisticky významný nárast v top skupine pozorovateľný iba v 8-ročných 

gymnáziách, percentuálny podiel žiakov ostatných typov škôl v top skupine zostáva na úrovni  

porovnateľnej s rokom 2015. 

 
88 <https://www.nucem.sk/dl/4631/Priloha_1_citatelska%20gramotnost.pdf> 
 
89<http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SVK.pdf> 

https://www.nucem.sk/dl/4631/Priloha_1_citatelska%20gramotnost.pdf
http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SVK.pdf
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5.2.1.5 Výsledky v prírodovednej gramotnosti 

Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 464 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 489 bodov. 

Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.90  

Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Ukrajina, Taliansko, Turecko a Izrael. Z krajín OECD dosiahli 

významne nižší výkon ako SR štyri krajiny – Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. 

V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 3 body vyšší oproti výsledku 

dosiahnutému v roku 2015, čo nepredstavuje významný rozdiel. V štúdiách PISA sú od roku 2006 

výkony žiakov SR v prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.  

V roku 2018 sa svojim výsledkom do rizikovej skupiny zaradilo 29,2 % slovenských žiakov, čo je 

porovnateľné s percentuálnym podielom, ktorý bol zaznamenaný v roku 2015 (30,7 %). Podiel 

slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 7,3 percentuálneho bodu vyšší ako v priemere krajín OECD. 

V porovnaní s rokom 2015 zostáva percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine aj v roku 2018 na 

rovnakej úrovni, čo je možné konštatovať aj pre jednotlivé typy škôl zaradených do merania PISA. 

Najvýraznejší percentuálny podiel žiakov, ktorí sa svojím skóre zaradili do rizikovej skupiny, navštevuje 

nematuritné odbory stredných odborných škôl (65,9 %) a základné školy (40,8 %).  

Percentuálny podiel slovenských 15-ročných žiakov v top skupine je porovnateľný s podielom 

zaznamenaným v roku 2015. Rovnako aj podiel žiakov zaradených do top skupiny v jednotlivých typoch 

škôl zostáva aj v roku 2018 na úrovni porovnateľnej s rokom 2015. 

Analýzy vzdelávacích systémov, porovnávanie dosahovaných výsledkov, preberanie príkladov dobrej 

praxe, spolupráca, výmena skúseností, mobilita, investície do vzdelávania a odbornej prípravy na 

úrovni EÚ, zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelaní sú nespochybniteľnou stratégiou, 

zabezpečujúcou rozvoj prosperity krajín.  

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

zaoberá aj analýzami vzdelávacích systémov vybraných európskych a ďalších krajín (viď príloha č. 35). 

V nižšie uvedených kapitolách sú spracované analýzy vzdelávacích systémov Rakúska, Slovinska, Veľkej 

Británie, Ukrajiny, Austrálie a Kanady. Keďže proces vzdelávania je „živým, nekončiacim“ procesom, 

budeme sa i naďalej zaoberať v rámci projektových aktivít analyzovanými vzdelávacími sústavami 

 
90 <http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SVK.pdf> 

http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SVK.pdf
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a využívať poznanie a skúsenosti zo zahraničných krajín v slovenskom školstve, aby sa dosiahli výzvy vo 

vzdelávaní, ako je napríklad využívanie umelej inteligencie, ktorá môže vo vzdelávacej oblasti 

napomôcť vyriešiť výzvy, týkajúce sa rozdielov v dosahovaní výsledkov, zvýšiť podiel študentov 

pokračujúcich v štúdiu, napomôcť zostavovanie učebných plánov, efektívne reagujúcich na požiadavky 

zamestnávateľov, podporovať personalizované spôsoby učenia sa, môže napomôcť učiteľom a žiakom 

sústrediť sa na to, čo robia najlepšie. Tieto atribúty budú ovplyvňovať vzdelávanie v európskom 

vzdelávacom priestore, pre ktorý je eminentný záujem vlád jednotlivých krajín odstraňovať prekážky 

vo vzdelávacej mobilite, realizovať reformy a implementovať odporúčania, ktoré boli prijaté Radou pre 

vzdelávanie, mládež, kultúru a šport od roku 2017.91 

5.2.2 Rakúsko 

Rakúsky vzdelávací systém je veľmi podobný systému v Nemecku a Švajčiarsku. Povinná školská 

dochádzka začína vo veku 6 rokov a trvá 9 rokov. 

Silnú úlohu v systéme vzdelávania v Rakúsku zohrávajú odborné školy, kde na začiatku deväťdesiatych 

rokov 20. storočia sa za desať rokov zvýšil počet žiakov na nich študujúcich trojnásobne. Ponuka 

študijných odborov je pestrá a do odborného vzdelávania a prípravy sa môžu zapojiť ako žiaci so 

slabšími študijnými výsledkami, tak aj žiaci, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky. Pre nich sú určené 

päťročné študijné odbory, z ktorých je možné pokračovať v ďalšom štúdiu na univerzitách. Rakúsko má 

dostatočne rozvinutú sieť škôl, ktoré ponúkajú aj vyššie sekundárne vzdelávanie. Za silnú stránku 

možno považovať aj to, že učitelia na školách sú dobre pripravení, často pracujú na čiastočný úväzok v 

podnikoch. Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v roku 2016 na 

úrovni 85,5 %. Problémom je regionálny nesúlad medzi študentmi a požiadavkami praxe. Kým 

napríklad Viedeň trpí nedostatkom učňovských miest v tréningových spoločnostiach, v iných regiónoch 

je to naopak a tréningové pracoviská nemôžu nájsť dostatok učňov. 

Odborné vzdelávanie a príprava je rozhodujúci nástroj na to, aby jedinci s prisťahovaleckým pôvodom 

začali pracovať. Prebiehajúce iniciatívy a programy integrujú utečencov do systému odborného 

vzdelávania a prípravy, aby sa potvrdili ich zručnosti a kvalifikácie získané v zahraničí. Základným 

aspektom je pomôcť mladým imigrantom získať učňovské vzdelanie a diplom a následne výber 

vhodného povolania. 

 
91 Správa zo zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport a spoločného zasadnutia ministrov financií 

a ministrov školstva, Rada EÚ, Brusel, 8. november 2019. 
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Podniky majú náklady, ktoré sú tvorené najmä odmenami učňov a taktiež materiálno - technickým 

zabezpečením praktického vyučovania v podniku. Odmena učňa je zväčša upravená v kolektívnych 

zmluvách a tvorí približne 80 % z platu odborníka podľa kolektívnej zmluvy. Náklady vzdelávania 

znižujú zisk podniku a tým aj daňové príjmy, časť podnikových nákladov tak nepriamo preberá štát. 

Učni aj podnik získavajú úľavu z daňovo - odvodových platieb. V Rakúsku podniky a učni neplatia 

odvody do zdravotného poistenia v prvých dvoch rokoch. Počas celého obdobia učňovského 

vzdelávania sa neplatí úrazové poistenie.  

Odborné vzdelávanie a príprava je v školách financovaná štátom. Materiálno - technické zabezpečenie 

škôl financujú jednotlivé spolkové krajiny. Mzdové náklady financuje z polovice štát a príslušná 

spolková krajina.  

Pod vedením Federálneho ministerstva školstva, vedy a výskumu a Federálneho ministerstva práce, 

sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa a s účasťou niekoľkých ďalších federálnych 

ministerstiev, deviatich provincií, sociálnych partnerov a vedcov, rozsiahla konzultačná fáza tvorila 

základ stratégie na implementáciu celoživotného vzdelávania v Rakúsku. Dynamika v ekonomike a 

spoločnosti, globalizácia, a preto aj ďalší rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií túto stratégiu 

zvýraznili. Dôležitým ukazovateľom je, že študentom musí byť poskytnutá najlepšia možná podpora 

bez ohľadu na pôvod a sociálne postavenie. Vzhľadom na vývoj na európskej úrovni už v roku 2007 boli 

vypracované hlavné dokumenty pre usmernenia o koherentnej stratégii celoživotného vzdelávania 

(Leitlinien einer kohärenten LLL Strategie) o Využití príležitostí na vzdelávanie (Chance Bildung) 

a taktiež dokument s názvom: Znalosti - príležitosti - kompetencie. Stratégia vykonávania 

celoživotného vzdelávania v Rakúsku (Wissen - Chancen - Kompetenzen. Strategie zur Umsetzung des 

lebenslangen Lernens in Österreich), ktoré boli začlenené do stratégie celoživotného vzdelávania. 

Rakúsky vzdelávací systém patrí k najlepším na svete, akcent sa kladie na vzdelávanie od raného 

detstva. Prechod z materskej školy na základnú školu je navrhnutý ako vstupná fáza do školy. Je 

vypracovaný rámcový plán na podporu tzv. včasného jazyka, prispôsobená je i odborná príprava v 

predškolskom vzdelávaní. 

Zvláštnosťou rakúskeho vzdelávacieho systému je úzke prepojenie hospodárstva a vzdelávania. 

Mládeži ponúka Rakúsko duálny vzdelávací systém, teda praktický odborný výcvik vo firme a teoretickú 

prípravu na strednej odbornej škole súčasne. V súčinnosti s firmami tak školy zabezpečujú 

kompatibilitu teoretického vzdelávania a požiadaviek praxe. Okrem stredných odborných škôl existujú 

vyššie technické učilištia (HTL) pre všetky odbory. V spoločných projektoch medzi školami a 
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hospodárskou sférou, napr. diplomových projektoch alebo projektoch v rámci práce vo virtuálnej firme 

sa v súlade s praxou zavádzajú výsledky výskumu a vývoja. Následne je možné nastúpiť do zamestnania 

alebo študovať na jednej z viac ako 50 vysokých škôl, z ktorých je 22 verejných univerzít, resp. štátnych 

(vrátane výskumných univerzít a univerzít umenia), 13 – tich súkromných univerzít, na 12 - 21 

odborných vysokých školách (FH – Fachhochschule) a u 9 sprostredkovateľov vysokoškolských 

študijných odborov, t. j. menších vysokých škôl, na 31 rôznych miestach. Medzi najvyhľadávanejšie 

univerzity patria univerzity vo Viedni, Grazi, Salzburgu, Innsbrucku, Linzi a veľmi populárna, hlavne u 

západoslovenských študentov, je vysoká škola vo Wiener Neustadt. 

5.2.3 Slovinsko 

Vzdelávací systém Slovinska je organizovaný predovšetkým ako verejná služba. Verejná služba, podľa 

ktorej verejné a súkromné inštitúcie, ktorým bola udelená koncesia, poskytujú verejne schválené 

programy.  Vzdelávací systém Slovinska je zložený z: 

Predškolského vzdelania ( predšolska vzgoja ) – je voliteľné, kde rodičia môžu zapísať svoje dieťa do 

verejnej alebo súkromnej škôlky od 11 mesiacov dieťaťa, až kým nenastúpi do povinnej školskej 

dochádzky. Materské školy poskytujú rôzne programy a predškolské vzdelávacie programy v priebehu 

celého roka. 

Povinné základné vzdelanie ( obvezno osnovnošolsko izobraževanje ) – kompletná deväťročná 

základná škola, ktorá  trvá od 6 až do 15 rokov, 

(vyššie) stredné vzdelanie ( srednješolsko izobraževanje ) – trvá 2 - 5 rokov. Vzdelávacie programy 

zahŕňajú odborné a technické vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie: 

stredné odborné a technické vzdelávanie – pripravuje žiakov na odborné a profesijné vyššie odborné 

školy, ale taktiež smeruje k zamestnaniam so širokým profilom. Trvajú štyri roky a končia sa maturitnou 

skúškou. 

stredné všeobecné vzdelávanie – prostredníctvom gymnázií, doba štúdia je 4 roky a končí sa externou 

skúškou, ktorá sa nazýva ,,zkouška matura“. Žiaci, ktorí nepokračujú vo svojom štúdiu, majú možnosť 

vstúpiť na trh práce po absolvovaní odborného kurzu a po získaní kvalifikácie pre vybrané povolanie. 
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Terciárne vzdelávanie ( terciarno izobraževanje ) – obsahuje krátkodobé vysokoškolské odborné 

vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie 

vyššie odborné vzdelávanie (višje strokovno izobraževanje) - poskytujú programy prvého cyklu 

(bakalársky/Bachelor), vychádzajú zo skutočných ekonomických potrieb zamestnávateľov, 

vyššie vzdelávanie  (visokošolsko izobraževanje) - vysokoškolské vzdelávanie ( 3 alebo 4 roky 

bakalárskeho – prvého cyklu, 1 alebo 2 roky magisterského druhého cyklu a 3 roky doktorandského 

programu – tretieho cyklu). 

Špecifické súčasti Slovinského vzdelávacieho systému: 

vzdelávanie dospelých (celoživotné vzdelávanie) - programy neformálneho vzdelávania sú 

prispôsobené rôznym cieľovým skupinám zamestnancom, ktorí hľadajú možnosť zlepšenia svojej 

vlastnej zamestnateľnosti alebo chcú získať podporu, jedincom, ktorí chcú zvýšiť kvalitu svojho 

vlastného života, jedincom venujúcim sa svojim vlastným záujmom, nezamestnaným, marginálnym 

sociálnym skupinám, etnickým skupinám a cudzincom. Končí sa získaním štátneho certifikátu. Túto 

formu absolventi využívajú aj ako možnosť k nájdeniu pracovného miesta. 

hudobné a tanečné vzdelávanie – zákon o hudobným školách (2000) reformoval základné hudobné 

a tanečné vzdelanie poskytované štátom a súkromnými hudobnými školami. Poskytujú vzdelanie 

deťom predškolského veku, žiakom základných škôl, stredných a vysokých škôl i dospelým. Hudobné 

vzdelávanie je dobre rozvinutá sieť verejne financovaných hudobných škôl a poskytuje hodiny 

hudobnej výchovy a baletu.  

špeciálne vzdelávanie – rôzne programy, medzi ktorými  sú i kompenzačné programy, ktoré majú 

pomôcť žiakom dosahovať štandardné znalosti.  

modifikované vzdelávacie programy a programy v etnicky jazykovo zmiešaných oblastiach – 

vzdelávanie v oblastiach, v ktorých Slovinci žijú spoločne s členmi talianskej alebo maďarskej minority 

a ktoré sú klasifikované ako etnicky a jazykovo zmiešané oblasti, sú súčasťou jednotného 

vzdelávacieho systému. Aby bola dosiahnutá rovnováha v rozvoji etnických minorít a národa Slovincov, 

je organizácia vzdelávania v predškolských inštitúciách, základných školách a stredných školách 

prispôsobená a ich vzdelávacie programy sú prispôsobené v týchto oblastiach: vzdelávacie ciele, 
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rozvrhy hodín, osnovy, štandardy výsledkov, požiadavky ku skúškam, požiadavky na prijatie a smernica 

realizácie vzdelávacích programov.  

Demografické zmeny, technologický pokrok a ďalšie faktory vytvárajú priepasť medzi ponukou a 

dopytom na trhu práce. Vláda podporuje vzdelávanie a získavanie vyššieho vzdelania, zlepšuje 

zamestnanosť mladých ľudí a prispieva ku kratšiemu trvaniu štúdia v terciárnom vzdelávaní.  

Udeľovaním štipendií: 

Národné štipendiá – pomáhajú pri vzdelávaní študentom so sociálne znevýhodnených rodín, 

Štipendiá Zois – prispievajú k vzdelávaniu nadaných študentov, 

Štipendiá Ad Futura – sú pre mladých ľudí študujúcich v zahraničí, 

Štipendiá pre Slovincov, ktorí žijú v zahraničí – cieľom je posilniť ich spojenie s ich domovinou 

a poskytuje sa im možnosť študovať v Slovinsku, 

Štipendiá pre nedostatok povolaní – určené pre študentov v odboroch povolania, v ktorých je 

nedostatok pracovníkov. Prostredníctvom týchto štipendií sa povzbudzujú mladí ľudia, aby pokračovali 

vo vzdelávaní v povolaniach, v ktorých sa zisťujú nezrovnalosti medzi súčasným a budúcim počtom 

dostupných pracovníkov a odhadovaným počtom voľných pracovných miest. 

Spolufinancovaním podnikových štipendií sa povzbudzujú zamestnávatelia, aby plánovali prijímanie 

zamestnancov a prijímali potrební personál. 

Inovácie vo vzdelávacích programoch: 

▪ väčšinou spočívajú v postupoch týkajúcich sa nezávislého získavania vedomostí v triede, 

hodnotení a domácich úlohách, 

▪ formálne vzdelávanie učiteľov sa značne znížilo, zatiaľ čo prax vzájomného učenia sa učiteľov sa 

zvýšila. 
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5.2.4 Ukrajina  

Vzdelávací systém Ukrajiny je odlišný od slovenského systému. Jeho základné princípy Ukrajina 

prevzala od bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).  

Predškolské vzdelávanie začína už v jasliach od 1,5 – 2 rokov. Potom od 3 – 5 rokov deti absolvujú 

predškolské zariadenie. Predškolské vzdelávanie nie je povinné. Od 6. roku dieťaťa nastupuje povinná 

školská dochádzka, ktorá trvá 12 rokov. Školy nie sú jasne rozdelené na základné a stredné. 

Najrozšírenejšia forma školy je  všeobecná vzdelávacia škola. Po jej absolvovaní žiak nadobúda 

základné aj stredné vzdelanie. V rôznych typoch škôl je systém vzdelávania väčšinou rozčlenený do 

troch úrovní. Prvá úroveň (I. stupeň) – elementárna (початкова школа) trvá od 1. po 4. ročník 

a poskytuje základné všeobecné vzdelanie. Druhá úroveň (II. stupeň) – základná (основна школа) trvá 

od 5. po 9. ročník a poskytuje základné všeobecné vzdelávanie, ktoré žiaci končia všeobecnými testami. 

Ich absolvovaním dosahujú neúplné základné vzdelanie. Tretia úroveň (III. stupeň) – vyššia, tzv. staršia 

(старша школа), trvá od 10. po 12. ročník, zvyčajne aj s nejakou profiláciou a poskytuje úplné stredné 

vzdelanie. V poslednom ročníku všetci abiturienti svoje vedomosti preukazujú v záverečnom dôležitom 

testovaní z ukrajinského jazyka, matematiky a ďalších predmetov a ak dosiahnu postačujúci počet  

bodov, môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na ukrajinských univerzitách. V prípade 

abiturientov, ktorí nenadobudnú dostatočný počet bodov v záverečnom testovaní a majú záujem o 

štúdium na vysokej škole, môžu sa uchádzať o predmetné štúdium, ale v takomto prípade musia na 

vysokej škole absolvovať prijímacie skúšky. Absolventi technických stredných škôl poskytujúcich 

vzdelanie všetkých 3 stupňov, musia zložiť maturitnú skúšku, ktorej absolvovanie je potvrdené tzv. 

atestom zrelosti (атестат зрілості), ktorí obdržia. Mnoho stredných škôl s neúplným alebo úzko 

profilovým stredným vzdelaním končí rôznymi osvedčeniami. Typom všeobecne vzdelávacích 

stredných škôl s I. - III. stupňom vzdelania je okrem  všeobecnej vzdelávacej strednej školy aj 

gymnázium. Medzi školy, ktoré poskytujú iba III. stupeň, patrí lýceum a kolégium. Lýceum sa zameriava 

na výučbu úzko špecializovaných predmetov. Kolégium je zamerané na filozofiu, jazyky a kultúru. 

Vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine poskytuje 979 vzdelávacích inštitúcií, z toho 106 univerzít, 59 

akadémií, 150 inštitútov a 664 profesno-technických a vyšších odborných škôl. Vzdelávacie inštitúcie 

sú rozdelené do 4 akreditačných úrovní: 
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Základné vysokoškolské vzdelávanie: 

▪ úroveň I.: profesno – technické školy, udeľujú diplom mladší odborník (Dyplom Molodshogo 

Specialista), dĺžka štúdia je 2 – 3 roky, 

▪ úroveň II.: technické a vyššie odborné školy, udeľujú titul bakalár (Bakalavr), ktorý sa považuje 

za prvý akademický titul, dĺžka štúdia je 4 roky. 

Úplné vysokoškolské vzdelávanie poskytujú inštitúty, konzervatóriá, univerzity a akadémie: 

▪ úroveň III, udeľujú titul bakalár (Bakalavr) alebo odborník (Specialist), 

▪ úroveň IV, udeľujú titul Bakalavr, Specialist alebo Magister. 

Bakalárske štúdium (BA, BEd. BMed) trvá 4 roky (medicína 6 rokov), štúdium na získanie titulu 

odborníka (Specialist) trvá 5 rokov. Absolventi s titulom Bakalavr alebo Specialist môžu pokračovať v 

štúdiu formou 1 – 2 ročného magisterského programu (Magister). 

Inštitúty ponúkajú vzdelávanie len v určitých odboroch (napr. pedagogické, medicínske inštitúty). 

Inštitúty môžu byť akreditované na tretej alebo štvrtej úrovni. Obdobný status majú aj konzervatóriá, 

ktoré zabezpečujú hudobné vzdelávanie. Akadémie vznikajú veľmi často z inštitútov a sú orientované 

tiež len na určité odbory. Najširšiu ponuku odborov majú univerzity. 

Postuniverzitné štúdium poskytujú univerzity, akadémie a niektoré inštitúty: 

▪ postgraduálne programy, diplom, dĺžka štúdia 1-2 roky, 

▪ Kandydat nauk (porovnateľné s PhD.), 3 – 4 roky, 

▪ Doktor nauk.  

Výučba na univerzitách v bakalárskych a magisterských programoch prebieha v ukrajinskom jazyku, 

niektoré univerzity umožňujú štúdium aj v ruskom jazyku. Postgraduálne štúdium, PhD., DSc., 

programy sa realizujú v ukrajinskom, ruskom, a niektoré aj v anglickom jazyku, resp. aj v iných jazykoch. 

PODMIENKY PRIJATIA NA VYSOKÚ ŠKOLU 

Podmienkou prijatia na celé bakalárske alebo magisterské štúdium je ukončené stredné všeobecné 

alebo stredné odborné vzdelanie a adekvátna znalosť ukrajinského jazyka. 
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Podmienkou prijatia na postgraduálne alebo doktorandské štúdium je ukončené štúdium na úrovni 

magistra. Postuniverzitné (PGŠ, PhD., DSC.) štúdium sa môže realizovať v ukrajinskom, so súhlasom 

prijímajúcej strany aj v ruskom, anglickom, prípadne inom jazyku. 

Bližšie informácie je možné nájsť na webstránke ukrajinského ministerstva vzdelávania a vedy 

www.mon.gov.ua. 

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

Pre študentov zo SR, ktorí majú záujem o štúdium v Ukrajine platí vízová povinnosť. Žiadosť o vízum sa 

podáva na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave alebo na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove. K 

žiadosti o vízum treba predložiť okrem iných dokladov aj súhlas, resp. pozývací list z Ministerstva 

školstva Ukrajiny. Vízum sa udeľuje na jeden rok.  

5.2.5 Veľká Británia 

Podľa svetového rebríčka univerzít The Times Higher Education World University Rankings 202092  je v 

prvej desiatke najlepších svetových univerzít polovica zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo), ktorému patrí aj celkové prvé miesto a v top 200 má 

umiestnených celkovo až  28 univerzít. Keď sa pozrieme na výsledky testovania PISA 201893, tak 

pätnásťročný študenti v Spojenom kráľovstve získali viac ako je priemer OECD v čitateľskej gramotnosti  

(504 bodov), matematike (502) a vede (505). Priemerná výkonnosť Spojeného kráľovstva sa štatisticky 

významne nelíšila od výkonov v Austrálii, Belgicku, Nemecku, Novom Zélande, Nórsku, Švédsku a 

Spojených štátoch amerických najmenej u dvoch z týchto troch predmetov. Bola však celkovo nižšia 

ako priemerná výkonnosť Číny, Kanady, Estónska, Hongkongu (Čína), Kórei, Macaa (Čína) a Singapuru 

vo všetkých troch predmetoch. V porovnaní so Slovenskou republikou dosahuje aktuálne Spojené 

kráľovstvo lepšie výsledky vo všetkých predmetoch, tak ako ukazuje nasledujúci obrázok. 

 

 

 
92https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking (online) cit. 10.1.2020 
93 https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm (online) cit. 10.1.2020 

http://www.mon.gov.ua/
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm


   
 

486 
 

 

 Porovnanie výsledkov PISA Slovensko a Spojené kráľovstvo 

 

Zdroj: https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SVK?lg=en 

  

Celkovo teda možno konštatovať, že vzdelávanie v Spojenom kráľovstve patrí k svetovo 

nadpriemerným, hlave v oblasti vedy a čitateľskej gramotnosti, k priemerným v matematickej 

gramotnosti ale s celkovo lepšími výsledkami ako má Slovensko a s celosvetovo najlepšími výsledkami 

v oblasti vysokého školstva. 

V rámci vzdelávacieho systému Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska však existujú 

veľké rozdiely v štruktúre a kvalite škôl tak isto ako aj rozdiely v právnej úprave týkajúcej sa vzdelávania, 

ktorá sa mierne líši v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku, kde každá z krajín Spojeného 

kráľovstva má samostatný systém. Celoštátny vzdelávací systém prešiel v ostatnom období zásadnými 

reformami a jeho súčasné nastavenie je založené na reformách z roku 2010, resp. 201194, kde sa menila 

tak štruktúra škôl ako aj celkové nastavenie systému. Pri porovnávaní so Slovenskou republikou 

a hľadaní príkladov dobrej praxe treba preto brať do úvahy, že nie všetky dôsledky reforiem sa už 

prejavili a pri komparácii treba vychádzať z princípu obozretnosti. 

Všeobecné vzdelávanie v Spojenom kráľovstve je rozdelené do štyroch hlavných častí: základné 

vzdelávanie, stredoškolské vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. Povinná dĺžka 

vzdelávania sa predĺžila a je (zjednodušene) do dovŕšenia 18 roku. V školskom systéme sa rozlišuje 

medzi povinnou školskou dochádzkou, ktorá je do dovŕšenia 16 roku života a povinnou dĺžkou 

vzdelávania, kde medzi 16 – 18 rokom života toto vzdelávanie môžu žiaci absolvovať aj mimo školskej 

inštitúcie, či už ako rôzne stáže, či absolventské praxe alebo aj iným vzdelávaním popri zamestnaní. 

 
94 Zákony: Academies Act 2010 - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/32/contents a The Education Act 

2011 - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/21/contents 



   
 

487 
 

Komplikovanosť a nesúrodosť inštitucionálneho systému organizácie vzdelávania v Spojenom 

kráľovstve je prekážkou priameho porovnávania s európskymi kontinentálnymi modelmi školstva, 

resp. slovenským modelom. V Spojenom kráľovstve existujú viaceré organizácie, ktoré zakladajú, resp. 

riadia školské inštitúcie a britský model sa svojským spôsobom vysporiadava s vlastníctvom budov, 

areálov škôl, zodpovednosťou za inštitúciu školy ako takej, a zodpovednosťou za jej riadenie a výber 

personálu a financovanie. Preto existujú rôzne štátne školy a akadémie, miestne komunitné, cirkevné, 

súkromné, a iné zmiešané inštitúcie, ktoré zabezpečujú školský vzdelávací proces. Najmä na stupni 

vzdelávania, pre žiakov od 11 – 18 rokov, existuje označenie pre viac ako 6 typov vzdelávania95 a to 

mimo učňovské vzdelávanie ktoré je mimo akademického označovania. 

Model je postavený na bezplatnom vzdelávaní pre občanov do 18 roku, a na konkurencii jednotlivých 

inštitúcii poskytujúcich vzdelávanie. Univerzitné štúdium sa platí, ale vláda reguluje maximálnu výšku 

poplatku za štúdium a existuje široká škála grantových programov. Z hľadiska priebehu štúdia 

vhodnejšie ako analyzovať jednotlivé časti vzdelávania je rozdelenie vzdelávania na tzv. kľúčové 

stupne, kde 1. kľúčový stupeň reprezentuje prvý a druhý rok štúdia – štandardne vo veku detí od 5 

rokov – 7 rokov , 2. kľúčový stupeň: 3 až 6 rok štúdia – štandardne 7 rokov – 11 rokov, 3. kľúčový stupeň 

reprezentuje 7 až 9 rok štúdia a štandardne vek 11 až 14 rokov, 4. kľúčový stupeň predstavuje 10 a 11 

rok štúdia vo veku od 14 do 16 rokov a 5. kľúčový stupeň 12 a 13 rok vzdelávania vo veku od 16 do 18 

rokov. Vzdelávací program je odporúčaný vládou ako národné kurikulum, kde školy ktoré sú 

spravované lokálnymi vládami toto kurikulum nasledujú  a pre ostatné má odporúčací charakter aj keď 

vo všeobecnosti sa ho školy držia.  

Úroveň vzdelania je vyhodnocovaná štandardizovane priebežne s veľkými skúškami po skončení 

kľúčového stupňa 2 – tzv. SATs skúškami, kľúčového stupňa 4  - tzv. GCSE skúškami a ukončenie 

vzdelania po skončení 5. kľúčového stupňa – tzv. GCE „A Levels“ – ktoré zároveň slúži ako referencia 

na prijímanie univerzitami. Univerzity si stanovujú svoje vlastné požiadavky čo do skladby predmetov 

ako aj jednotlivých hodnotení, ktoré potom akceptujú. Pri skúškach GCE „A Levels“ si študenti určujú 

z ktorých predmetov tieto certifikáty chcú získať. Štandardizáciu testovania preberajú skúšobné 

komisie. Tieto vznikli na historickom princípe, kedy školy si môžu vybrať komisiu pre testovanie 

a deregulácia spôsobila , že v krajine pôsobí 5 uznávaných komisií96. Celkový dohľad nad skúšaním má 

Národný úrad pre reguláciu testovania. ktorý upravuje skúšky, kvalifikácie a testy a pôsobí ako 

 
95 Secondary, Lower school, Upper school, High school, College, Sixth form 
96 Assessment and Qualifications Alliance, Oxford, Cambridge and RSA Examinations, Pearson Edexcel, Welsh 

Joint Education Committee pre Wales, Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (CCEA) pre 
Severné Írsko 
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centrálna, ale na vláde nezávislá inštitúcia. Práve testovanie sprehľadňuje systém, pretože v každom 

momente štúdia deklaruje kvalifikáciu žiaka, a teda tí šikovnejší môžu napredovať rýchlejšie, prípadne 

absolvovať testovanie vo viacerých predmetoch. Historicky, ale aj po reforme školstva na konci prvej 

dekády 21. storočia, v Spojenom kráľovstve existuje prepojenie podnikateľskej sféry na systém 

vzdelávania a to najmä zhora dole, kedy vznikajú partnerstvá firiem s univerzitami, následne model 

umožňuje zakladať tzv. UTCs – univerzitne technické učilištia, ako forma „strednej“ školy, kde riadenie, 

personál a zodpovednosť za výučbu je pod kontrolou partnerskej univerzity, kým financovanie chodu 

školy zabezpečuje centrálna vláda.  

Ďalším prvkom dobrej praxe je transparentnosť v zverejňovaní hodnotení jednotlivých škôl na nižších 

stupňoch vzdelávania. Každá škola je povinná zverejniť na svojej webovej stránke informácie o 

množstve peňazí, ktoré dostanú z prijímania znevýhodnených detí, čo s tým robia a aký to malo vplyv;  

podrobnosti o obsahu vzdelávania (kurikulum, ktoré škola plní); informáciu o kritériách prijímania do 

vzdelávacieho programu;  politiky správania, špeciálneho vzdelávania, a vzdelávania znevýhodnených 

detí; ale hlavne odkazy na správy Ofsted97 (pravidelná inšpekcia škôl), odkazy na dáta o výkonnosti 

školy, a aktuálne hodnotenie pokroku a výsledkov po kľúčovom stupni  2 a 498.   

Vysoké školstvo v Spojenom kráľovstve je na špičkovej svetovej úrovni. Univerzitné vzdelávanie je 

platené. Vláda reguluje maximálnu výšku ročného poplatku za štúdium, ktorý je aktuálne maximálne 

9250 libier (približne 10800 EUR). Na zabezpečenie štúdia existuje ale vládny program študentskej 

pôžičky. Túto poskytuje vláda, študentom na obdobie 30 rokov, ktorú následne môžu splácať zrážkami 

zo mzdy, alebo naraz na konci obdobia. Tento model zabezpečuje, že náklady vynaložené na štúdium 

ostávajú krajine a prípadný únik mozgov nedevastuje vysokoškolský systém. Zo skúseností zo 

Spojeného kráľovstva možno aj vidieť ako citlivo reaguje školský systém na regulovanú výšku 

študijného poplatku. Pri snahe o zníženie jeho maximálnej úrovne, vysoké školy následne znížili 

kvalifikačné predpoklady potrebné na prijatie na štúdium, aby sa zväčšil objem študentov. 

Vysoké školstvo v Spojenom kráľovstve je úzko, hlboko a detailne zamerané na skúmaný problém. 

Jednotlivé fakulty univerzít sa vysoko špecializujú a je tomu prispôsobená aj organizácia štúdia, kde už 

pri žiadosti o prijatie si uchádzač vyberá konkrétnu fakultu a konkrétny študijný odbor. Fakulty majú aj 

vysoké kompetencie vo vlastnom organizovaní štúdia a sú menej závislé od materskej univerzity 

a ostatných fakúlt univerzity. Univerzity si akademický rok upravujú podľa seba, a aj keď väčšina ho 

rozdeľuje na semestre, nie je výnimkou systém trimestrov alebo iný. Hlavným hodnotiacim kritériom 

 
97 https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted/about (online) cit. 10.1.2020 
98 https://www.gov.uk/schools-admissions (online) cit. 10.1.2020 
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pre študentov sú záverečné testy, priebežne testovanie sa skôr neuplatňuje. Celková dĺžka štúdia je 

relatívne kratšia – získanie bakalárskeho titulu trvá 3 roky, následne magisterský titul 1 rok a titul PhD. 

3 roky. 

Z hľadiska celoživotného vzdelávania aktuálne prebieha v Spojenom kráľovstve diskusia o spôsobe 

jeho zabezpečenia. Súčasné nastavenie systému podporuje zlepšovanie kvalifikácií, či už odborných, 

alebo iných zručností hlavne mladých a talentovaných. Problematickými skupinami sú ľudia 

v strednom a vyššom veku a deti, ktoré z rôznych dôvodov dosahujú podpriemerné výsledky. Problémy 

boli identifikované tak na strane rodinného prostredia, kedy žiaci z nižších príjmových skupín si nemôžu 

dovoliť kvalitnejšiu školu pre ich deti99. Pri vzdelávaní dospelých je problémom zameranie vysokého 

školstva hlavne na mladých (absolventov) s ponukou plnej kvalifikácie po príslušný akademický titul. 

Správa o vzdelávaní a financovaní dospelých predložená parlamentu z mája 2019100 identifikuje ako 

jedno z riešení zavedenie kreditového alebo modulárneho systému, ktorý by umožnil získavanie aj inej 

ako plnej kvalifikácie, resp. čiastočných odborných kvalifikácií. Takisto správa poukazuje nad 

nerovnováhou akademického vzdelávania a technického vzdelávania. Systém Spojeného kráľovstva 

produkuje stredoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí ale nachádzajú uplatnenie v 1/3 prípadov na pozíciách, 

kde ich kvalifikácia nie je potrebná, čo má za následok zníženie dopytu po nižšie kvalifikovaných ľuďoch 

a prehlbujúce sa sociálne problémy z toho vyplývajúce. Na druhej strane je v Spojenom kráľovstve 

nedostatok STEM kvalifikácií a preto silnejú tlaky na zásahy do vzdelávacieho systému na razantnú 

podporu odborov STEM. 

Problematikou zručností, sa v Spojenom kráľovstve zaoberajú Sektorové rady zručností, ktoré sú 

schválené vládou prostredníctvom Komisie pre zamestnanie a zručnosti Spojeného kráľovstva (tzv. 

UKCES)101. Členovia komisie pre vzdelávanie a zručnosti sú zástupcovia veľkých a malých podnikov, 

kariérny poradcovia a zástupcovia odborov. Sektorové rady zručností spadajú pod Federáciu 

priemyselných sektorových zručností a štandardov, ktorá zároveň zabezpečuje proces overovania 

a certifikácie odborných zručností a spôsobilostí. 

Ďalšou zaujímavou inšpiráciou školského systému Spojeného kráľovstva je národné kurikulum. Skladba 

predmetov v tomto rámci je odlišná od skladby predmetov na Slovensku a aj keď prebieha diskusia 

a v súčasnosti sa zavádzajú niektoré zmeny v systéme na základe odporúčaní Cambridskej komisie, 

 
99 Napriek bezplatnému školstvu, rodičia musia platiť rôzne poplatky, či už sa školské uniformy, mimoškolské 

programy, výdavky na stravovanie dochádzanie alebo iné 
100https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/80512

7/Review_of_post_18_education_and_funding.pdf (online) cit. 10.1.2020 
101 https://www.gov.uk/government/organisations/uk-commission-for-employment-and-skills/about 
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inšpiráciou môže byť vyučovanie predmetov Veda(Science), Dizajn a technológia (D.T. - Design & 

Technology), ktoré sa vyučujú od prvých kľúčových stupňov a mnohé predmety slovenského kurikula 

tak v ňom samostatne nie sú – fyzika, chémia, prírodoveda, biológia ale učia sa v spoločnom kontexte 

vedy. Nové technológie, ich dizajn, konštrukcia, implementácia a používanie, či už spojené s IT alebo 

nie, a ich používanie obsahujú predmety D.T., kde ide o akýsi novodobý pohľad na technické 

vyučovanie.  

 Kurikulum v Spojenom kráľovstve 

 
Zdroj: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum_for_England (online) cit. 10.1.2020 

 

5.3 Vzdelávanie v ďalších vybraných krajinách 

5.3.1 Austrália  

Vzdelávací systém v Austrálskom zväze (ďalej len „Austrália“) dosahuje dobré výsledky, čo potvrdzujú 

aj výsledky v testovaní PISA. Vzdelávací systém je flexibilný a uprednostňuje samostatné štúdium 

a zameranie na praktickú aplikáciu získaných vedomostí.  

Všeobecné vzdelávanie v Austrálii predstavuje trojstupňový model. Prvý stupeň predstavujú primárne 

školy, druhý stupeň sú stredné školy a tretí stupeň zastupujú univerzity a odborné vysoké školy. Na 

rozdiel od Slovenska má veľmi dlhú tradíciu aj domáce vzdelávanie, ktoré sa riadi presnými pravidlami 

určenými v školstvom zákone. V Austrálskom vzdelávacom systéme sú štátne školy, cirkevné školy 

(zväčša katolícke) a súkromné školy. Všetky školy bez rozdielu sú pod dohľadom miestneho odboru 

školstva a sú predmetom pravidelnej kontroly. Každý štát v rámci Austrálie má orgán  zodpovedajúci 

za implementáciu a riadenie AQF (Australian Qualifications Framework). Aj súkromné školy musia 
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spĺňať požiadavky centrálne stanovených vzdelávacích osnov. Bežné sú aj internátne školy a delenie 

škôl na dievčenské a chlapčenské. Ďalším rozdielom medzi austrálskymi a slovenskými školami je 

školská rovnošata, ktorá je na štátnych školách povinná a rovnošatu používa aj väčšina súkromných 

škôl.  

Štúdium na základnej škole v Austrálii trvá (v závislosti od štátu patriaceho do Austrálskeho zväzu) šesť 

alebo sedem rokov. To je podstatný rozdiel oproti Slovenskej republike. Taktiež aj štúdium na strednej 

školy trvá šesť alebo sedem rokov v závislosti od typu školy a štátu v rámci Austrálie. Pre študentov je 

povinné navštevovať strednú školu zväčša do 15 rokov (opäť v závislosti od štátu – niekde je to až do 

17 rokov). Negatívom austrálskeho školstva je pomerne vysoká miera odchodov zo stredných škôl. 

Študenti majú tendenciu odísť zo strednej školy po skončení povinnej školskej dochádzky, teda pred 

jej ukončením. Po ukončení strednej školy získa študent stredoškolský diplom (Senior Secondary 

Certificate).  

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium a doktorandské štúdium v Austrálii má podobnú dĺžku ako 

na Slovensku. Samozrejme, v počte univerzít umiestnených v rebríčku TOP 500 má Austrália výrazne 

navrch. Medzi top univerzity patrí napríklad Australian National University Canberra, The University of 

Melbourne, The University of Sydney, Monash University Melbourne. Veľké právomoci má Austrálska 

agentúra pre kvalitu univerzít (AUQA – Australian Universities Quality Agency). Je to nezávislý orgán, 

ktorý dohliada na kvalitu vzdelávania na univerzitách. Dalo by sa povedať, že je to obdoba Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

Úplne najzásadnejším rozdielom oproti slovenskému vzdelávaciemu systému sú školy či vzdelávacie 

centrá odbornej prípravy, ktoré tvoria akúsi nadstavbu alebo medzistupeň medzi strednou a vysokou 

školou. Tento druh odbornej prípravy zabezpečujú dva typy škôl známe pod skratkami  TAFE (Technical 

and Further Education), VET (Vocational Education and Training Institutions). Sú to vlastne  

poskytovatelia ďalšieho vzdelávania (štátom zriadení i súkromní). Dbá sa tu o praktické zameranie, 

pričom obsah odbornej kvalifikácie je definovaný podľa odvetví, avšak nie vládou, ale odvetvovými 

radami. Veľmi zjednodušene by sa dali prirovnať k špecializovanému pomaturitnému štúdiu.  

Kurzy na VET školách sú často úzko spojené s firmami v danom obore a tým je zaručené prepojenie 

medzi výukou teórie a praktickým využitím. VET umožňujú zvyšovať kvalifikáciu v rámci celoživotného 

vzdelávania. Samozrejme, vzdelávacie programy musia byť riadne akreditované. Zameriavajú sa jednak 

na služby, obchod, IT, multimédiá, ale aj cestovný ruch i remeslá. Kurzy môžu trvať jeden semester, ale 

aj dva roky. Tu sa už záujemcovia pripravujú na konkrétne povolanie a kvalifikáciu. Tento článok 
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vzdelávania, typický pre Austráliu hrá mimoriadne dôležitú úlohu. Tieto školy (vzdelávacie centrá) 

spolupracujú priamo so zamestnávateľmi, univerzitami a výsledkom vzdelávania sú rôzne certifikáty 

a osvedčenia.   

Dôležité je konkurenčné prostredie medzi poskytovateľmi vzdelávania nazývaný „užívateľská voľba“. 

Týka sa hlavne odborného vzdelávania, kde si samotní zamestnávatelia vyberajú vzdelávacie inštitúcie, 

s ktorými chcú spolupracovať. Vo výbere hrá významnú úlohu reputácia vzdelávacej inštitúcie 

a vhodnosť ich programu. Minimálne medzi zamestnávateľmi existuje určitý nepísaný rebríček 

vzdelávacích inštitúcií, no absentuje komplexná škála údajov o kvalite výsledkov poskytovateľov 

vzdelávania. Nevýhodou austrálskeho školstva je snáď prílišná kompetenčná rozdrobenosť systému. 

Niektoré časti má na starosti federálna vláda (napríklad vysokoškolské vzdelávania), iné zasa vlády 

jednotlivých štátov Austrálskeho zväzu alebo nimi zriadené samostatné úrady.  

Podstatnou výhodou však je, že Ministerstvo školstva, zamestnanosti a pracovných vzťahov Austrálie 

má na starosti agendu vzdelávania a zamestnanosti a tak dokáže lepšie prepájať trendy a potreby trhu 

práce so vzdelávaním. Zároveň dokáže oveľa lepšie plánovať aj celoživotné vzdelávanie alebo 

rekvalifikačné kurzy. Veľký dôraz sa kladie na spoľahlivé poklady, na základe ktorých sa robia opatrenia. 

Dôležitým zdrojom informácií je Národné centrum pre výskum odborného vzdelávania (National 

Centre for Vocational Education Research – NCVER). Toto centrum patrí pod federálnu vládu a je 

zodpovedné za zber, správu, analýzu, hodnotenie, výskum a štatistiky o odbornom vzdelávaní. 

Hlavným poslaním je, aby plánovaná politika a opatrenia v oblasti odborného vzdelávania boli založené 

na spoľahlivých podkladoch. Počty zamestnancov potrebných v jednotlivých sektoroch hospodárstva 

vie vláda presne odhadnúť.  

Významný pozitívom je dôležitá úloha zamestnávateľov pri vytváraní politík vzdelávania. Tu hrá 

významnú úlohu napríklad Austrálska obchodná a priemyselná komora. V Austrálii fungujú aj 

“Priemyselné rady pre zručnosti“ (Industry skills councils – ISC), ktoré poskytujú informácie o vývoji 

v sektore a požiadavky na odbornú prípravu. Austrálsky systém vzdelávania je vo svete uznávaný aj 

z toho dôvodu, že zástupcovia zamestnávateľov určujú výstup, ktorý je potrebný zo vzdelávania. Tento 

systém je zároveň vysoko flexibilný. Dôraz na kompetencie pri odbornej príprave umožňuje 

zamestnávateľom a jednotlivcom zamerať sa na zručnosti, ktoré spĺňajú špecifické potreby a zároveň 

poskytujú prenosné všeobecne uznávané kvalifikácie. Vzdelávacie programy odborného vzdelávania 

sú dostupné pre všetky vekové kategórie, čiže slúžia nielen ako profesionalizácia po ukončení strednej 

školy, ale slúžia aj na rekvalifikácie a rozvíjajú zručnosti už pracujúcich zamestnancov. 



   
 

493 
 

5.3.2 Kanada 

Kanada má silný a dobre financovaný systém verejného vzdelávania, ktorý je podľa kanadskej ústavy 

spravovaný vládami provincií- neexistuje celoštátny školský systém. Niektoré aspekty vzdelávacieho 

systému sa preto môžu v jednotlivých provinciách líšiť. 

Kanadský vzdelávací systém je ovplyvnený britským systémom a ponúka veľké množstvo vzdelávacích 

programov na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni. Výnimku tvorí provincia Québec, ktorá má 

školský systém prispôsobený francúzskemu a v mnohom sa od ostatných systémov líši. Dôraz je 

kladený na schopnosť sebaprezentácie, na obhajobu vlastného názoru a praktické využitie teoretických 

vedomostí. 

Vo všeobecnosti je úroveň vzdelania v Kanade vysoká a radí sa medzi najviac vzdelané krajiny na svete. 

Podľa indikátorov OECD za rok 2018 až 62% osôb vo veku 25 až 34 rokov dosiahlo terciárne vzdelanie, 

čo predstavuje výrazný nadštandard medzi krajinami OECD, ktorých priemerná hodnota uvedeného 

indikátora je 44%.   

Kanadská vláda výrazne dotuje vzdelávanie od materských škôl po postsekundárne vzdelávanie, 

pričom na vzdelávanie v priemere vynakladá takmer šesť percent svojho HDP. To znamená, že Kanada 

vynakladá úmerne viac na vzdelávanie, ako je priemer v krajinách OECD. 

Keďže zodpovednosť za všetky úrovne vzdelávania je zverená vládam provincií môže sa dĺžka školského 

roka, nástup do školy ako aj dĺžka jednotlivých typov štúdia líšia podľa provincie. Napriek tomu školský 

rok zvyčajne trvá od septembra do júna nasledujúceho roka.  

Vzdelávanie je dostupné deťom od piatich rokov (s výnimkou Ontária a Quebecu, kde deti môžu začať 

o rok skôr). Vek povinnej školskej dochádzky je vo väčšine provincií od šesť do 16 rokov. Najdlhšiu 

povinnú školskú dochádzku majú Severozápadné teritóriá, ktoré tvoria samostatnú provinciu.  Povinná 

školská dochádzka je v tejto provincii od päť do 18 rokov.  

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kanadský školský systém má 12 tried. Základná „Elementary school“ 

trvá šesť rokov, „Junior High School“ predstavuje siedmy, ôsmy a deviaty ročník. Stredná škola „Senior 

High School“ trvá tri roky – 10. až 12. ročník.   
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Zo strednej školy „Senior High School“ môže študent pokračovať na vyššiu odbornú školu „Community 

College“ alebo na univerzitu „Univerzity“. 

Kreditný systém sa používa už na stredných školách a za predpísaný počet hodín v určitom predmete 

získavajú študenti kredity. Kompletný kredit je spravidla za 110 hodín. Študenti na stredných školách 

majú obvykle 4 povinné predmety, ďalšie si vyberajú z ponuky školy v spolupráci so študijným 

poradcom podľa vlastných záujmov, preferencií, zamerania doterajšieho štúdia a plánov týkajúcich sa 

ďalšieho vzdelávania. 

Hlavným jazykom školského vzdelávania je vo väčšine Kanady angličtina. Výučba francúzskeho jazyka 

je však široko dostupná v celej krajine a bez ohľadu na hlavný vyučovací jazyk sa francúzština alebo 

angličtina vo všeobecnosti vyučuje ako druhý jazyk od raného veku. Výnimku tvorí provincia Quebec, 

kde je hlavným vyučovacím jazykom francúzština. 

Počet zahraničných študentov v Kanade je viac 300 000 a tento počet neustále narastá. Štúdium v 

Kanade je aj možnosť pre zahraničných študentov získať trvalý pobyt v krajine.  

5.4 Sledované ukazovatele v analyzovaných krajinách 

Opätovne, tak ako v predchádzajúcej Priebežnej správe č. 3 v rámci spracovania analýz vzdelávacích 

systémov zahraničných krajín bola v jednoduchej a prehľadnej forme vytvorená matrica, obsahujúca 

šesť ukazovateľov, reprezentujúcich špecifiká jednotlivých systémov. Jedná sa o nasledovné 

ukazovatele:   

▪ počiatočný vek povinnej školskej dochádzky, 

▪ dĺžka trvania povinnej školskej dochádzky, 

▪ počet VŠ nachádzajúcich sa medzi 500 najlepšími vo vybranom medzinárodnom rebríčku, 

▪ legislatívna podpora CŽV (existencia zákona/zákonov zabezpečujúcich implementáciu princípov 

CŽV vo vzdelávaní), 

▪ podiel obyvateľstva vo vekovom rozpätí 25-64 rokov s vysokoškolským vzdelaním (podľa OECD), 

▪ celkové verejné výdavky na vzdelávanie - od základného po vysokoškolské (podľa OECD). 

Vybrané ukazovatele budú v priebehu trvania projektu aktualizované a zámerom Realizačného tímu 

SRI je aj ich rozšírenie o ďalšie zaujímavé indikátory. Ukazovatele budú do matrice dopĺňané postupne 

za jednotlivé krajiny. Po skompletizovaní matrice budú údaje analyzované a výsledky analýzy poslúžia 
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ako inšpirácia pre Slovenskú republiku na implementáciu prvkov dobrej praxe do národného systému 

monitorovania a prepájania potrieb trhu práce so systémom celoživotného vzdelávania. 

Tabuľka č. 67 Vybrané ukazovatele v analyzovaných krajinách 

 
Pozn.: p.š.d. - povinná školská dochádzka 
* Celkové verejné výdavky na vzdelávanie (od základného po vysokoškolské) sú vyjadrené ako percento všetkých vládnych 
výdavkov. 

** TOP 500 univerzít bolo sledované podľa rebríčka QS World University Ranking 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
*** Povinná školská dochádzka je štandardne 11 ročná (resp. do dovŕšenia veku 16 rokov), ale povinné vdelávanie je 13 
ročné (resp. do dovŕšenia 18 roku), vek a dĺžka dochádzky sa môže líšiť pre jednotlivé štáty Spojeného kráľovstva. 

 
 
 

5.5 Podpora spolupráce a mobility  

„EÚ nie je dokonalá, je to však najlepší nástroj, aký máme na zvládnutie nových výziev, ktorým čelíme. 

Potrebujeme, aby EÚ bola nielen garantom mieru a demokracie, ale aj bezpečnosti pre našich ľudí. 

Potrebujeme, aby EÚ lepšie napĺňala ich potreby a želania slobodne žiť, študovať, pracovať, cestovať, 

prosperovať v rámci celého nášho kontinentu a využívať bohaté európske kultúrne dedičstvo.“102 

Podstatou európskeho spolunažívania je prekonávanie hraníc a voľný pohyb osôb. Vnútorný trh je dnes 

už skutočnosťou, pokiaľ ide o tovar, ale nie na poli vzdelávania a kultúry. Na druhej strane sme vo 

všetkých členských štátoch svedkami rastúceho záujmu vzdelávacej a kultúrnej obce o cezhraničnú 

spoluprácu a mobilitu pre vzdelávajúce sa osoby i kultúrne a tvorivé diela. 

 
102 Európska komisia, Príspevok EK na zasadnutí lídrov v Göteborgu, 17. novembra 2017, COM (2017) 673 final, 

(Bratislavské vyhlásenie, 16. septembra 2016) 

Vlajka Krajina
počiatočný 

vek p.š.d.

dĺžka trvania  

p. š. d.

počet VŠ v  

TOP 500*

legislatívna podpora 

CŽV

Podiel obyvateľstva vo 

veku 25-64 rokov s VŠ 

vzdelaním

Celkové verejné 

výdavky na 

vzdelávanie*

Austrálsky zväz

6 9 až 11 rokov 26 Áno

45.7%

(z toho mladých vo veku 25-

34 rokov: 51,4%) 12,5%

Kanada

5 až 6 rokov 10 až 12 rokov 17 Áno

57.9%

(z toho mladých vo veku 25-

34 rokov: 61,8%) 11,4%

Rakúska republika

6 rokov 9 rokov 5 Áno

32.7%

(z toho mladých vo veku 25-

34 rokov: 40,5%) 9,7%

Slovinská republika

6 rokov 10 rokov 0 Áno

32.5%

(z toho mladých vo veku 25-

34 rokov: 40,7%) 8,8%

Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska 
5 rokov 13 rokov*** 50 Nie

45.8%

(z toho mladých vo veku 25-

34 rokov: 50,8%) 12,2%

Ukrajina 6 rokov 12 rokov 1 Nie Údaje nie sú dostupné)
Údaje nie sú 

dostupné

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
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V roku 2017 projekt „Move2Learn Learn2Move“ poskytol príležitosť mladým Európanom objavovať a 

spoznávať Európu, ktorá je otvoreným priestorom, v ktorom je vzdelávacia mobilita normou. Ak chce 

Európa zostať kontinentom excelentnosti a atraktívnym miestom na štúdium, výskum aj prácu, nastal 

čas pracovať na vybudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru. Hoci právomoci Únie v oblasti 

vzdelávania a kultúry pochopiteľne neumožňujú takú veľkú harmonizáciu ako v iných oblastiach, na 

úrovni EÚ je možné a žiadúce aspoň realizovať aktivity založené na spolupráci, výmene skúseností 

a príkladov dobrej praxe. 

Aj spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., realizátor projektu Sektorovo riadenými inováciami 

k efektívnemu trhu práce, uvedomujúc si význam mobility, podporuje ju a umožňuje riešiteľom NP SRI 

aktívne sa zúčastňovať na medzinárodných sympóziách, konferenciách, workshopoch. V období od 

októbra 2019 do decembra 2019 sa zamestnanci zúčastnili  4-och zahraničných pracovných ciest 

(správy zo zahraničných služobných ciest sú uvedené v Prílohe č. 36). 

5.5.1 Zahraničná služobná cesta: Place d'Europe, 90003 Belfort, Francúzsko,  16. – 18. 10. 

2019  

Realizačný tím SRI pripravil pre expertov zo sektora energetiky strategické medzinárodné partnerstvo, 

ktorého cieľom je výmena dobrej praxe medzi zahraničnými partnermi v oblasti prípravy na 

prichádzajúce zmeny v energetickom sektore s ohľadom na ľudské zdroje, zamestnanosť a odbornú 

prípravu. Cieleným výsledkom spolupráce partnerov je strategické partnerstvo podporujúce inovácie. 

Partnermi spolupráce sú zástupcovia vybraných regiónov z rôznych európskych krajín - Francúzska, 

Švédska, Španielska, Talianska, Rumunska, Grécka a Slovenska. 

Uvedení partneri zastupujú v krajinách rôznych sociálnych partnerov:  

▪ analytická spoločnosť v oblasti trhu práce (TREXIMA Bratislava, spol. Ltd.), 

▪ miestne samosprávy (Consorci de la Ribera), 

▪ poradenské centrá zamestnanosti  (Cité des Métiers la Reunión, MIFE), 

▪ školský inšpektorát (Inspectoratul Scolar Judetean Iasi), 

▪ tréningové a rekvalifikačné centrá (EnAIP, Fondazione ITS), 

▪ univerzity (Helenic Open University, KTH, UTBM), 

▪ zamestnávatelia v oblasti energetiky (EDF, Horizon Reunion). 
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Dĺžka spolupráce je stanovená na dva roky, počas ktorých partneri usporiadajú konferenciu a stretnutie 

zahraničných expertov. Ďalšími dôležitými úlohami jednotlivých partnerov sú popisy pracovných pozícií 

v krajine (prípadne v konkrétnom regióne) a vytvorenie kartografie zručností a odbornej prípravy 

v sektore.    

Cieľom prvého stretnutia, ktoré sa konalo 16. – 18. októbra 2019 vo Francúzsku,  bolo začatie 

spolupráce partnerov a naštartovanie činnosti.   

Stretnutia vo Francúzsku (v meste Belfort) sa zúčastnili nasledovní partneri:  

▪ Valérie BRENOT, Anna MAILLARD and Sylvaine BOILLOUX, MIFE, Francúzsko 

▪ Valérie LANDRY and Valérie BURNAY, Cité des Métiers, Réunion Island, Francúzsko 

▪ Gema MARCH REDAL and Placid MADRAMANY SANCHIS, Consorci de la Ribera, Španielsko 

▪ Alain DAUBAS and Anaïs BOURGEOIS, EDF, Francúzsko 

▪ Alberto RUSTICHELLI, EnAIP, Taliansko 

▪ Lorela CARADAN, ISJ Iasi, Rumonsko 

▪ Mohammad SALEH and Cali NUUR, KTH, Švédsko 

▪ Patrik UHRIK, Trexima Bratislava spol. Ltd. , Slovensko 

▪ Abdesslem DJERDIR and Jaafar GABER, UTBM, Francúzsko 

 

V rámci prvého stretnutia sa zúčastnení partneri venovali problematike energetiky v jednotlivých 

krajinách. Prezentovaný bol ekonomický a sociálny kontext krajiny a regiónu pôsobnosti zahraničného 

partnera, ako i prehľad hlavných výziev v oblasti energetiky vo vybraných regiónoch. 

Ďalšou aktivitou bola návšteva UTMB – Technickej univerzity v Belforte. Zahraniční partneri si prešli 

laboratória UTMB - model hydraulickej elektrárne, model veternej turbíny a iné. Zároveň sa partneri 

projektu a študenti zúčastnili fóra na ktorom študenti kládli otázky o pracovných pozíciách 

v krajine zastupovanej zahraničným partnerom. Partneri boli požiadaní distribuovať letáky o svojich 

činnostiach a projektoch. 

Konferencia WATT ELSE IN EUROPE sa konala 17. októbra 2019 o 17:00 v priestoroch UTMB. Pierre 

LAMARD, zástupca riaditeľa univerzity UTBM otvoril konferenciu úvodným slovom a zároveň  vyzdvihol 

dôležitosť projektov ako je napr. WATT ELSE. Zahraničný partneri prezentovali vlastnú situáciu 
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v energetickom sektore a nadchádzajúce výzvy pre širokú verejnosť. Oslovení k účasti boli prevažne 

zástupcovia miestnych firiem a študenti.  

Postrehy z prezentácii od zahraničných partnerov:  

Francúzsko, región Burgundsko-Franche-Comté 

Zahraniční partneri z Francúzska prezentovali základné sociálno-ekonomické dáta a hlavné výzvy 

energetického sektora v regióne vo forme SWOT analýzy:  

Silné stránky 

▪ Významná priemyselná oblasť Francúzska ale aj Európy,  

▪ Prítomnosť dodávateľov a subdodávateľov popredných technológií.   

Slabé stránky 

▪ Závislosť lokálnych pracovných pozícií od strategickej orientácie dodávateľov a ekonomického 

trhu. 

Príležitosti 

▪ Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 

▪ Dostatok rekvalifikačných centier a univerzít. 

Hrozby 

▪ Nesúlad medzi know-how zamestnancov v regióne a aktuálnymi požiadavkami spoločnosti. 

Energetický mix francúzska je založený na jadrovej energii, k roku 2018 tvorila 71,7%-ný podiel na 

konečnej spotrebe energie. V sektore pracuje 136 400 zamestnancov a zamestnanosť sektora tvorí 

0,5 % z celkovej zamestnanosti krajiny.  Miera nezamestnanosti v regióne je na úrovni 9,4%. 

Typy povolaní v energetickom sektore sú nasledovné:  

▪ vedci, 
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▪ výskumní a vývojoví inžinieri, 

▪ projektoví manažéri,  

▪ skúšobní technici,  

▪ technici prevádzky a údržby, 

▪ obchodní zástupcovia. 

V septembri 2019 bol schválený nový politický rámec pre energetiku a klímu, ktorá stanovuje pre 

energetický sektor vo Francúzsku nasledujúce podmienky:  

▪ uhlíková neutralita v roku 2050, 

▪ 40%-né zníženie využívania fosílnych palív k roku 2030 v porovnaní s rokom 2012, 

▪ zníženie využívania jadrovej energie v energetickom mixe na 50% v roku 2035, 

▪ nové opatrenia na podporu rozvoja trvalo udržateľných energetických zdrojov,  

▪ obmedzujúce opatrenia pre energeticky náročné komplexy. 

Španielsko, autonómne spoločenstvo Valencia 

Zahraničný partner prezentoval základné sociálno-ekonomické dáta a hlavné výzvy energetického 

sektora v regióne vo forme SWOT analýzy: 

Silné stránky 

▪ Významná priemyselná oblasť v oblasti automobilového priemyslu (Ford), 

▪ Profesionálne firmy v oblasti OZE, 

▪ Vysoké národné ambície v oblasti zavádzanie OZE.    

Slabé stránky 

▪ Profesionálne firmy v oblasti OZE sú prevažne malé a stredné podniky,  

▪ Vysoká závislosť na dovoze fosílnych palív.  

Príležitosti 

▪ Nevyvinutý trh s biomasou, 

▪ Dostatok rekvalifikačných centier a univerzít. 
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Hrozby 

▪ Globálna ekonomická recesia, 

▪ Nedostatok investorskej istoty z dôvodu predchádzajúcich politických rozhodnutí. 

Miera nezamestnanosti v regióne je pomerne vysoká na úrovni 14,6%. Nezamestnaní sú častokrát 

mladí ľudia vo veku medzi 18 až 25 rokov bez kvalifikovaného vzdelania.  Za rok 2017 pracovalo v 

energetickom sektore 78 667 zamestnancov. 

Napriek vysokému potenciálu fotovoltikých a solárnych panelov v krajine, slnečná energia tvorila len 

3,8%-ný podiel na energetickom mixe za rok 2018. Najvyužívanejšia bola jadrová energia (21,5 %) 

nasledovaná energiou z uhlia (14,1 %).  

Nové možnosti zamestnania v oblasti OZE sú v nasledujúcich oblastiach:  

▪ Inštalačný technik a technik energetickej účinnosti, 

▪ Inštalatér solárnych panelov, 

▪ Technik životného prostredia, 

▪ Vedúci výskumu a vývoja, 

▪ Architekt alebo stavebný inžinier, 

▪ Poradca v oblasti energetickej účinnosti, 

▪ Agent osvedčujúci energetickú účinnosť, 

▪ Revízny technik energetickej účinnosti, 

▪ Energetický inžinier, 

▪ Obchodný zástupca renovácie budov pre zvýšenie energetickej hospodárnosti. 

Taliansko, Piemontský región 

Zahraničný partner prezentoval základné sociálno-ekonomické dáta a hlavné výzvy energetického 

sektora v regióne vo forme SWOT analýzy: 

Silné stránky 

▪ Vysoká úroveň akademických kurzov  a technického vzdelania a rekvalifikácie v regióne,  

▪ Nárast pracovných možností pre technikov umožňuje ekologickejší prístup. 
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Slabé stránky 

▪ Nedostatok skúseností MSP s valorizáciou know-how študentov a mladých zamestnancov, 

▪ Podniky nevedia vyhodnotiť technickú znalosť zamestnancov, ktorí nemajú kvalifikované 

vzdelanie. 

Príležitosti 

▪ Hospodárska diverzifikácia vedie k potrebám uplatnenia ekologických zručností, 

▪ Možnosti využitia finančných prostriedkov na energetickú účinnosť v budovách a priemysle, 

▪ Obchodná dynamika ekologických spoločností a vysoký dopyt po pracovných miestach. 

Hrozby 

▪ Nižšia prosperita MSP, najmä z dôvodu nízkej návratnosti investícií do energetickej účinnosti, 

▪ Spomalenie ekonomického rastu.   

Miera nezamestnanosti v regióne je 8,4% (Taliansko 9,5%). Počet obyvateľov regiónu je 4 356 406 k 

1.1. 2019 čo predstavuje 7,2 % z celkového obyvateľstva Talianska. Populácia v regióne je pomerne 

staršia s vysokým indexom starnutia 205,9 - vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku (65+ rokov) 

pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov). Na Slovensku je index starnutia podľa 

STATdat 101,9 %. 

 V Piemonte sa odhaduje potreba 39 000 nových „zelených pracovných miest“ (zdroj: Excelsior - 

Unioncamere).  

Oblasti, ktoré budú zasiahnuté potrebou environmentálnych zručností:  

▪ konštrukcia a údržba efektívnej elektrizačnej sústavy, 

▪ ekologické mechatronické systémy,  

▪ prírodné staviteľstvo,  

▪ zníženie environmentálneho dopadu klimatických systémov,  

▪ riadenie environmentálnych rizík, 

▪ environmentálne vzdelávanie,  

▪ energetický manažment,  

▪ agro-marketing krátkych obchodných reťazcov. 
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Energetický mix regiónu je tvorený najmä energiou z tepelných elektrárni 61,7 %, solárne panely 

produkujú 13 % a vodné elektrárne 11,7 %. 

Rumunsko, JASY región 

V novembri 2018 Rumunská vláda schválila Národnú energetickú stratégiu (NES) 2016 – 2030 s 

výhľadom do roku 2050 s nasledujúcimi strategickými investíciami:  

▪ Jadrová elektráreň Cernavoda, jadrové reaktory 3+4,  

▪ Nová elektráreň v Rovinari s výkonom 600 MW, 

▪ Prečerpávacia elektráreň v Tarnita-Lapusteti,  

▪ Hydro- komplex v Turnu Magurele-Nicopole.  

JASY región má 0,93 milióna obyvateľov s relatívne mladou skladbou populácie (50% pod 40 rokov). 

Región pozostáva z dvoch samospráv, troch miest a 93 komún. V regióne sa nachádza 5 univerzít, z 

ktorých ročne vychádza 65 000 absolventov.  

V regióne sídli 24 867 spoločností so 160 000  zamestnancami a obratom 4,7 miliardy EUR.  Energetický 

sektor má ročný obrat v regióne 42 415 738 EUR. V priemysle pracuje 26 612 zamestnancov z čoho v 

odvetví energetiky je situovaných 1 478 osôb. 

Réunion, zámorský departement a zámorský región Francúzska 

Lokálnej situácii v oblasti energetiky sa venujú dvaja partneri projektu: Cité des Métiers of Reunion 

Island, Horizon Réunion.  

Energetický mix pozostáva 87,2 % z fosílnych palív a 12,8% z obnoviteľných. Inštalovaný výkon je 892,5 

MW (k 31. 12.2018). 

Švédsko, provincia Štokholm 

Lokálnej situácii v oblasti energetiky sa venuje jeden partner projektu: KTH Royal Institute of 

Technology.  

Región má 2 269 060 obyvateľov. Miera nezamestnanosti v regióne je 6,3 %. Veková štruktúra 

obyvateľov je nasledovná (k roku 2016): 
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▪ Veková skupina 0 – 17 rokov : 22% ,  

▪ Veková skupina 18 – 24 rokov : 8% ,  

▪ Veková skupina 25 – 44 rokov : 30%,  

▪ Veková skupina 45 – 64 rokov : 24% ,  

▪ Veková skupina 65 + rokov : 16%. 

Celkovo vo Švédsku v rámci energetického sektora k II. kvartálu 2019 – 1556 zamestnancov. 

Najvýznamnejšími celoštátnymi zdrojmi energie sú vodné a jadrové elektrárne. Región produkuje 31,8 

% HDP celej krajiny.  

Ciele energetického sektora vo Švédsku vyplývajúce z európskeho politického rámca:  

▪ Zvýšenie energetickej efektívnosti do roku 2020 o 20% oproti roku 2008, 

▪ Využívanie 50% energie z obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe elektriny do roku 2020, 

▪ Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v doprave na úrovni 10 % do roku 2020, 

▪ Zvýšenie energetickej efektívnosti o 50 % do roku 2030 oproti roku 2005, 

▪ 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2040. 

Slovensko 

Situácii v oblasti energetiky sa venuje jeden partner projektu: Trexima Bratislava, spol. Ltd. Počet 

obyvateľov 5 431 tis. k roku 2016. Miera nezamestnanosti na úrovni 8,1%. Veková štruktúra 

obyvateľstva (za rok 2017, zdroj ŠÚ SR):  

▪ 0 – 14 rokov: 15,5 % 

▪ 15 – 64 rokov: 69,6 % 

▪ 65 +: 15 % 

Počet zamestnaných osôb za rok 2017: 2 372 256.  

Zamestnanosť v energetickom sektore: 17 200. 

Najvyššia nezamestnanosť je na východe krajiny z dôvodu nedobudovanej infraštruktúry, čím 

absentujú aj investičné projekty v tejto oblasti.  
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Zahraničný partner prezentoval základné sociálno-ekonomické dáta a hlavné výzvy energetického 

sektora v krajine vo forme SWOT analýzy: 

Silné stránky 

▪ Platové podmienky v sektore sú nadštandardné v rámci národného hospodárstva,  

▪ Možnosť rýchleho kariérneho rastu, 

▪ Potreba energetikov takmer v každom regióne. 

Slabé stránky 

▪ Nedostatok pracovníkov s relevantnou praxou,  

▪ Absencia rekvalifikačných centier,  

▪ Nedostatočný počet študentov pre energetický sektor.   

Príležitosti 

▪ Budovanie rekvalifikačných centier,  

▪ Zvýšenie atraktivity štúdia. 

Hrozby 

▪ Rýchlo starnúca populácia,  

▪ Nedostatok pracovnej sily pre sektor.    

Energetický mix Slovenska je založený na jadrovej energii. Cieľ pre OZE na rok 2020 je 14 %. Tento cieľ 

ešte doposiaľ nebol splnený.  

Slovensko bolo v minulosti energeticky sebestačnou krajinou, avšak od po odstavení prvého jadrového 

bloku elektrárne Jaslovské Bohunice (440 MW) a štyroch blokov elektrárne Vojany (4 x 110 MW) na 

konci roka 2006 sa elektrizačná sústava Slovenska stala od roku 2007 opäť importnou. V roku 2017 bol 

objem importu a aj jeho podiel na spotrebe elektriny najvyšší od roku 2007. 

V závere prvého medzinárodného stretnutia došlo k určeniu nasledujúcich aktivít. Zahraničný partneri 

sa dohodli na mieste a termíne ďalšieho spoločného stretnutia, ktoré sa uskutoční 28. – 30. januára 

v Bratislave. Úlohou pre zahraničných partnerov je do najbližšieho stretnutia rozoslať a vyhodnotiť 
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dotazníky, ktoré vypracovalo MIFE v spolupráci so zahraničnými partnermi. Dotazníky sú cielené na 

prešetrenie postupov prípravy vzhľadom k nadchádzajúcim výzvam energetického sektora 

v jednotlivých partnerských regiónoch. 

5.5.2 Zahraničná služobná cesta: Olomouc, Česká republika, 13.11.2019 

V Olomouci sa konalo najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku. Toto 

medzinárodné fórum, ktoré tvorila konferencia, výstava, rokovania a networking, navštívilo vyše 450 

delegátov zo 17 rôznych krajín. Podujatie bolo určené pre dodávateľov a subdodávateľov do 

automobilového a pridruženého priemyslu.  

Speaker MANUEL KALLWEIT (Vedúci ekonomického spravodajstva a štatistiky, Nemecká asociácia 

automobilového priemyslu - VDA), sa vo svojom prejave venoval budúcim výzvam automobilového 

priemyslu: 

“Celý automobilový priemysel sa nachádza v procese transformácie. Nové technológie a modely 

podnikania vyžadujú bezprecedentné investície. Po prvých deviatich mesiacoch roku 2019 sú trhy v 

Európe, Spojených štátoch a Číne pod úrovňou predchádzajúceho roka. V súčasnosti existuje len 

niekoľko rastových trhov. V dôsledku toho sa globálny trh s osobnými automobilmi v roku 2019 zníži. 

To má vplyv na výrobné miesta výrobcov automobilov a dodávateľov v Európe. Výhľad pre tento a 

budúci rok naďalej ovplyvňuje Brexit a obchodné konflikty. V tejto oblasti sú výzvy pre mnohé 

spoločnosti jasne rozpoznateľné.” 

Panelová diskusia bola zameraná na tému: Globálne ekonomické perspektívy - clá, regulácia emisií 

vozidiel a výroby CO2, Brexit. 

Trendom robotiky reagujúcim na dynamické zmeny v automobilovom priemysle sa venoval speaker 

VÍTEZSLAV LUKÁŠ (Generálny riaditeľ pre robotiku a automatizáciu, ABB Česká republika): 

“Všetci sme súčasťou najväčšej revolúcie v automobilovom priemysle za mnoho desaťročí. Rýchly 

prechod na elektronickú mobilitu vytvára veľký tlak na výrobcov OEM aj na úrovne s veľkým 

množstvom nových technológií, ktoré si vyžadujú rôzne zručnosti a investície. Spoločnosť ABB je 

aktívna v progresívnych technológiách a zároveň stavia na silných schopnostiach získaných za 

posledných 40 rokov. Ponúka roboty, veľké portfólio výrobných buniek a kompletné výrobné linky, 

všetko so silným a lokálne dostupným servisom v mnohých krajinách.” 
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Zaujímavú prednášku na tému: „Dlhodobý rozvoj vzťahov so zákazníkmi“ mal ROBERT KIML (generálny 

riaditeľ spoločnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech). Diskutoval o súčasných možnostiach 

elektromobility a o tom, prečo TOYOTA verí hybridnému pohonu. Podľa neho je najdôležitejším 

prvkom v celom procese od výroby až po predaj automobilov samotný zákazník.  

Ďalší spekaer bol GERARDUS SANDERS (analytik úspory nákladov, Gqsystems). Vo svojej prezentácii sa 

venoval tzv. Pohonu do budúcnosti. Rozprával o tom, že znižovanie nákladov je hnacou silou 

zlepšovania efektívnosti, zvyšovania ziskov a inovácií v budúcnosti:  

“V dnešnej turbulentnej hospodárskej situácii čelia výrobcovia veľkým výzvam v automobilovom 

priemysle. Výrobcovia sa musia jasne odlíšiť od svojich konkurentov, zatiaľ čo sú stále aktívni, efektívni, 

šetria náklady a hľadajú nové trhy a zvyšujú rast. Musia to urobiť, kým sú zaťažení komplexnými 

systémami, pevnou starou infraštruktúrou a zvyšujúcimi sa požiadavkami na dodržiavanie predpisov. 

Inovujte s cieľom znížiť náklady a vplyv na životné prostredie. Pretože zákazníci požadujú účinnejšie 

vozidlá, výrobcovia automobilov musia často spolupracovať na pokročilom výskume. Väčšina z nich, ak 

nie všetky značky, implementujú environmentálne programy a krajiny sú veľmi prísne v tom, aby 

spoločnosti prinútili inovovať väčšiu udržateľnosť počas celého životného cyklu vozidiel, od výroby až 

po likvidáciu a recykláciu. Je nevyhnutný vývoj čistejších a účinnejších vozidiel a motorov. Kľúčom k 

dosiahnutiu týchto cieľov je začať so zavádzaním znižovania nákladov, aby sa dalo k dispozícii maximum 

peňazí na inováciu. Výrobcovia automobilov, dodávatelia úrovne 1, 2 a 3, môžu dosiahnuť významné 

úspory nákladov a zvýšiť produktivitu vo svojej spoločnosti, keď implementujú úspory nákladov ako 

obchodný proces, a čo je dôležitejšie, považujú to za zvyk v celej organizácii.” 

Pán PETER TINKA (vedúci kvality CEEMEA, Schaeffler Slovakia), v rámci panelovej diskusie predstavil 

štýl ich firemného zmýšľania. Na základe hesla: „Žijeme naším prístupom ku kvalite“ vytvorili jedinečný 

program Fit for Quality, akceptovaný VDA a prezentovaný na výročnom stretnutí VDA v Berlíne ako 

projekt s najvyššou informovanosťou o kvalite. Program Fit for Quality je prepojený so Six Sigma, ale 

zameriava sa na myslenie a správanie sa každej osoby na pracovisku. 

LADISLAV BRÁZDIL ML. (Projektový manažér, výkonný, ZLKL), informoval prítomných o úspechoch 

spoločnosti ZLKL. Táto spoločnosť začala pred 26 rokmi ako relatívne malá spoločnosť vyrábajúca 

nábytkové komponenty. Dnes patrí k dodávateľom TIER 1 pre automobilový priemysel a vlastní 

rozsiahly a vyspelý technologický park v divíziách obrábania a spracovania plechov. Využila skúsenosti 

z vlastného desaťročného vývoja spoločnosti a uvedenia na trh jedinečného vozidla pre používateľov 

invalidných vozíkov na celom svete. 
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Ďalší diskusný panel bol venovaný riešeniu dodávok batérií pre elektrické vozidlá v dodávateľskom 

reťazci. Počas tohto panelu BOGDAN IONITA (manažér dopravy a logistiky, GEFCO) predstavil 

prípadovú štúdiu o preprave, skladovaní a predbežnej montáži elektrických batérií a následných 

dodávkach just-in-time a just-in-sequence priamo na montážnu linku. 

V rámci témy: Smart Warehouse AKL 4.0, prezentovali ANNA CHORVÁTHOVÁ (manažérka logistického 

plánovania, ŠKODA Auto) a MARTIN CHARVÁT (koordinátor logistického plánovania, ŠKODA Auto), 

princíp činnosti najnovšieho plne automatizovaného skladu malých dielov s inteligentnými ovládacími 

prvkami. 

Posledným speakrom v rámci prvého dňa, ktorý bol venovaný rôznym témam a hosťom, bol FILIP 

VONDRUŠKA (hlavný dátový analytik a odborník na obchodné spravodajstvo, Logio), ktorý predstavil 

prípadovú štúdiu o tom, ako presné sledovanie spoľahlivosti dodávateľov prináša finančné výhody.  

5.5.3 Zahraničná služobná cesta: Amsterdam, 25.11.2019 

V dňoch 18. - 23. novembra 2019 bola vykonaná služobná cesta IT odborníkov Realizačného tímu SRI 

za účelom účasti na medzinárodnej konferencii SymfonyCon 2019, ktorej predmetom je vzdelávať, 

spájať a posilňovať komunitu vývojárov so spoločným cieľom tvorby robustných, inovatívnych, 

bezpečných a moderných riešení určených pre použitie v komerčnej i verejnej sfére. 

Na konferencii bolo možné vybrať si z mnohých workshopov, ktoré súvisia s vývojom aplikácií: 

▪  Getting ready for Symfony 5 

▪  Profiling Symfony & PHP apps 

▪  Create an eCommerce website with Sylius 

▪  Writing Modern JavaScript with Symfony & Webpack Encore 

▪  Practical Forms with Symfony 

▪  Practical Doctrine ORM within Symfony apps 

▪  Knowing your state machines - Symfony Workflow 

▪  Building API-driven apps with API Platform 

▪  Practical Design Patterns with Symfony 

Realizačný tím SRI si vybral dvojdňový workshop Practical Design Patterns with Symfony. Predmetom 

tohto kurzu bolo porozumieť rôznym návrhovým vzorom (design patternom), ktoré všetkým 
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účastníkom umožnili lepšie pochopiť, akým spôsobom sú niektoré dôležité komponenty frameworku 

Symfony tvorené. Už počas workshopu boli identifikované niektoré use-cases, ktoré budú spracované 

v najbližších projektoch: napríklad Strategy pattern bude využiteľný pri implementácii API volaní pre 

projekt SODB2021 pri stratégii voľby správneho algoritmu vyhľadávania premenných trhu práce.  

Na workshopoch boli preberané rôzne zaujímavé témy, medzi ktoré patrilo napríklad vysvetlenie 

zásadných chýb, ktorých sa bežne vývojári dopúšťajú. Tieto zahŕňajú zlú diferenciáciu zápisov rôznych 

premenných na zlé miesta, čo môže spôsobovať zbytočne zvýšenú zložitosť pri nasadzovaní do 

cieľových prostredí, ale aj otvárajú bezpečnostné diery, ako napríklad: vzdialený prístup, 

Nezabezpečená infraštruktúra nasadzovania, zdieľaný hosting, zlý document_root, odchádzajúci 

zamestnanci, technická zodpovednosť v zlých rukách. 

Kľúčové znalosti sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov: 

▪  Používať parameters.yml pre business požiadavky 

▪  Pre konfiguráciu infraštruktúrnych premenných je nutné používať env premenné 

▪  Používať bin/console secrets príkaz pre spracovávanie secretov 

▪  V prípade veľkej zložitosti začať používať systémy ako napr. Consul. 

Konferencia SymfonyCon 2019 bola veľmi prínosnou konferenciou hodná opakovaných návštev. 

Získané vedomosti sú využiteľné pri budovaní optimálnej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v rámci 

Sektorovej rady pre IT a telekomunikácie, ale aj pri efektívnom vývoji a údržbe webovej platformy 

www.sustavapovolani.sk . 

5.5.4 Zahraničná služobná cesta: Brusel, 11.- 14. 12.2019 

Realizačný tím SRI je zastúpený v rámci Európskej asociácie pre odborné vzdelávanie a prípravu (EVTA),  

čo je medzinárodná sieť európskych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja ľudského kapitálu. EVTA 

pozostáva z 23 členov zo 16 európskych krajín a zastupuje tisíce národných centier odbornej prípravy 

a v niektorých prípadoch národné služby zamestnanosti. 

Ako európska sieť podporuje svojich členov v ich činnosti reflektujúcej výzvy rastu, 

konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti v oblasti celoživotného vzdelávania. Združenie je 

považované za relevantnú referenčnú sieť, ktorú príslušné subjekty v Európe vnímajú ako významného 

partnera v oblasti celoživotného vzdelávania a riadenia odborných spôsobilostí. 

http://www.sustavapovolani.sk/
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EVTA zahŕňa 3 000 stredísk odborného vzdelávania, 60 000 odborníkov v oblasti OVP, 16 európskych 

krajín a viac ako 15 rokov praxe v odbornom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní.  

Zástupcovia Realizačného tímu SRI sa zúčastnili odborného podujatia organizovaného EVTA za účelom 

získania aktuálnych informácií o aktivitách Európskej komisie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, 

aktuálnych trendov a projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) reagujúceho na 

požiadavky meniaceho sa pracovného trhu, ktoré sú využiteľné pri identifikovaní kľúčových výziev 

a inovácií vplývajúcich na trh práce a požiadavky na kvalifikovanú pracovnú silu.  

Brokerage event v Bruseli otvoril Giorgio Sbrissa (EVTA President), ktorý privítal všetkých prítomných 

a poďakoval za záujem participovať na zvyšovaní atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.  

Joao SANTOS (Senior Expert European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs 

and Inclusion), odprezentoval:  

1) Návrhy Európskej komisie na financovanie programu Erasmus + v rokoch 2021 - 2027 

2) Erasmus + príležitosti pre OVP v roku 2020: 

▪ Podporu horizontálnych priorít a priorít v oblasti OVP; 

▪ Alianciu sektorových zručností; 

▪ Siete poskytovateľov vzdelávania dospelých; 

▪ Platformy tzv.: „Centier odbornej kvality“. 

Medzi hlavné horizontálne priority v rámci strategických partnerstiev (Ka2) boli zadefinované:  

▪ Príležitosti pre všetkých pri získavaní a rozvoji kľúčových spôsobilostí vrátane základných 

zručností; 

▪ Sociálne začlenenie; 

▪ Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a spoluúčasť; 

▪ Environmentálne a klimatické ciele; 

▪ Inovačné postupy v digitálnej ére; 

▪ Podpora pedagógov, pracovníkov s mládežou, vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania a 

podporných pracovníkov; 

▪ Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácie; 
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▪ Udržateľnosť investícií, kvalita a efektívnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; 

▪ Sociálna a vzdelávacia hodnota európskeho kultúrneho dedičstva. 

Takisto boli pomenované aj hlavné priority odborného vzdelávania a prípravy:  

1) Podpora mobility 

•   Stratégie internacionalizácie a služieb na podporu mobility študentov 

2) Pracovné vzdelávanie pre mladých i dospelých 

• Európsky rámec pre kvalitné a efektívne učňovské vzdelávanie 

3) Kvalitné EQAVET a sledovanie absolventov 

4) Pokračujúce OVP - prístup pre všetkých 

•   Validácia, poradenstvo, učenie sa na pracovisku 

5) Kľúčové kompetencie 

•   Akčný plán digitálneho vzdelávania 

6) Učitelia, školitelia a inštruktori 

• Rozvoj digitálneho, otvoreného a inovatívneho vzdelávania 

7) Rozvíjanie súťaží zručností 

• Príprava, školenie a účasť študentov a zamestnancov na súťažiach zručností 

S pracovným plánom EVTA na rok 2020 vystúpila Giulia Meschino (EVTA Coordinator). V rámci tzv. 

EVTA Network Performance, Anne Tangy (EVTA Coopted Member) vysvetlila všetkým prítomným 

princíp vzájomnej spolupráce, pri ktorej boli EVTA Board Members rozdelení do dvoch skupín, za 

účelom užšieho a vzájomnejšieho brianstormingu k zodpovedaniu najväčších výziev, pred ktorými 

EVTA v súčasnosti stojí. Nasledovala projektová manažérka projektu SOLITY, Silvia Genero (SOLITY 
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project manager), ktorá odprezentovala projekt SOLITY a jeho význam z hľadiska odborného 

vzdelávania a prípravy.  
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 4 A JEJ PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

PaedDr. Hana 
Blažíčková 

20.01.2020 
Str. 73 v prvom odseku prvej vety 
Doplniť do slova „zotavuje“ písmeno „s“.  

Akceptované. 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 

20.01.2020 
Príloha č. 16 v časti 2.1. v názve kapitoly 
Vypustiť duplicitné spojenie „Sektorovej rady“ 

Akceptované. 

20.1.2020 
Príloha č. 16 (príloha č. 6, časť 4) 
Odporúčanie uvádzať skratku Ministerstva 
dopravy a výstavby SR jednotne – MDV SR 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 16 (príloha č. 6, časť 4) 
Odporúčanie odstrániť duplicitný dokument zo 
zoznamu národných dokumentov s názvom: 
„Aktualizácia stratégie obnovy fondu bytových 
a nebytových budov v SR“, ponechať dokument 
v závere tabuľky so stručnejším popisom  

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 16 (príloha č. 6, časť 4) 
Odporúčanie uviesť v popise dokumentu: 
„Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu 
budov s takmer nulovou potrebou energie“ 
stručnú charakteristiku dokumentu namiesto 
špecifikácie cieľov 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 16 (príloha č. 6, časť 4) 
Odporúčanie vypustiť v popise dokumentov 
zavedené legislatívne skratky z dôvodu 
nadbytočnosti 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 18 (príloha č. 7C, str. 3) 
Odporúčanie vypustiť v časti „Predpokladaný 
vplyv na ľudské zdroje“ duplicitný text „S 
nástupom uvedeného trendu ......“). 

Akceptované. 

20.1.2020 Príloha č. 18 (príloha č. 7D) Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Odporúčanie správne uvádzať skratky SR, EU, EK 
(nie malými písmenami) a skratky používané vo 
SWOT analýze (napr. COVP, SDV...) doplniť do 
zoznamu skratiek a značiek na str. 5. 

20.1.2020 
Príloha č. 18 (príloha č. 11 – kapitola 3.1.2) 
Odporúčanie správne uviesť v názve kapitoly 
slovo „digitalizácia“ 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (časť 3.2 SWOT analýza sektora so 
zameraním na ľudské zdroje) 
Odporúčanie vypustiť heslovitý text SWOT 
analýzy z dôvodu nadbytočnosti – tá istá analýza 
je opakovaná na strana 17 – 21 a sú podrobnejšie 
analyzované niektoré jej body 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (časť 3.2 str. 32 druhý odsek) 
Odporúčanie upraviť alebo vypustiť poslednú 
vetu v znení: „Najvyšší expanzný dopyt sa 
očakáva v roku 2019“ z dôvodu neaktuálnosti. 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (časť 3.2 str. 33, Tabuľka č. 3) 
Odporúčanie vypustiť zamestnania „9112000 
Upratovačka“ a „2411002 Špecialista účtovník“ 
z tabuľky týkajúcej sa zamestnaní podľa SK ISCO-
08 s najvyššou dodatočnou potrebou 
pracovných síl v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie, nakoľko priamo nesúvisia 
s informačnými technológiami a 
telekomunikáciami 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (príloha č. 4 časť 1.1) 
Odporúčanie upraviť technologicky nesprávnu 
vetu: „Hoci sa pojem IKT používa v bežnej praxi 
ako synonymum pre počítače a počítačové siete, 
realita je taká, že sektor zahŕňa aj iné príbuzné 

Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

oblasti či technológie, napr. telekomunikačné 
technológie, televízne a telefónne služby, 
zariadenia a pod.“  na vetu v súlade so 
zaužívanou terminológiou v legislatívnych 
a strategických dokumentoch, a to nasledovne: 
„Hoci sa pojem IKT používa v bežnej praxi ako 
synonymum pre počítače a počítačové siete, 
realita je taká, že sektor zahŕňa aj oblasť 
elektronických komunikácií (telekomunikácie, 
rádiokomunikácie), t.j. elektronické 
komunikačné siete (vrátane sietí pre televízne 
a rozhlasové vysielanie), zariadenia, technológie, 
aplikácie ako aj elektronické komunikačné 
služby.“ 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (príloha č. 4 časť 1.1) 
Odporúčanie do prvého segmentu troch 
hlavných prúdov v sektore IKT – Softvérové 
riešenia a služby, Hardvérové technológie 
a zariadenia, Polovodiče a riešenia na báze 
polovodičov  - doplniť aj poskytovateľov 
elektronických komunikačných služieb (najmä 
Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 
Slovensko, SWAN a UPC). 

Neakceptované. 
Zdôvodnenie – do prvého segmentu boli zaradené spoločnosti 
s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) v divízii 62 
Počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby, do 
druhého segmentu potom spoločnosti s prevažujúcou 
činnosťou SK NACE Rev. 2, divízia 61 Telekomunikácie, kam 
patria aj navrhované spoločnosti a sú v tejto časti menované. 

20.1.2020 
Príloha č. 19 (príloha č. 4 časť 2, str. 1) 
Odporúčanie uvádzať text „5g siete“ 
v správnom tvare: „5G siete“ 

Akceptované. 

20.1.2020 

Príloha č. 19 (príloha č. 4 časť 3.3, str. 2) 
Odporúčanie nahradiť slovo „rádiové“ slovom 
„rozhlasové“ – v texte: „televízne a rádiové 
vysielanie“ 

Akceptované. 

20.1.2020 Príloha č. 19 Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Odporúčanie zjednotiť v celom texte používanie 
skratky pre termín „umelá inteligencia“. V texte 
sa vyskytuje skratka „AI“ (artificial intelligence), 
aj skratka „UI“. Taktiež zjednotiť používanie 
termínov „kybernetická bezpečnosť“ a 
„cybersecurity“. 

PhDr. Ľudmila 
Ivančíková, PhD. 

20.01.2020 

Str. 399  - časť Klasifikácie 
Nejasnosť pri zatrieďovaní príslušnosti NŠZ 
k povolaniu – je to klasifikácia alebo interný 
číselník?  

Databáza povolaní a následne položka „Príslušnosť 
k povolaniu“ patrí k interným číselníkom. V texte sa Príslušnosť 
k povolaniu nahrádza výrazom „Interný číselník Trexima“. 

20.01.2020 

Str. 401 Obrázok č. 75 
Nejasnosť prepojenia NŠZ a klasifikácie 
z príkladu NŠZ „Dojička“ 
 

Uvedený obrázok predstavuje formu komunikácie medzi 
vecnými riešiteľmi a riešiteľmi IT systému. Ide o schematické 
naznačenie rozloženia jednotlivých tlačidiel a vizualizácie 
zadania. Údaje nemusia byť reálne a zodpovedať konkrétnemu 
NŠZ.  

20.01.2020 

Str. 412 Tabuľka č. 52 
Nejasnosť terminológie: profesia verzus 
zamestnanie 
 

Termín „profesia“ použili používatelia klasifikácie SK ISCO-08 vo 
viacerých odpovediach na otázku č. 7 - Čo by Vám prácu s SK 
ISCO-08 zjednodušilo? v rámci analýzy potrieb používateľov. 
V súvislosti s SK ISCO-08 ide o zamestnania. Realizačný tím SRI 
z dôvodu zachovania autentickosti odpovedí používateľov SK 
ISCO-08 odpovede neupravoval.   
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Ing. František 
Priesol 

20.01.2020 

Príloha č. 22 (str. 19, tabuľka návrhov názvov 
nových NŠZ) 
Odporúčanie zvážiť v tabuľke a v celom texte 
návrh nového NŠZ: „Učiteľ odborného výcviku“. 
Odôvodnenie: § 19 písm. b) zákona č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje 
kategóriu pedagogického zamestnanca „majster 
odbornej výchovy“, ktorý v zmysle ustanovenia § 
20 ods. 2 citovaného zákona pri uskutočňovaní 
školského vzdelávacieho programu poskytuje 
odborný výcvik alebo odbornú prax a zodpovedá 
za kvalitu priebehu a výsledky odborného 
výcviku a odbornej praxe. Nahradenie kategórie 
„majster odbornej výchovy“ kategóriou „učiteľ 
odborného výcviku“ by pri súčasnom nastavení 
plnenia kvalifikačných predpokladov 
pedagogickými zamestnancami zvýšilo 
požadovaný stupeň vzdelania pre 
pedagogického zamestnanca poskytujúceho 
praktické vyučovanie v predmete odborný výcvik 
na druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. 
Odporúčanie doplniť odôvodnenie 
predmetného návrhu. 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
Pripomienka bola prekonzultovaná s pripomienkujúcim 
subjektom, ktorý súhlasil s nasledovným odôvodnením: Návrh 
nového štandardu zamestnania (NŠZ) „učiteľ odborného 
výcviku“ súvisí s predpokladanými zvýšenými nárokmi na 
pozíciu pedagóga, vyučujúceho praktické vyučovanie – 
perspektíva pre rok 2030 - 2050. Návrh nového NŠZ nemá 
ambíciu riešiť súčasný stav, je to rozšírenie záberu pre 
budúcnosť aj pre ďalšie časti odborného vzdelávania a prípravy 
(nielen súčasný odborný výcvik, odborná prax, praktické 
vyučovanie). 
 
 
Predpokladá sa, že sa návrh nového NŠZ môže rozšíriť o nový 
NŠZ – učiteľ odbornej praxe, prípadne sa obidva novo 
navrhované NŠZ navrhnú ako učiteľ praktického vyučovania. 
 
 
 

Ing. Miloslava 
Kováčová, MPH 

21.01.2020 

Str. 252  
Odporúčanie revidovať názvy povolaní 

zdravotná sestra – sestra; zdravotnícky asistent – 

praktická sestra; sestra na lôžkovom oddelení, 

špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka 

Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

v odboroch chirurgie = sestra na lôžkovom 

oddelení, špecialistka v starostlivosti o 

dospelých 

 21.01.2020 

Str. 251 predposledný odsek 
Odporúčanie zlúčiť zarážky „zdravotná sestra“ a 
„sestra bez špecializácie“. Odôvodnenie: Ide 
o označenie toho istého zdravotníckeho 
povolania. Pre porovnanie: rovnakým spôsobom 
sú viaceré „zamestnania“ – t. j. výkon 
zdravotníckeho povolania sestra - uvedené aj 
v predposlednej zarážke (sestra na lôžkovom 
oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, 
špecialistka v odboroch chirurgie).   

Akceptované. 

 21.01.2020 

Str. 445 Tabuľka č. 59 
Odporúčanie odstrániť duplicitné uvedenie 
pracovného miesta „zdravotná sestra“ (v 5. 
riadku s počtom voľných pracovných miest 43, 
v 15. riadku s počtom voľných pracovných miest 
20), pričom v 16. riadku sa opätovne uvádza 
pracovné miesto „sestra“ (s uvedením počtu 
voľných pracovných miest 19. Odôvodnenie: 
Nakoľko ide stále o výkon toho istého 
zdravotníckeho povolania  „sestra“, navrhuje sa 
uvedené voľné pracovné miesta zlúčiť.  

Akceptované. 

 21.01.2020 

Str. 445-447 Tabuľka č. 60 
Odporúčanie doplniť text v tom zmysle, 
že uvedenými návrhmi na revíziu SK ISCO-08 zo 
systému ISTP sa bude zaoberať sektorová rada. 
Odôvodnenie: Tabuľka č. 60 vychádza 
z vyselektovaných návrhov, pričom niektoré 
z nich nie sú úplne v súlade s platnou právnou 

Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

úpravou pokiaľ ide o výkon zdravotníckeho 
povolania. Z uvedeného dôvodu bude potrebné 
niektoré z uvedených návrhov – či už ide o názvy 
pracovných miest, alebo popis zamestnania – 
posúdiť, prehodnotiť, primerane upraviť, 
spresniť alebo doplniť. (Pôjde predovšetkým 
o pracovné miesta: asistent osvety zdravia, DRG 
asistent, mentor, praktická sestra, vedúco 
pracovník sociálno-zdravotného úseku, 
veterinárna sestra, zdravotník v medzinárodnom 
tábore.)    

 21.01.2020 

Str. 455-456 Tabuľka č. 63 
Odporúčanie doplniť obdobný text ako za 
tabuľku č. 60. Odôvodnenie: V rámci týchto 
návrhov pôjde o posúdenie návrhov pracovných 
miest: asistent osvety zdravia, sestra agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti (spôsob 
označenia názvu zamestnania a popis 
zamestnania, ktorý by mal byť v súlade s platnou 
právnou úpravou ako aj správnym označením 
zdravotníckeho povolania – t. j. v súlade 
s bodom 4.8.2. „Vzťah pracovná pozícia – 
zamestnanie – povolanie“). 

Akceptované. 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (str. 22) 
Odporúčanie overiť nižšie uvedenú informáciu, 

nakoľko nie je pravdivá:  Druhým kľúčovým 

odborom vzdelania z hľadiska počtu 

zamestnancov = nesúhlasíme s tvrdením je 

odbor 5301 Ošetrovateľka (všeobecná sestra). V 

školskom roku 2018/2019 v tomto odbore 

Akceptované. 

Pripomienka bola prekonzultovaná s pripomienkujúcim 

subjektom, ktorý súhlasil s nahradením textu a tabuľky novým 

znením: „Ku kľúčovým odborom vo vzťahu k počtu 

zamestnancov v zdravotníctve........“. Pôvodne uvádzané údaje 

budú overené a konzultované s členmi sektorovej rady. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. 

odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa v 

období rokov 2019 - 2024 neočakáva príchod  

absolventov na trh práce. Približne 8 % 

zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný 

odbor vzdelania 5301 Ošetrovateľka (všeobecná 

sestra). Návrh: Ku kľúčovým odborom vo vzťahu 

k počtu zamestnancov v zdravotníctve radíme 

odbor Ošetrovateľstvo, bakalársky stupeň 

vzdelania uskutočňovaný na vysokých školách 

a univerzitách a odbor 5301 Ošetrovateľka 

(všeobecná sestra) realizovaný na stredných 

zdravotníckych školách. V školskom roku...  + 

Navrhujeme uviesť fakty o odbore 

Ošetrovateľstvo, Bc. stupeň, najmä počet 

absolventov 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (tabuľka č. 5) 
Odporúčanie doplniť absentujúci údaj – študijný 

odbor Ošetrovateľstvo, bakalársky stupeň 

Neakceptované. 
Realizačný tím aktualizuje v Priebežnej správe č. 5 štatistické 
údaje. 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (tabuľka č. 5 a tabuľka č. 7) 
Odporúčanie nahradiť pôvodný text: 2221001 

Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo 

vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch 

chirurgie 

Návrh: 2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, 

špecialistka v starostlivosti o dospelých 

3221999 Zdravotná sestra inde neuvedená 

Akceptované. 



   
 

520 
 

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Návrh: 3221999 Sestra inde neuvedená 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (str. 30, graf č. 4) 
Odporúčanie v grafe ale aj v texte a tabuľkách 

ďalej neuvádzať názov povolania zdravotná 

sestra, správne je: sestra 

 Akceptované. 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (str. 31, tabuľka č. 8) 
Odporúčanie odstrániť zamestnanie, pretože 

v súčasnosti neexistuje: 2221006 Sestra 

špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve 

Odôvodnenie: Platná legislatíva: Nariadenie 

vlády č. 296/2010 Z. z., Príloha D. - SESTRA 

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou 

trvania špecializačného štúdia jeden rok 

1.anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 

2.inštrumentovanie v operačnej sále, 

3.intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 

o dospelých, 4.intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v neonatológii, 5.intenzívna 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 

6.ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných 

pacientov, 7.ošetrovateľská starostlivosť 

o dospelých, 8.ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite, 9.ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii, 10.ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 11.perfuziológia 

b) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou 

trvania špecializačného štúdia jeden rok po 

Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

získaní vysokoškolského vzdelania druhého 

stupňa v magisterskom študijnom programe v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo – revízne 

ošetrovateľstvo 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (str. 33) 
Odporúčanie opraviť gramatické a štylistické 

chyby: Dôvodom bol presun  NŠZ zo Sektorovej 

rady pre verejné služby a správu a zo Sektorovej 

rady pre vzdelávanie, výchovu a šport a vznik 

nového NŠZ opísaných v nižšie uvedených 

podkapitolách. 

Ide o expertov zatupujúcich MZ SR – odbor 

verejného zdravia, skríningu a prevencie, odbor 

kategorizácie zdravotných výkonov; Inšpektorát 

kúpeľov a žriediel a Komoru iných 

zdravotníckych pracovníkov.  

Akceptované. 

 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (str. 35) 
Odporúčanie odstrániť špecializačný študijný 

odbor, nakoľko neexistuje: S implementáciou 

nových pracovných prístupov a procesov v 

oblasti lôžkovej starostlivosti v ústavných  

zdravotníckych zariadeniach bola identifikovaná 

potreba definovania lekárskej pracovnej pozície 

Hospitalista,  v špecializačnom študijnom odbore 

- Nemocničná medicína.  

Akceptované. 

 

 21.01.2020 
Príloha č. 25 (príloha č. 6) 
Odporúčanie odstrániť: detský zubný lekár, 
v súlade s európskymi normami už neexistuje. 

Čiastočne akceptované. 
Pod tabuľku nepriradených NŠZ sa uviedla doplňujúca 
informácia, že názvy a garancia NŠZ sa budú prerokovávať na 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Názvy nekorelujú v súčasnosti s platnou 
legislatívou, bolo by vhodné ich revidovať. 

najbližšom rokovaní Sektorovej rady pre zdravotníctvo, 
sociálne služby, aby došlo k zladeniu s v súčasnosti platnou 
legislatívou. 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (príloha č. 6) 
Odporúčanie doplniť informáciu v tom zmysle, 
že doplnenie garancií ako aj návrhov NŠZ (názvov 
NŠZ) bude upravené na základe odporúčaní 
sektorovej rady. Odôvodnenie: Niektoré návrhy 
NŠZ bude potrebné zo zoznamu vyradiť (napr. 
„Paramedik“) a taktiež možno očakávať, že budú 
ešte predkladané návrhy na doplnenie 
niektorých nových NŠZ. 

Akceptované. 

 

 21.01.2020 

Príloha č. 25 (Premisa IV, časť Prepojenie 
systému sociálnych služieb... - časť Dopady na 
ľudské zdroje) 
Odporúčanie nahradiť v prvej zarážke v časti 
„-  a) „Potreba posilniť zdravotnú a sociálnu 
starostlivosť v domácom prostredí, ako aj 
ambulantnú starostlivosť“ – slovné spojenie 
„zdravotnícky sociálny pracovník“ slovným 
spojením „sociálny pracovník“. 
Odôvodnenie: Ide o doplnenie agentúr o ďalšie 
existujúce profesie. Takými profesiami sú aj 
fyzioterapeuti (ktorí sú zdravotníckymi 
pracovníkmi, a ktorí budú pracovať  a poskytovať 
zdravotnú starostlivosť v teréne) a sociálni 
pracovníci. Sociálni pracovníci nie 
sú  zdravotníckymi pracovníkmi - táto skutočnosť 
ale nič nemení na tom, že sociálni pracovníci 
môžu pracovať a majú uplatnenie v agentúrach 
domácej ošetrovateľskej služby.  

 
Akceptované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

- b) „Prepojiť vybrané sociálne a zdravotné 
služby do jedného systému dlhodobej 
integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti“ 
– text predposlednej zarážky „zaradiť 
zdravotníckeho sociálneho pracovníka medzi 
odborných zdravotníckych pracovníkov (ako 
odborných pokračovateľov sociálnych sestier) 
a nastavenie kvalifikačných a pracovných 
podmienok pre prácu zdravotníckeho 
pracovníka“ nahradiť textom „zaradiť sociálneho 
pracovníka medzi odborných pracovníkov ako 
členov multidisciplinárnych tímov“ 
Odôvodnenie: Aj keď sociálny pracovník nie je 
zdravotníckym pracovníkom (t. j. nie je 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), má 
dôležité miesto v multidisciplinárnych tímoch 
služieb dlhodobej integrovanej sociálno-
zdravotnej starostlivosti.  

  

Príloha č. 25 (Premisa I) 
Odporúčanie upraviť text nasledovne: 
PREMISA I: Personálne zabezpečenie 
pracovníkov v zdravotníctve 
Objektivizovať systém vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov s cieľom výkonu 
zdravotníckeho povolania v rezorte 
zdravotníctva a sociálnych služieb a v sociálnych 
službách na území SR, v zmysle legislatívnych 
požiadaviek, definujúcich štruktúru a počet 
zdravotníckych pracovníkov, s ohľadom na 
generačnú výmenu, demografický vývoj a 
potreby regiónu. 

Akceptované. 

Navrhnuté farebne označené texty boli zapracované do znenia 

Premisy I. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

DOPADY NA ĽUDSKÉ ZDROJE: 
- zvýšenie počtov slovensky hovoriacich 

absolventov lekárskych fakúlt a fakúlt 

ošetrovateľstva dofinancovaním vzdelávania 

fakúlt, aby vzdelávacie inštitúcie nemali 

motiváciu potrebu vlastných príjmov zo 

štúdia anglicky hovoriacich študentov, 

- zrušenie duality získavania špecializačného 

štúdia – rezidentský program a špecializačné 

štúdium, 

- vytvoriť nástroj garancie pracovného miesta 

absolventov / zdravotníckych pracovníkov 

garancia pracovného miesta pri nástupe do 

rezidentského štúdia 

- financovanie špecializačného štúdia štátom 

- sprístupnenie zoznamov rezidentov a 

študentov špecializačného štúdia 

samosprávnym krajom podľa miesta ich 

trvalého pobytu, 

- garancia požadovaných počtov žiakov prvých 

ročníkov stredným zdravotníckym školám v 

študijnom odbore praktická sestra 

- určovanie počtov prijímaných študentov 

medicíny a ošetrovateľstva a zaraďovanie 

lekárov a sestier do špecializačných štúdií 

podľa potrieb trhu, čo predpokladá kvalitné 

dáta 

- vzdelávanie k využívaniu inovácií, digitálnej 

zručnosti a jazykovej vybavenosti 

zdravotníckych pracovníkov 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

- presun kompetencií z lekárov so 

špecializáciou na všeobecných lekárov, z 

lekárov na sestry, zo sestier na praktické 

sestry  hierarchické usporiadanie 

kompetencií zdravotníckych pracovníkov 

- zavedenie kategórie pracovníkov v 

zdravotníctve bez zdravotníckeho vzdelania 

- zníženie administratívnej a byrokratickej 

záťaže lekárov a sestier efektívnym 

využívaním elektronizácie verejnej správy a 

presunom kompetencií v oblasti vedenia 

zdravotnej dokumentácie na pracovníkov v 

zdravotníctve 

- presun kompetencií kóderov DRG z lekárov 

na pracovníkov v zdravotníctve 

- zabezpečenie dostatku kvalifikovaných 

odborných garantov štúdia medicíny 

a ošetrovateľstva a špecializačných odborov 

- odmeňovanie pedagogických pracovníkov 

vzdelávajúcich lekárov a sestry 

v postgraduálnom štúdiu podľa počtu a 

kvality vyvzdelávaných zdravotníckych 

zamestnancov 

- prehodnotenie podmienok možnosti 

zamestnávania zahraničných lekárov na 

Slovensku s cieľom ich uľahčenia bez zníženia 

kvality zdravotnej starostlivosti 

- spracovanie a publikovanie dát NCZI o 

vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pre 

účel plánovania vzdelávania a koordinácie 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

potrieb trhu práce s plánovaním a otváraním 

študijných programov a prijímaním na 

štúdium tak v pregraduálnej ako aj v 

postgraduálnej príprave 

- motivácia absolventov fakúlt ošetrovateľstva 

k výkonu povolania sestry – zlepšenie 

sociálnoekonomického postavenia sestier 

napr. legislatívnou úpravou zvýšenia 

koeficientov násobku základnej zložky mzdy 

v zák. č. 578/2004 Z.z. 

- definovanie veku  riešiť podmienky a vek 

lekára, po dosiahnutí ktorého môže byť 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak 

zamestnáva lekára bez špecializácie 

- zohľadnenie poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v územne alebo inak 

neatraktívnom 

- prostredí v platbách zdravotných poisťovní za 

kapitáciu 

- zohľadnenie zamestnávania lekára v 

špecializačnom štúdiu v platbách 

zdravotných poisťovní 

- po realizácii navrhnutých opatrení 

očakávame zvýšenie počtov lekárov a sestier 

pracujúcich na Slovensku a zlepšenie 

dostupnosti zdravotnej starostlivosti 

 
Termín zaslania Priebežnej správy č. 4 a jej príloh  na posúdenie členom RV SRI: 16.01.2020 
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 4 a jej prílohám: 21.01.2020  


